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RESUMO 
 
Esta dissertação parte do princípio de que a linguagem é elemento social, histórico, 
dialógico e ideológico. Dessa forma, não deve ser estudada, compreendida e/ou 
produzida considerando apenas seu material repetível, um lugar social único ou 
qualquer aspecto que se dissocie do todo constituinte de um enunciado. Compreende-
se que estudar e ensinar uma língua, neste caso, uma língua adicional, requer dos 
sujeitos envolvidos neste ensino e nesta aprendizagem diversos aspectos de âmbito 
contextual, discursivo e linguístico, elementos fundamentais para a construção dos 
sentidos. Alinhados a este pensamento, propomos investigar como os planos de aula 
de língua inglesa do site da Revista Nova Escola orientam o trabalho com a produção 
textual. A discussão tem como ancoragem teórica pressupostos dos estudos da 
linguagem que concebem a língua e a linguagem constituídas sócio ideologicamente 
(BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2017). Nessa acepção, as ideias manifestadas 
neste trabalho convergem para se pensar um ensino de produção textual enquanto 
atividade discursiva, dependente de um contexto e de interlocutores, elementos que 
ajudam a constituir o caráter social inerente à produção de enunciados. Além disso, 
embasamo-nos em trabalhos de Rocha (2009), Szundy (2014), Donato (2017), Ribas 
(2018), entre outros. Quanto à forma de orientação metodológica, esta pesquisa se 
desenvolve no âmbito das investigações em ciências humanas, se configurando como 
uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e de cunho interpretativo. Nossas 
análises se constituíram de um corpus com quatro planos de aula que propunham 
como atividade de produção algum gênero discursivo. Os referidos planos retirados 
do site da Revista Nova Escola, foram coletados no período de setembro a dezembro 
de 2018. Ao analisar o corpus selecionado, fica evidente que os planos tentam 
trabalhar com uma variedade de gêneros discursivos, especialmente em relação às 
leituras que antecedem os procedimentos de produção dos textos. Contudo, não 
parece fazer parte de seus objetivos o desenvolvimento de capacidades linguístico-
discursivas que possibilitem aos alunos agirem com protagonismo nas mais diversas 
instâncias sociais, das quais eles participam, haja vista a ênfase na atividade de 
produção recair sobre aspectos estruturais e gramaticais dos textos. Os resultados 
destacados sinalizam a necessidade de uma formação teoricamente bem 
fundamentada do professor, tendo em vista que, consciente de seus objetivos de 
aprendizagem, provavelmente, não será levado a reproduzir práticas pedagógicas 
sem nenhuma reflexão crítica. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua inglesa em perspectiva sociodiscursiva. 
Planos de aula de Língua Inglesa. Produção textual. Site da Revista Nova Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This Master’s dissertation assumes that language is a social, historical, dialogical and 
ideological element. Thus, it should not be studied, understood and/or produced 
considering only its repeatable material, a single social place or any aspect  dissociated 
from the whole constituent of a statement. It is understood that studying and teaching 
a language, in this case, an additional language, requires of the subjects involved in 
this teaching and in this learning several aspects of contextual, discursive and linguistic 
scope, fundamental elements for the construction of the senses. According to this 
thought, we propose to investigate how the English-language lesson plans of the Nova 
Escola Magazine Website guide the work with textual production. The discussion has 
as theoretical anchorage presuppositions of the studies of the language that conceive 
the language constituted partner ideologically (BAKHTIN, 2016, VOLÓCHINOV, 
2017). In this sense, the ideas expressed in this work converge to consider  the textual 
production as a discursive activity, dependent on a context and interlocutors, elements 
that help to constitute the social character inherent in the production of statements. In 
addition, we base ourselves on works by Rocha (2009), Szundy (2014), Donato (2017), 
Ribas (2018), among others. As to the methodological orientation, this research is 
carried out  within the scope of human sciences research, it is configured as a 
bibliographical research, of a qualitative and interpretive nature. Our analyzes 
consisted of a corpus with four lesson plans that proposed as a production activity 
some discursive genre. The plans were taken from the Nova Escola Magazine website 
and collected from September to December in 2018. Analyzing the selected corpus, it 
is evident that the plans try working with a variety of discursive genres, especially in 
relation to the readings that precede procedures for the text production. However, it 
does not seem to be part of their objectives to develop linguistic-discursive abilities that 
allow students to play a leading role in the most diverse social instances of which they 
participate, given the emphasis on production activity on structural and grammatical 
aspects of texts . The results highlight the need for a theoretically well-founded teacher 
training, considering that, conscious of his / her learning objectives, probably, he/she 
will not be led to reproduce pedagogical practices without any critical reflection. 
 
 
KEYWORDS: English language teaching in sociodiscursive perspective. English 
Language lesson plans. Text production. Nova Escola Magazine website. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modo de conceber o ensino de língua inglesa no âmbito dos estudos da 

linguagem, nas últimas décadas, tende a considerar a variedade de enunciados a que 

temos acesso em nosso dia a dia. A defesa de uma linguagem social, interativa e 

ideológica subjaz os pressupostos para esta proposição que, no Brasil, ganha 

propagação no final dos anos 1990 com o advento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Estrangeira (PCN-LE), documento distribuído em todas as 

escolas do país, analisado e criticado por muitos especialistas, devido, principalmente, 

o seu foco apenas na habilidade de leitura (CUNHA e STURM, 2015).  

Embora passadas já algumas décadas, muitos problemas apontados pelo 

documento ainda parecem persistir, pois ainda é comum estudiosos revelarem, em 

suas pesquisas, não só um ensino prescritivo-normativo de regras gramaticais, mas 

também o uso do texto como pretexto para tal ensino (PONTARA e CRISTÓVÃO, 

2017). A isso, soma-se outras demandas que passam a tornar muito mais rico e 

complexo o processo de ensino de língua inglesa como Língua Adicional1, doravante 

(LA). 

As transformações nessa era da hipermodernidade, especialmente, no que 

tange às formas de participação e interação social, os veículos comunicativos, faz com 

que dialoguemos com ressignificações no campo deste ensino (ROJO, 2015). Isso 

porque, de acordo com a autora, “surgem novas formas de ser, de se comportar, de 

discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender.” (ROJO, 2015, p. 116).  As 

tecnologias digitais têm grande influência, pois fazem emergir múltiplas outras formas 

de enunciados integrados aos já existentes, quando não os readaptam, exigindo, 

dessa forma, novas outras maneiras de se produzir sentidos. 

É nesse terreno dos sentidos que a escola precisa plantar suas raízes, e, por 

conseguinte, tomar para si a responsabilidade que há tempos a ela é designada, a de 

                                                           
1 A expressão Língua Adicional (LA), de acordo com Cunha; Sturm (2015, p. 123) é descrita pelo 
Referencial Curricular Lições do Rio Grande (RCLRG) (SEDUC –RS, 2009, p. 127-128) como língua 
adicionada “a outras línguas que o educando possa ter em seu repertório, em especial, a língua 
portuguesa. Além disso, a língua adicional estaria a serviço da interlocução entre pessoas de diversas 
formações  socioculturais e nacionalidades.” Outras pesquisas, como, por exemplo, a de Sherer; Motta-
Roth (2015) utilizam esse termo para se referir à outras línguas que não seja a língua materna. 
Considerando, nesse ínterim, a inclusão substancial da língua inglesa em nosso dia a dia, não a vendo 
mais como uma língua apenas do outro, esse termo vem a ser pertinente em nossa pesquisa sempre 
que nos referirmos à língua inglesa. É válido salientar, que pode haver oscilações entre as expressões 
Língua Inglesa (LI) e Língua Adicional (LA). 
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formar cidadãos reflexivos, críticos e ativos discursivamente (ALVES, 2018). 

Entretanto, é preciso destacar que um objetivo como esse demanda um projeto que 

perpassa o estudo da língua em seus limites tipográficos, que leve em conta a situação 

em que as diversas formas de enunciados são produzidas, e, consequentemente, por 

quem são produzidos, que ideologias os subjazem, como são ditos.  

A defesa de um projeto como este tem ganhado muitos ecos, desde a década 

de 80, com postulados da linguística textual (KOCH, 2004). Contudo, hoje se faz mais 

ampla e mais intensa sob as bases de diferentes abordagens de ensino, que, muitas 

vezes, se complementam no delineamento de algumas pesquisas, como é o caso da 

Análise Crítica de Gênero (ACG) (SHERER e MOTTA-ROTH, 2015). Considerando, 

cada uma, seu campo teórico específico, vemos como recorrente nas propostas de 

ensino de línguas apresentadas, a preocupação em colocar como ponto de partida e 

de chegada a multiplicidade dos gêneros discursivos, ou para alguns, a multiplicidade 

de textos e seus diversos modos. No entanto, de acordo com Silva (2016), a 

multimodalidade inerente a essa multiplicidade de gêneros ainda não tem sido 

percebida na escola como elemento importante para a produção de sentidos, o que, 

para ela, inviabiliza o conceito de cidadão que hoje se almeja. Dessa forma, a autora 

explicita: 

 

Uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentidos a mensagens 
oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de 
produzir mensagens, incorporando essas múltiplas fontes de 
linguagem. Assim, tendo em vista que a escola tem a função de tornar 
cidadãos aptos para se manifestarem, linguisticamente, na vida em 
sociedade, acredito que a escola tem a responsabilidade de 
apresentar a multimodalidade do texto com suas diversas formas de 
representação (SILVA, 2016, p. 17). 

 

Corroborando com o pensamento da autora sobre a diversidade e 

multimodalidade dos textos que a escola precisa considerar, é mister acrescentar 

ainda que esses textos precisam ser vistos como enunciados, que precisam ser 

compreendidos profundamente (BESSA, et. al., 2017), haja vista serem respostas a 

outros enunciados precedentes ou posteriores, respostas essas carregadas de 

posicionamentos ideológicos (BAKHTIN, 2016). Nesse sentido, a produção em sala 

de aula também carece de imprimir esse caráter dialógico, social, e, portanto, situada, 
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endereçada, em que o aluno possa aprender a se tornar autor de seus dizeres de 

forma consciente, responsiva e responsável (SZUNDY, 2014). 

Nessa perspectiva, delinear um ensino de LA que se proponha dialógico, 

responsável, no sentido de procurar responder a variedade de demandas 

comunicativas que a sociedade contemporânea exige, além de estar relacionado a 

uma concepção específica de língua, de linguagem e de sujeito, depende também de 

algumas condições materiais que viabilizam a concretude desse ensino. 

Considerando que, nessa hipermodernidade, o acesso à internet é um dos meios 

pelos quais essa variedade de gêneros pode ser acessível, sua falta, por sua vez, 

denota prejuízo e desigualdade de oportunidade. 

Os desafios, como se percebe, são múltiplos e complexos, uma vez que a 

qualidade da educação não se restringe apenas a uma instância profissional ou 

apenas a elementos de ordem curricular, como se fazem entender alguns discursos 

hegemônicos (ARAÚJO, 2018). Entretanto, enquanto políticas públicas sérias e 

comprometidas com a qualidade da educação não se despontam, vamos produzindo 

contra-palavras, intentando construir práticas que colaborem para uma ação crítica e 

agentiva, tanto de professores, quanto de alunos. 

Essas práticas, como já afirmado, anteriormente, têm sido afetadas pelas 

transformações geradas nesse contexto hipermidiático, seja através das exigências 

que os novos modos de comunicar têm demandado da escola, seja da necessidade 

de formar alunos e professores que saibam compreender, recepcionar e produzir 

materiais advindos desse contexto digital, de maneira responsável e crítica. São 

pautas que precisam ser investigadas na contemporaneidade, ainda que os avanços 

desta hipermodernidade não tenha chegado a todos (ROJO, 2015). Diante do exposto 

e levando em consideração os milhões de acesso que o site da Revista Nova Escola 

reconhece, (cerca de dois milhões), bem como o uso indiscriminado de materiais 

didáticos retirados de sites com pretensão semelhante à da Revista, como demonstra 

pesquisa de Sarmento (2018), nos interessamos em investigar esse tipo de conteúdo, 

que, juntamente com o livro didático, pode ser o reflexo de milhares de práticas de 

ensino, espalhadas pelo Brasil. 

Tendo em vista que o número de acessos a esse site pode ser indício do 

interesse de seus interlocutores pelos conteúdos disponibilizados, analisar tais 

materiais torna-se uma forma de contribuir com a reflexão sobre produtos educativos 

que circulam no mundo digital, considerando que, assim como muitos professores se 
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prendem ao livro didático como guias, suportes de suas práticas, sem, muitas vezes, 

analisá-los criticamente (DIAS, 2009; RAMOS, 2009), pode acontecer também em 

relação às atividades e conteúdos dispostos em sites e outras plataformas digitais, 

conforme sinaliza Geraldi (2016b).  

Assim, em diálogo com pesquisas já realizadas e em andamento no âmbito do 

Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino do Texto (GPET), (ALVES e BESSA, 

2018); (BESSA e ALVES, 2018) e tendo como referência outros trabalhos que se 

propõem a investigar e analisar conteúdos encontrados em sites, blogs, canais da 

internet entre outros dispositivos digitais (BESSA E BERNARDINO, 2017), 

(SARMENTO, 2018), acreditamos ser necessário um aprofundamento reflexivo e 

crítico a respeito de conteúdos que se apresentam na rede de internet com propósito 

educativo, haja vista, por exemplo, o uso cada vez mais crescente de sites, canais, 

blogs e redes sociais que disponibilizam materiais, os mais diversos, tanto 

direcionados para professores, quanto para estudantes. 

Nesse sentido, é que pensamos em investigar como se dá o tratamento da 

produção textual em planos de aula do site da Revista Nova Escola. A referida revista, 

há mais de trinta anos, em convênio com o Ministério da Educação (MEC) e outras 

instituições parceiras, adentra salas de aula de todo o país, seja por meio de discursos 

de especialistas, em diversos setores da educação, seja por meio de produtos 

didáticos disponíveis, tanto em seu material impresso, como digital2. A revista também 

tem sido objeto de investigação de várias dissertações e teses que abordam temáticas 

diversas, além de abarcar vários campos disciplinares como a história, a matemática, 

a língua materna, a educação física, entre outros, como podemos constatar em alguns 

títulos de trabalhos pesquisados no banco de dados de dissertações e teses da 

Capes: “O ensino de história na revista nova escola (1986-2002): cultura midiática, 

currículo e ação docente”, tese de Ramos (2009); “Representações sobre os docentes 

em uma reportagem da revista Nova Escola”, dissertação de Silva (2013); 

“Concepções pedagógicas de educação física na revista nova escola (1986-2010): da 

adesão à educação pelo movimento à adequação aos PCNs”, dissertação de Nunes 

(2013); “Análise semiolinguística do contrato de comunicação midiático firmado pela 

revista nova escola em edições que abordam o ensino de leitura (2010-2014)”, 

                                                           
2 Informação disponível no site da revista - Disponível em: https://novaescola.org.br/quem-somos. 
Acesso em 16 set. 2018. 

https://novaescola.org.br/quem-somos
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dissertação de Azeredo (2015); “Neurociência na Revista Nova Escola”, dissertação 

de Bortoli (2016). A lista é imensa, contudo, em relação ao ensino de língua inglesa, 

ou, mais especificamente, sobre o ensino da produção textual em planos de aula da 

referida revista, não encontramos nenhum título. 

A pesquisa, desse modo, se estabelece, até esse momento, como primeiro 

trabalho na área de língua inglesa a investigar o ensino da produção textual em planos 

de aula do site da Revista Nova Escola. Encontramos, porém, trabalhos na área de 

língua materna  que se propõem a explorar esses espaços digitais,que tem como foco 

assuntos educacionais, como é o caso do artigo de Ottoni e Silva (2017): “As 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino de Língua Portuguesa:  

uma análise de sugestões de aulas  disponíveis no Portal do Professor”, o qual 

objetivou apresentar os dados e as reflexões sobre como as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) têm sido integradas aos conteúdos em propostas 

de aulas de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano e Ensino Médio, disponíveis 

publicamente no Portal do Professor. Somando-se a este, Sarmento (2018), em sua 

dissertação: “O tratamento dado aos gêneros discursivos em prática de análise 

linguística: um estudo de planos de aula do portal do professor”, propôs analisar o 

tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de aula de Língua Portuguesa 

que se propõem a trabalhar a análise linguística, disponíveis no site Portal do 

professor, dessa maneira, essas duas pesquisas se configuram como investigações 

mais próximas ao caráter de investigação que pretendemos. 

Nesse sentido, empreendemos a pesquisa intitulada “A produção de texto em 

perspectiva sociodiscursiva: uma análise de planos de aula de língua inglesa do site 

da Revista Nova Escola”, a fim de compreender, de maneira mais ampla, como as 

atividades de produção de texto tem sido tratada por planos de aula de inglês 

disponibilizados no site da Revista Nova Escola? Tal questão norteadora se desdobra 

em questões mais específicas que nos ajudarão a organizar nossa investigação, bem 

como a clarificar de que forma esses materiais encontrados em ambientes digitais 

podem contribuir para o ensino e a aprendizagem. As questões específicas são as 

seguintes: a) Quais e como as propostas de produção são apresentadas? b) De que 

forma os planos se relacionam com a proposta da BNCC? c) Que aspectos do gênero 

discursivo são contemplados? d) De que maneira os aspectos trabalhados, na 

construção dos enunciados propostos podem contribuir com/para os letramentos 
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dos/as alunos/as? e) Que tipo de produção textual estaria alinhada aos modos de 

conceber a linguagem sociodiscursivamente? 

Dessa forma, de modo geral, interessa-nos investigar como os planos de aula 

do site da Revista Nova Escola orientam o trabalho com a produção textual. Para isso, 

nos detemos, especificamente, a i) Identificar as propostas de produção textual; ii) 

observar a forma como os planos se relacionam com a proposta da BNCC; iii) 

examinar que aspectos da construção dos enunciados são requeridos nas orientações 

para a produção escrita; iv) analisar como os aspectos dos enunciados explorados na 

orientação, contribuem para o conhecimento e desenvolvimento do aluno em relação 

à prática comunicativa estudada; v) elaborar uma proposta de trabalho com a 

produção textual   concernente com pressupostos teóricos de base sóciodiscursiva. 

Nessa perspectiva, é imperioso, que seja direcionado um olhar mais amplo em 

relação às atividades de produção textual; que a encaremos como uma forma de 

expressão no mundo, como atividade mobilizadora de consciência crítica, de 

produção de sentidos. Nesse sentido, considerar especificidades como léxico, 

gramática, contexto, ideologias, estruturas composicionais e estilos é de fundamental 

importância, haja vista estes serem elementos interdependentes e complementares, 

que são determinantes para a expressão coerente e relevante dos sentidos que se 

produzem (ROCHA. 2009; 2015; SANT’ANA, 2015).  Tal pensamento concorre para 

superar práticas de trabalho com o texto equivalentes a mera identificação e 

classificação de categorias gramaticais, e, consequentemente, para pensar em seus 

usos como dependentes de alguma prática social. 

Bakhtin, que há muito tempo vem sendo base para se pensar questões ligadas 

ao ensino de línguas, argumenta que “o estudo do enunciado como unidade real da 

comunicação discursiva permitirá compreender de modo mais correto também a 

natureza das unidades da língua (enquanto sistema) – as palavras e orações” 

(BAKHTIN, 2016, p. 22). É, então, a partir desse pensamento que julgamos ser 

produtivo o trabalho com a língua inglesa. 

É no sentido de contribuir, portanto, com os estudos sobre o uso de textos como 

enunciados, apontando para a complexidade desta tarefa, que assumimos o rumo 

dessa pesquisa. É pressuposto assumido o fato de que somente através de um ensino 

que priorize os enunciados, é possível uma aprendizagem dialogada, em que o aluno 

assuma a responsabilidade de seu projeto de dizer, conforme aponta Rocha (2009). 

Diante do exposto, é imprescindível que avancemos nosso olhar em direção as 



19 
 

múltiplas dimensões e os diversos caminhos metodológicos que os enunciados 

permitem ser ensinados/estudados.  

Levando em conta a concepção de linguagem e de língua aqui enunciados, 

bem como pressupostos de ensino da produção textual aqui defendidos, nossa 

pesquisa terá como suporte teórico estudos que abordam os usos, ensino/estudo do 

texto em perspectiva sociointeracional e discursiva. Além de autores que tomam 

claramente os conceitos e perspectivas bakhtinianas como base (BRAXLEY, 2005; 

ORR, 2005; ROCHA, 2009; SZUNDY, 2014; ROCHA e MACIEL, 2015), este trabalho 

busca também respaldo teórico sobre o ensino da produção de textos, especialmente 

do texto escrito, de pesquisas do grupo de Genebra, representado por (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), (DOLZ e PASQUIER ,1996) bem como de 

pesquisadores que investigam sob as bases do interacionismo sociodiscursivo 

(CRISTOVÃO et al, 2007), entre outros que, utilizando-se de diferentes perspectivas 

teóricas, propõem o ensino de língua inglesa como prática social, interacional, como 

por exemplo, Sherer e Mota-Roth (2015), somando-se também a este leque, autores 

que focalizam a discussão no tratamento/ensino baseado nos multiletramentos 

(ROJO, 2012, 2015; SILVA, 2016). 

Considerando a discussão advinda das vozes desses autores, somando-se as 

nossas compreensões, nossa pesquisa se constituirá de quatro capítulos. Inicia-se 

com a introdução, nosso primeiro capítulo, em que apresentamos uma 

contextualização sobre o ensino do texto no contexto da Língua Adicional doravante 

(LA), delimitando, dessa forma, nosso tema e apresentando nossa justificativa, nossos 

objetivos e questões de pesquisa. 

Em relação ao segundo capítulo, O ensino de língua inglesa e o texto como 

unidade de ensino: do prescrito por documentos oficiais ao concebido pelos 

estudos da linguagem,  a discussão gira em torno do ensino de língua inglesa 

proposto pelos PCN-LE, de questionamentos e críticas de diversos especialistas em 

relação à diretriz normativa obrigatória, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

de como ela propõe o ensino de língua inglesa, além de discorrermos sobre 

pressupostos dos estudos da linguagem que concebem a língua como produto 

histórico e social, defendendo, por conseguinte, o estudo e ensino desta como prática 

sócio-histórica e ideológica. 

O terceiro capítulo constitui-se da metodologia. Neste, situamos pressupostos 

teóricos do pensamento bakhtiniano sobre pesquisa no campo das ciências humanas, 
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utilizando-nos de ideias e argumentos já levantados por pesquisadores que 

empreendem estudos das obras do Círculo. Aqui, também se descreve a 

caracterização da pesquisa, a constituição do corpus, o contexto em que ele está 

inserido, além dos procedimentos de análise aos quais submeteremos nossa análise. 

No quarto e último capítulo, A produção textual em língua inglesa: um olhar 

sobre os planos de aula do site da Revista Nova Escola, pretendemos analisar 

como se dá o tratamento da produção textual em planos de aula do site da Revista 

Nova Escola. Nesse sentido, dividimos o capítulo em dois subtópicos, o primeiro 

analisa os planos de aula levando em conta fases que diz respeito a propósitos, 

objetivos e orientações para a produção e o segundo intenciona refletir sobre a 

utilização de materiais encontrados em sites da web que se propõem como 

educativos. A análise tem como ponto de partida a premissa de que a produção textual 

deve prescindir sempre do caráter dialógico inerente  

à linguagem, sendo, portanto, o conteúdo temático, as valorações dos interlocutores, 

bem como seu meio de estruturação, elementos indispensáveis para se obter uma 

atividade interativa significativa, para que se construa sentidos. 

Por fim, temos a conclusão, momento de retomada e de apresentação de 

desdobramentos que se deram durante o percurso analítico. Aqui também é possível 

apresentar as lacunas de nosso trabalho, bem como possibilidades de novas 

investigações advindas deste. 
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2 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E O TEXTO COMO UNIDADE DE ENSINO: DO 

PRESCRITO POR DOCUMENTOS OFICIAIS AO CONCEBIDO PELOS ESTUDOS 

DA LINGUAGEM 

 

A premissa de que as ações de linguagem são meios de constituição de toda e 

qualquer sociedade encontra pontos de convergência entre documentos oficiais e 

pesquisas na área dos estudos da linguagem. A relação se deve, principalmente, no 

âmbito do ensino/estudo do texto, em que se comunga da ideia de que é através deles, 

os quais encontramos em diversas esferas institucionais ou de nossa vida diária, que 

o indivíduo pode adquirir capacidade de participar efetivamente de sua vida social 

(SZUNDY, 2014; ROJO, 2015). 

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, 

doravante (PCN-LE) no final dos anos 90, em meio a diversas críticas negativas, tem 

sido apontada como um avanço para a história do ensino de línguas no Brasil, no que 

tange a defesa contra o iletrismo e em favor da cidadania crítica e consciente (CUNHA; 

STURM, 2015; ROJO, 2015). Pressupostos teóricos de base sócio-interacional dão 

uma nova roupagem e direcionamento às práticas didáticas: o texto passa a ser o 

ponto de referência no ensino da língua, elemento indispensável para que o aluno 

adquira habilidades e capacidade para participar das práticas sociais de comunicação. 

Desse modo, o ensino que antes se concentrava, primordialmente, no ensino de 

estruturas gramaticais, no âmbito do léxico ou da frase, ou de reprodução de textos 

(PAIVA, 2012; VILLAS BOAS, 2013), passa a ser orientado para o desenvolvimento 

das habilidades (writing, reading, speaking and listening) por meio da diversidade de 

textos autênticos. 

Passadas pouco mais de duas décadas, após o surgimento dos PCN-LE, 

presencia-se, atualmente, a implantação de uma nova diretriz, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Assim como os PCN-LE, a BNCC também assume os 

textos como base fundamental do ensino de língua inglesa, porém com enfoques (em 

relação a este ensino) e determinações diferentes, diante da natureza obrigatória do 

próprio documento. 

Assim, cada diretriz, respondendo ao tempo/espaço de sua construção, tem 

sido apresentada sob as bases, não só de alguma(s) abordagem(ns) de texto, como 

explícito nos próprios documentos, mas também de ideais constituídos sócio-
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historicamente. E é, justamente, essa característica, marcadamente social e histórica, 

que sempre envolveu as determinações no âmbito da educação que faz emergir 

discursos antagônicos na área, como, por exemplo, mais recentemente, os discursos 

prós e os contra a BNCC. 

Desde o princípio, quando do surgimento da primeira proposta de ensino de 

línguas no Brasil, evidencia-se o caráter interessado e ideológico subjacente às 

escolhas feitas para nortear aquele ensino. Percebe-se, igualmente, que o fator 

econômico está sempre à frente das decisões que administram os rumos da educação 

em qualquer âmbito. Naves; Vigna (2008), por exemplo, em estudo que envolvia, além 

de outras discussões, a história do ensino de inglês no ensino médio, relatam que o 

ensino de francês e de inglês – primeiras propostas de ensino de língua estrangeira 

no Brasil – surgem com o propósito de “aumentar e fazer prosperar a instrução 

pública” (p. 34). Contudo, segundo as autoras, o nascedouro da proposta de ensino 

dessas línguas advém de interesses pragmáticos: 

 

A criação das cadeiras de ensino dessas duas línguas nasce com uma 
forte preocupação pragmática, uma vez que os conteúdos, apesar de 
ainda literários e humanistas, eram formulados para atender a fins 
práticos – sobretudo depois da abertura dos portos para o comércio 
estrangeiro, em 28 de janeiro de 1808 (NAVES; VIGNA, 2008, P. 34) 

 
 

As autoras percebem, nesse sentido, que há um escamoteamento das 

verdadeiras intenções da proposta. Assim, muitos estudiosos também na atualidade, 

levantam questionamentos sobre objetivos e intenções que permeiam o conteúdo 

desses documentos: PCN-LE e BNCC. Os PCN-LE criticados, principalmente, pela 

priorização que deu a habilidade de leitura, em detrimento das outras habilidades, 

coloca como justificativa a inexistência da necessidade de mercado em determinadas 

regiões, a falta de estrutura das unidades de ensino; e deixa, assim, à margem da 

qualidade o ensino de língua ofertado (CUNHA; STURM, 2015). Em relação à BNCC, 

as críticas, já direcionadas, identificam uma intenção homogeneizadora do 

conhecimento, no que tange à criação de um currículo único (MACEDO, 2014; 

LOPES, 2015; FERRETI e SILVA, 2017), dentre outros problemas pontuais que 

caracterizam uma concepção de educação já há muito tempo criticada, a de base 

conteudista, hoje escondida por detrás de propostas de ensino com a diversidade 

textual. 
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De acordo com Lopes (2015, p. 455): “as finalidades sociais se modificam – 

formar o profissional adequado ao mercado de trabalho, formar o sujeito crítico, formar 

o sujeito emancipado, o cidadão –, mas as tentativas de conter a significação se 

mantêm.” Essa “contenção de sentidos” de que fala Lopes (2015) tem sido alvo de 

críticas também por parte de muitos outros estudiosos (FERRETI; SILVA, 2017; 

MACEDO, 2014) por estar nela a tentativa de impor uma verdade absoluta sobre o 

processo de ensino e da aprendizagem. 

Essa discussão se encontra no epicentro da arena discursiva educacional, 

tendo em vista a homologação da BNCC que tem como um dos objetivos principais 

tornar comum a grade curricular, estipulando conteúdos, objetivos e competências 

comuns para todas as escolas brasileiras. Neste sentido, considerando o momento de 

transição normativa pelo qual passa a educação, convém destacar alguns discursos 

que nos ajudam na compreensão normativa, pedagógica, social e político-ideológica 

destes documentos, como também procuramos remeter a discussões sobre o 

estabelecimento do texto como unidade de ensino, haja vista sua defesa ser assumida 

pelas duas diretrizes. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA ADICIONAL NOS PCN-LE  

 

Em 1998 foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira (PCNL-E), sob as bases da teoria sócio-interacional da linguagem e da 

aprendizagem. Segundo o documento, três fatores seriam fundamentais para a 

inclusão de determinada língua estrangeira no currículo: a) fatores relativos a história; 

b) fatores relativos à comunidades locais e c) fatores relativos à tradição. Além disso, 

a LE3 deveria “centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz” levando em conta 

três tipos de conhecimentos que propiciariam essa discursividade: 1) o conhecimento 

sistêmico; 2) o conhecimento de mundo e 3) o conhecimento da organização textual 

(BRASIL, 1998, p. 15); objetivo que faz do texto o objeto central do ensino de LE neste 

documento, uma vez que este pretende a construção social do significado, conforme 

depreendemos dos dizeres dos PCNs (BRASIL, 1998, p. 43): 

 

                                                           
3 Sempre que nos referirmos ao discurso dos PCNs sobre o ensino de uma língua adicional, optaremos 

por manter a abreviação usada pelo documento. 
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A aprendizagem de Língua Estrangeira representa outra possibilidade 
de se agir no mundo pelo discurso além daquela que a língua materna 
oferece. Da mesma forma que o ensino da língua materna, o ensino 
de Língua Estrangeira incorpora a questão de como as pessoas agem 
na sociedade por meio da palavra, construindo o mundo social, a si 
mesmos e os outros à sua volta. Portanto, o ensino de línguas oferece 
um modo singular para tratar das relações entre a linguagem e o 
mundo social, já que é o próprio discurso que constrói o mundo social. 
 

O entendimento de que a linguagem é constituidora das relações sociais e de 

que nós a constituímos evidencia-se nesse pensamento. Essa compreensão da 

natureza social da linguagem encontra respaldo em teorias de cunho social, 

interacional e discursivo-enunciativo: O agir na sociedade por meio da palavra, o 

construir o mundo social, a si mesmos e os outros por meio do discurso, são reflexões 

de teorias que concebem o texto4 como protagonista do ensino. Sendo assim, a base 

teórica a qual esse documento se ancora contrapõe-se a teorias de natureza 

estruturalista, em que a gramática sempre se sobrepôs aos modos de dizer. 

Apesar disso, como bem explicitado pelo documento, sua visão de ensino 

discursivo se encontra limitada, dada a sua prioridade a habilidade comunicativa da 

leitura, deixando à margem habilidades que podem contribuir para o conhecimento da 

língua adicional em todos os seus aspectos, haja vista o objetivo maior ser capacitar 

o aluno a interagir nas mais diversas situações comunicativas que participam 

(BRASIL, 1998).  

Ancorando-se na justificativa de que a situação do contexto escolar não é 

favorável ao desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas (writing, listening, 

speaking, reading), bem como na ideia de que a maioria das pessoas não utilizam as 

outras habilidades com tanta frequência como podem utilizar a leitura, os PCN-LE 

acabam por negar o ensino que ora sugerem, tendo em vista que somente o ensino 

da leitura não garante o desenvolvimento integral do aluno, mas é uma das 

habilidades colaboradoras.  

 A defesa da participação do aluno nas práticas sociais de comunicação, de 

modo efetivo, prescinde do desenvolvimento de todas as habilidades comunicativas, 

e assim como Sherer e Motta-Roth (2015, p. 80) compreendemos que é preciso 

oferecer “andaimes para que o aluno se relacione com a língua em suas diferentes 

modalidades, tanto como autor quanto como leitor”. 

                                                           
4 Reportaremos-nos ao texto como enunciado, nos termos bakhtinianos. 
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Os PCN-LE, ao mesmo tempo em que priorizam uma habilidade em detrimento 

das demais, condiciona a viabilidade das habilidades excluídas a ambientes escolares 

bem estruturados humano e materialmente. Compreende-se, dessa forma, que a 

referida orientação comunga com certas crenças sobre o ensino de uma língua 

adicional, que se remete à impossibilidade de aprender esta língua na escola pública, 

levando em conta todos os seus aspectos, como os próprios PCN-LE enfatizam. De 

acordo com Capuani e Venera (2016, p. 124): 

 

Ao assumir a habilidade de leitura como “carro chefe” do ensino de 
inglês nas escolas públicas essa política direciona um sentido de 
educação apenas para o futuro, subtrai as possibilidades de usos 
sociais da língua de forma sistematizada no presente, decide o futuro 
dos jovens pobres que devem usar apenas a habilidade de leitura da 
língua estrangeira e diz, no silêncio do texto, que as demais 
habilidades serão oferecidas apenas no setor privado de ensino de 
inglês. 

 

Dessa forma, compreendemos que ao mesmo tempo em que o Estado afirma 

garantir um ensino de língua estrangeira (em suas palavras) com vistas a formar o 

aluno para a cidadania, para diminuir as desigualdades e dar-lhe oportunidade de 

competitividade no mundo do trabalho, ele nega essa oportunidade quando lhe 

apresenta simultaneamente que não lhe assegura estrutura físico-material para que 

isto se efetive, deixando, como bem enfatizam as autoras, para o âmbito privado esta 

função. 

 Cunha e Sturm (2015) alegam que, ao longo de dois séculos, contabilizando 

já quinze reformas educacionais entre (1855 e 1931) e três Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação (1961, 1971 e 1996), continuamos a perseguir uma proposta satisfatória 

de ensino de línguas. Os autores, contudo, reconhecem que entre avanços e 

retrocessos, os PCN-LE são reconhecidos como diretrizes que exerceram/exercem 

grande contribuição para as discussões de novas abordagens, metodologias, 

propostas de ensino; que possibilitou/possibilita a redefinição de conteúdos e 

reavaliação de materiais didáticos. 

 Nesse sentido, é válido reconhecer e concordar com Cunha e Sturm (2015) 

que, apesar das limitações e controvérsias geradas, os PCN-LE trouxeram para o 

ensino de (LA) parâmetros orientadores para balizar o ensino do texto, como, por 

exemplo, os temas transversais, e, por conseguinte, apresentou, formalmente, nas 

escolas a concepção de uma língua viva, dinâmica e histórico-social sob a orientação 
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da teoria sociointeracionista da linguagem, reconhecida como base para a construção 

do referido documento. 

Após duas décadas do surgimento dos PCN-LE e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), é sancionado um novo documento regulador, uma nova Lei que 

tem como objetivo reorientar e tornar comum o currículo da educação básica 

brasileira: A BNCC, diretriz geradora de acaloradas discussões (ARAÚJO, 2018; 

FERRAÇO, 2017; FERRETI; SILVA, 2017; LOPES, 2015), mesmo antes, e também, 

agora, depois de sua homologação que aconteceu em 20 de dezembro de 20175. 

 
2.2 DISCURSOS EM TORNO DA BNCC E A CONFIGURAÇÃO DO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA 

 

A BNCC não é uma proposta que se configura como novidade nos planos das 

políticas públicas educacionais do Brasil. A proposta encontra respaldo na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 

1996, e, mais recentemente, no Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014 (BNCC 

– BRASIL, 2017). No entanto, desde 2012 tem sido discutida (CURY et. al., 2018) e 

apenas em 2015 começou-se o planejamento para sua implementação, tendo sua 

aprovação e homologação acontecido em dezembro de 20176.  

Em sua apresentação, a BNCC advoga a imagem de um documento construído 

por várias mãos, sabedor e estabelecedor do que os alunos e alunas dos diversos e 

diferenciados contextos do nosso país devem aprender. Com essa intenção a diretriz 

expõe ser “um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza o 

conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, 

crianças, jovens e adultos, têm direito. (BNCC, 2017, p. 5). Segundo a BNCC, esse 

conjunto de aprendizagens essenciais, ao longo da Educação Básica, “devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências 

gerais” as quais devem ser asseguradas no âmbito do desenvolvimento pedagógico 

(BNCC – BRASIL, 2017, p. 8). São elas: 

 

 

                                                           
5 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/acontece/bncc-homologada. Acesso em: 10 dez. 
2018. 
6 Reportagem do site da Revista Nova Escola. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/9419/base-agora-e-lei. Acesso em: 21 dez. 2018. 

http://movimentopelabase.org.br/acontece/bncc-homologada/
https://novaescola.org.br/conteudo/9419/base-agora-e-lei
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar 
a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 
elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários. 

 

O documento constitui-se em um referencial normativo obrigatório para a 

elaboração ou adequação de currículos e propostas pedagógicas de redes de ensino 

e instituições escolares públicas e privadas (BRASIL, 2017). Ele tem amplas e 
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inúmeras funções orientadoras: a) a elaboração e articulação de currículos e 

propostas pedagógicas; b) a reorientação das políticas de formação inicial e 

continuada de professores e outros profissionais da educação; c) o norteamento para 

a elaboração ou adequação de materiais didáticos; d) reorganização de matrizes 

referência de avaliações internas e externas. Para isso, o referencial afirma estar sob 

as bases de “princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana 

integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” referindo-se 

aos fundamentos postos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCNE) (BNCC – BRASIL, 2017, p. 7). 

A diretriz preestabelece e determina conteúdos, competências e habilidades 

comuns para todos os contextos de ensino que constitui o território brasileiro, 

distribuindo conteúdos e habilidades unificadas por disciplinas.  

Contrários a este modelo normativo, que se institui como guia para se alcançar 

a qualidade do ensino7, muitos estudiosos de diversas áreas da educação, 

principalmente aqueles que discutem sobre currículo (CURY et al., 2018) vêm 

debatendo sobre o caráter homogeneizante, a visão unilateral com que se objetiva a 

melhoria da educação, uma vez que um dos pontos mais debatidos e polêmicos deste 

documento é a defesa de um currículo nacional único. Soma-se a isso críticas sobre 

o escamoteamento de interesses de grupos acadêmicos e empresariais (MACEDO, 

2014) 

Argumenta-se, dessa forma, que a heterogeneidade existente em cada 

contexto do país não condiz com uma proposta totalitária do conhecimento (MOTTA; 

FRIGOTTO, 2017); que a construção do conhecimento não se concebe a partir do 

pré-estabelecido, mas acontece num continuum e é dependente das singularidades 

de cada contexto, conforme argumenta Lopes (2017, p. 457). 

 

Estamos fadados à heterogeneidade que não permite afirmar, seja por 
merecimento, necessidade ou direito, quais saberes são/ serão 
passíveis de estar conectados a essas múltiplas singularidades. A 
heterogeneidade que menciono não é associada ao fato de o Brasil 
ser um país muito grande ou uma nação marcada pela diversidade, 
mas porque cada contexto implica a possibilidade de outra leitura, 
outro texto, outra possibilidade de ser. 

 

                                                           
7 Em um texto explicativo sobre a natureza da BNCC, o Movimento todos pela Base Nacional Comum defende 

que “a BNCC pode ajudar a diminuir as desigualdades educacionais e a melhorar a qualidade da Educação.” 

Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/a-construcao-da-bncc/. Acesso em: 01 fev. 2019. 

http://movimentopelabase.org.br/a-construcao-da-bncc/
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A este respeito Carvalho; Lourenço (2018, p. 238) também acrescentam que 

as políticas públicas educacionais “envolvem relações de poder”, que pouco ou nada 

contribuem para a liberdade de criar, de inventar, de experimentar de construir “para 

além dos processos de recognição” dos alunos e dos professores. Cury et al. (2018, 

p. 54), afiram que: “A tradição de reformas educacionais tem se esmerado em atribuir 

ao currículo os problemas de qualidade da educação e, da mesma forma, seria ele o 

responsável pela superação das mazelas e desigualdades educacionais”. O que, no 

entendimento dos autores, seria “uma tentativa ingênua de deslocar os processos de 

escolarização do contexto de uma sociedade profundamente desigual”. Os estudiosos 

alertam, com isso, que seria preciso estabelecer uma dimensão da força 

transformadora que se é atribuída à educação escolarizada. 

A crítica à centralização nas políticas de currículo como forma de melhoria da 

educação também se encontra argumentada em Macedo (2014). A autora, tomando 

como baliza o trabalho de Ball (2014) sobre redes8 de articulação entre agentes 

públicos e privados para significar políticas de currículo, arrola alguns discursos que 

denotam o interesse desses atores em fixar sentidos para sustentar o discurso de 

“qualidade da educação” propagado na BNCC. Com efeito, a autora conclui que, para 

justificar a intervenção das políticas hegemônicas, os defensores da BNCC 

compreendem como “não qualidade” tudo que tem sido feito até aqui: a gestão pública, 

as políticas educacionais de investimento, que eles denominam como (desperdício de 

recursos), a depreciação diante da formação dos professores (atingindo em seus 

discursos tanto as universidades, quanto o próprio professor), como bem enfatiza 

Macedo (2014).  

A autora apresenta um trecho de fala da presidente da União Nacional do 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), em que esta, procurando assentar as 

bases dos interesses do seu grupo, desqualifica a capacidade do professor em início 

de carreira; prática muito comum, principalmente quando se discute os números das 

avaliações em grande escala, as quais segundo Araújo (2018), e de acordo com a 

própria BNCC, se enquadra como motivo para uma nova intervenção normativa. 

                                                           
8 Como ocorre com a maioria das redes mapeadas por Ball (2012), esta é constituída por instituições 

filantrópicas, grandes corporações financeiras que deslocam impostos para suas fundações, 
produtores de materiais educacionais vinculados ou não às grandes empresas internacionais do setor, 
organizações não governamentais. (MACEDO, 2014, p. 1540) 
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Contudo, apesar de demandas diversas apresentadas para a implantação da 

Base Nacional Comum (demandas por equidade, por representatividade de “grupos 

minoritários”, por universalismo epistemológico, por direito ao acesso e a permanência 

na escola, por profissionalização),  os defensores dessa nova reforma, limitam-se ao 

estabelecimento de conteúdos e objetivos pré-fixados como meios para se alcançar a 

referida “qualidade”, a qual Macedo (2014, p 1549) descreve como “[...] um discurso 

circular, no qual a medida da qualidade torna-se o seu esteio e a sua garantia”. Isto é: 

“A evidência de qualidade se torna a própria qualidade que se está advogando.” 

O Estado coloca como “balizadora da qualidade da educação.” (BRASIL, 2017, 

p. 8) uma diretriz que, tão somente, é uma receita de conteúdos e habilidades 

prescritas, como se o sucesso da educação dependesse apenas de ajustes 

curriculares (LOPES, 2015). Delega, por sua vez, o sucesso desse projeto às 

unidades de ensino e aos professores, cuja responsabilidade e contribuição não tem 

sido tão consideradas, especialmente quando se trata da construção de políticas 

públicas para a melhoria da educação, haja vista, segundo Ferretti e Silva (2017) 

sobressaírem mais interesses e sugestões de grupos empresariais e institucionais 

com ou sem fins lucrativos nas propostas que culminaram no projeto que hoje temos 

como orientador do ensino. 

Nesse sentido, provavelmente, será atribuído ao professor o fracasso por não 

conseguir colocar em prática um projeto que não foi pensado por ele, como bem 

enfatiza Araújo (2018). É válido ainda salientar, comungando com os dizeres da autora 

que o papel deste profissional “não é concebido na mesma medida em que se pensam 

reformas educacionais: ele se torna o gestor de livros, gerente de atividades e 

aplicador de provas. Na maior parte do tempo, não possui as condições e os meios 

necessários para modificar suas práticas” (n.p). Assim como a autora, 

compreendemos que “não se muda a educação alterando apenas os meios e as 

regras.” 

Apesar de a BNCC afirmar que “[...] vai contribuir para o alinhamento de outras 

políticas e ações, [...] referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração 

de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada” 

(BRASIL, 2017, p. 8), não se desponta qualquer indício de como nem quando isso 

será viabilizado. Essa é uma preocupação e crítica também de especialistas como 
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Laura Nassar9, que em entrevista à Nova Escola evidencia sua insatisfação em 

relação à medidas concretas inexistentes para o efetivo cumprimento do projeto. De 

acordo com a especialista: “A Base reafirma concepções fundamentais, mas não 

oferta saídas concretas.”       

Enquanto isso, a força reguladora da Lei obriga professores e escolas a 

vislumbrarem uma “qualidade” que parece inatingível (MACEDO, 2014), haja vista a 

demarcação de conteúdos, competências e habilidades comuns não serem elementos 

suficientes para o alcance dessa qualidade que se pressupõe, através de uma 

formação integral. Seria preciso, como enfatiza Freitas (2015) um conjunto bem mais 

amplo de políticas públicas educacionais, que desse conta, além do currículo, da 

adequação dos ambientes escolares às novas demandas de ensino, à valorização e 

formação dos professores, entre outros.  

A atribuição da qualidade da educação à mudança de currículo, além de ser 

ingênua, ou se passar como tal (MACEDO, 2014; LOPES, 2015) enfrenta muitos 

outros obstáculos, além da dependência de outras políticas públicas; a sua própria 

construção/organização, coerência entre concepções adotadas e estrutura dos 

conhecimentos almejados. Aqui destacamos a área de língua inglesa em que já foram 

detectados vários problemas no que diz respeito à dicotomia entre teoria assumida e 

prática. Segundo estudo realizado pela Britisch Council (2017), como também por 

Ribas (2018), muitos são os equívocos e retrocessos no âmbito da articulação entre 

o conjunto de conteúdos, de suas habilidades, competências, bem como de 

compreensão de algumas concepções defendidas ao longo da diretriz. Dado esse 

enfoque mais geral sobre este documento que objetiva guiar as ações no âmbito da 

educação como um todo, faz-se necessário sabermos como ele estrutura o ensino de 

língua inglesa, tida, agora como disciplina obrigatória.  

 

2.2.1 O componente Língua Inglesa na BNCC 

 

O componente Língua Inglesa, tida, atualmente, como “a língua do 

conhecimento” (MATUOKA; PAIVA, 2018, n.p.)10 tornou-se disciplina obrigatória para 

                                                           
9Laura Meloni Nassar, formada em Letras, com dupla habilitação inglês/português, Mestre em 
literaturas e crítica literária de língua inglesa e selecionadora de língua estrangeira do Prêmio Educador 
Nota 10.  
10Disponível em: https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-na-base-nacional-
comum-curricular-bncc/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-na-base-nacional-comum-curricular-bncc/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-na-base-nacional-comum-curricular-bncc/
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o currículo do Ensino Fundamental dos anos finais. A diretriz normativa, BNCC, 

apresenta como principal inovação para o tratamento desta língua, a compreensão e 

adoção do conceito de língua franca que, segundo ela, não é mais aquela do 

“estrangeiro”, oriunda de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser 

seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Nessa 

perspectiva, “são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados 

no mundo inteiro”. (BNCC - BRASIL, 2017, p. 239). 

A este conceito de língua franca estão arrolados, além das abordagens de 

ensino, mudanças de crenças e perspectivas de aprendizagens e, sobretudo, o 

objetivo de uma formação crítica, cidadã e integral, por meio de dez competências 

pré-definidas. Com vistas a alcançar determinado objetivo, a BNCC estrutura o 

componente curricular por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades. Conforme descreve o próprio documento: 

 

As unidades temáticas, em sua grande maioria, repetem-se e são 
ampliadas as habilidades a elas correspondentes. Para cada unidade 
temática, foram selecionados objetos de conhecimento e habilidades 
a ser enfatizados em cada ano de escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º anos), 
servindo de referência para a construção dos currículos e 
planejamentos de ensino, que devem ser complementados e/ou 
redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais. 
(BNCC – BRASIL, 2017, p. 245) 

 

Levando em conta tanto a natureza da proposta, evidenciada no objetivo de 

formar o indivíduo integralmente para a cidadania e com criticidade, quanto à 

perspectiva de língua propagada; a BNCC elenca algumas implicações que, de acordo 

com sua orientação, precisam ser observadas e levadas em consideração antes de 

se pensar a construção do Currículo com base neste documento. Estas implicações, 

em número de três, se encontram nas páginas (239) e (240) do referido documento. 

São elas: 

1) “A primeira é que esse caráter formativo obriga a rever as relações entre língua, 

território e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram 

apenas nos países em que essa é a língua oficial” 

2) “A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou 

melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais do mundo digital 
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– no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e 

circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, 

visual, corporal, audiovisual), em um contínuo processo de significação  

contextualizado, dialógico e ideológico.” 

3) “a terceira implicação diz respeito a abordagens de ensino. Situar a língua 

inglesa em seu status de língua franca implica compreender que determinadas 

crenças – como a de que há um “inglês melhor” para se ensinar, ou um “nível de 

proficiência” específico a ser alcançado pelo aluno – precisam ser relativizadas.  Isso 

exige do professor uma atitude de acolhimento e legitimação de diferentes formas de 

expressão na língua”  

Aqui, fica clara a defesa de um currículo integralizador, contudo, quando se 

observa a estrutura da proposta dividida em eixos, unidades temáticas e objetos do 

conhecimento, nota-se, claramente, uma abrupta fragmentação entre os conteúdos 

desses eixos.  Tal fato é mostrado por estudos recentes, o da British Council (2017)11 

e a pesquisa de Ribas (2018) que, analisando o componente Língua Inglesa da última 

versão da BNCC apontam, dentre outros aspectos, a incoerência entre teoria e a 

prática proposta pela diretriz normativa, no que tange à relação entre a 

contextualização do conhecimento e a verificação do estudo de conteúdos com fins 

neles mesmos. O trecho abaixo, que se encontra nas páginas iniciais da pesquisa 

British Council (2017, p. 7) já evidencia muitos problemas que necessitam de uma 

releitura e revisão de aspectos problemáticos da diretriz. 

 

[...] ao observarmos os quadros que trazem as unidades temáticas, os 
objetos de conhecimento e as habilidades definidas para cada ano, 
não é possível enxergar como a BNCC garantirá essa formação 
integral na prática, uma vez que as orientações didáticas 
apresentadas são bastante fragmentadas e não conectadas com o uso 
da língua dentro de um contexto formativo. Nessa perspectiva, seria 
preciso indicar habilidades necessárias para viver e aprender no 
século XXI, tais como resolução de problemas, tomada de decisões, 
colaboração, pensamento criativo e argumentação. O que se nota é 
um excesso de habilidades requeridas, que reforçam a utilização de 
habilidades básicas e de conhecimentos sistêmicos sobre a língua 

                                                           
11 Organização britânica que promove trocas com o Brasil nas áreas culturais e educacionais. Como 
um todo, a organização avalia que persiste uma visão tecnicista da língua inglesa no documento, 
desalinhada do entendimento do ensino/aprendizado do idioma, sobretudo, para a formação crítica e 
cidadã. Disponível em: Disponível em: https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-
na-base-nacional-comum-curricular-bncc/. Acesso em: 28 dez. 2018. 
 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-na-base-nacional-comum-curricular-bncc/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/o-lugar-do-ingles-na-base-nacional-comum-curricular-bncc/
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inglesa, sem vínculos claros com a construção de uma sociedade justa 
e inclusiva12 
 

 

O trabalho de Ribas (2018), além de outros aspectos bem pontuais e 

direcionadores de sua análise, também identifica e critica o foco de conteúdos e 

habilidades que, tão somente, exigem a aprendizagem do conhecimento sistêmico 

com fim em si mesmos. A autora aponta que a BNCC reconhece que as linguagens 

são uma “construção humana, histórica e social” (BRASIL, 2017, p. 62) e, por isso, 

são plurais, utilizadas por diversos grupos sociais nas mais variadas situações de 

socialização. Contudo, o documento (BNCC) não consegue articular os tipos de 

conhecimentos (linguísticos, textuais, de mundo) para que as linguagens (por meio 

dos textos sugeridos) possam ser compartilhadas, endereçadas, conforme declara 

Ribas (2018, p. 1802). 

 

Apesar da tentativa de se ampliar a ideia de letramento ao incorporar 
um trabalho com gêneros discursivos (incluindo aqueles do universo 
digital) e práticas de linguagem, tanto de leitura quanto de escrita em 
LE, percebe-se na BNCC uma ênfase nas habilidades linguísticas, 
entendidas como “aprendizagens essenciais”. 

 

A proposta, nessa perspectiva, entra em descompasso (nas palavras de Ribas, 

2018) com as concepções defendidas pela diretriz normativa (BNCC), e restringe o 

campo de atuação do estudo da língua, trazendo à tona uma abordagem de caráter 

estruturalista da linguagem. Tal fato faz a autora refletir, de acordo com o que defende 

o letramento crítico, teoria em que Ribas (2018, p. 1793) se ancora: 

  

Uma abordagem de ensinar que considera a criticidade, envolve 
desconstruir e reconstruir esse conhecimento de língua tradicional 
predominante nas escolas, atentando-se para as características e 
necessidades locais nos tempos atuais (portanto, sócio-
historicamente situadas), em que o conhecimento é muito mais 
coletivo e em rede do que sequencial, o que requer constantes 
interações entre os aprendizes, uso competente e criativo da 
linguagem e negociações de saberes. 

                                                           
12[…] if we look at the tables of thematic units, the subject knowledge and the abilities defined for each 
year, we cannot see how the BNCC is going to guarantee this comprehensive training in practice, since 
the teaching guidelines presented are extremely fragmented and do not address the use of the language 
within a formative context. Our view is that the document should outline the skills necessary to live and 
learn in the twenty-first century, such as problem solving, decision making, collaboration, creative 
thinking and arguing a case. The document proposes an over-long list of required abilities, reinforcing 
the use of basic skills and systemic knowledge of the English language, but fails to establish a clear 
relationship, for example, with building a just, inclusive society. 
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É consenso nos estudos da linguagem de base discursiva, com base no 

desenvolvimento dos multiletramentos, como é o caso da proposta de ensino da 

BNCC, que os conhecimentos linguísticos estejam a serviço da comunicação 

(PONTARA; CRISTOÃO, 2017). Defender uma formação cidadã, crítica e ao mesmo 

tempo restringir a atuação do sujeito à mera classificação de blocos gramaticais, 

destitui a linguagem de seu caráter social e histórico, e, por sua vez, limita a ação dos 

sujeitos nas ações de linguagem; crítica já atribuída, há muito tempo, pelos estudiosos 

da linguagem que concebem a língua/linguagem como histórica, social e ideológica 

(COX; ASSIS-PETTERSON, 2001; CRISTOVÃO, 2007; LIBERALLI, 2009, entre 

tantos mais). 

 Alguns outros problemas foram apontados pelos dois estudos aqui citados, 

sendo assim, têm-se algumas arestas para serem reparadas. No estudo da British 

Council (2017) seis aspectos do documento foram elencados: 

1) “[...] necessidade de superar a dicotomia entre teoria e prática” (p. 7);  

2) A combinação de múltiplos objetivos dificulta na identificação do que, de fato, 

se espera que o aluno seja capaz de fazer (p. 10); 

3) O número de habilidades (88) dificulta a flexibilização do currículo regional/local 

(p. 11); 

4) A falta de clareza na progressão das aprendizagens, uma vez que esta “pode 

estar relacionada aos processos cognitivos, aos objetos de conhecimento, ou ainda, 

aos modificadores explicitados nas habilidades (p. 29). Porém, verifica-se uma 

repetição de elementos, ao longo dos anos, que não levam a essa compreensão nem 

dão a sensação de progresso” (p. 13); 

5) “A falta de investimento em políticas educacionais de formação e qualificação 

docente.” “Uma recente pesquisa intitulada Aprendizagem da língua inglesa na 

América Latina indica que as políticas públicas para o ensino de inglês no Brasil, 

comparadas com os demais países da América Latina, só alcançam destaque no que 

se refere à garantia legal do ensino.” (p. 20); 

6) A utilização da maioria dos verbos das habilidades requeridas exige baixa 

demanda cognitiva, nesse sentido, acarreta na “falta de consonância com o 

compromisso de formação integral e com as novas formas de viver, atuar e aprender 

no século XXI.” (p. 22). 
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Em relação à pesquisa de Ribas (2018), a autora identifica várias contradições 

entre o que a BNCC assume como base teórico-metodológica ideal, com as 

concepções que vão se construindo durante o discurso e a estrutura da proposta. A 

percepção dessas contradições é fulcral, uma vez que nos ajudam a ter clareza da 

natureza de língua/linguagem que temos assumido, que tipo de abordagem temos nos 

ancorado e que tipo de sujeito queremos formar. Eis alguns equívocos e limitações 

encontrados pelo estudo: 

a) A defesa do ensino de língua pretendido pela BNCC “entra em choque com o 

objetivo que o texto da BNCC atribui à língua inglesa: “ferramenta de acesso 

ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades” 

(BRASIL, 2017, p. 202). Aqui predomina uma visão bastante neoliberal em 

relação ao papel da língua inglesa na educação brasileira.” (p. 1800); 

b) “[...] o choque entre um trabalho mais contextualizado com a língua inglesa, 

baseado em gêneros discursivos e numa visão multimodal de linguagem, fruto 

dos estudos sobre letramentos, e um trabalho mais fechado, tradicional, linear, 

com enfoque na forma (e não no uso) da língua inglesa.” (1807); 

c) “[...] temos uma visão de escola tradicional em que se predomina a 

homogeneização de conteúdos e de formas de pensar e uma visão de escola 

mais responsiva à sociedade de hoje, que valoriza a heterogeneidade, a 

diversidade de formas de ser, pensar e agir” (1807); 

d) A concepção de cidadania não condiz com o tipo de cidadão crítico que a BNCC 

diz querer formar. “[...] a ‘cidadania’ está restrita, na BNCC, a se conhecer os 

direitos e deveres dos cidadãos, aspecto esse ressaltado na competência 8 da 

Área de Linguagens da BNCC, para que, assim, o indivíduo desenvolva 

“respeito ao bem comum e à ordem democrática” (BRASIL, 2017, p. 62), ou 

seja, “para que ele seja moldado a ser um cidadão obediente, e não 

questionador, reconstrutor ou produtor de ideias” (p. 1810); 

e) A preocupação está em determinar o tipo de aluno que queremos formar, nas 

características e capacidades que devem desempenhar na escola e na 

sociedade, seguindo certas “fôrmas”, em vez de ter como foco o que os alunos 

podem aprender como resultado de seu engajamento com a educação (p. 

1809); 

Como depreendido, a BNCC sai na defesa de que a língua se aprende em uso 

e que seu ensino deva compreender práticas relacionadas à oralidade, leitura, escrita 
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e às dimensões linguísticas e culturais. Além disso, propõe um currículo integrado, 

que leve em conta uma formação crítica e cidadã. Todavia, esse projeto de ensino 

almejado carece de um número considerável de reajustes, conforme apontam as 

pesquisas anteriormente citadas. Seja no âmbito das contradições entre concepções 

e materialização das propostas, ou no campo das condições de viabilização dessas 

propostas, há muito ainda o que melhorar, conforme pudemos constatar das 

avaliações das pesquisas.  

 

2.2.2 O ensino de língua inglesa e o uso do texto como produção de sentidos 

 

As transformações no modo de se conceber a linguagem, bem como nos 

modos de se comunicar contemporâneos têm trazido novas perspectivas para o 

campo do ensino de línguas (ZACHARIAS, 2016; GONÇALVES e TORRES, 2017). 

Os textos em suas diversas semioses e modalidades, nesse sentido, tem se 

protagonizado como elemento propiciador das habilidades e formação requeridas dos 

sujeitos, pelo menos, na teoria, uma vez que não se pode ainda afirmar que seus usos 

na escola estejam suprindo a necessidade de uma formação sociodiscursiva 

(principalmente no contexto do ensino de língua inglesa), haja vista, ser ainda uma 

constante, pesquisadores reafirmarem a persistência do privilégio ainda de um ensino 

gramatical (LIBERALLI, 2009; RIBAS, 2018). 

A escola, nessa perspectiva, parece andar muito lentamente. De acordo com 

Coscarelli (2016, p. 14), mudanças são percebidas, no que se refere a uma adoção 

mais discursiva da linguagem, a preocupação com o letramento dos alunos, tanto por 

professores de língua materna quanto por professores de língua estrangeira, no 

entanto, tais mudanças ainda são tímidas, principalmente, no âmbito das práticas que 

exploram os gêneros característicos de ambientes digitais (SILVA, 2016). Liberalli 

(2018, p. 16) ao se referir a projetos que surgem com a preocupação de desenvolver 

os diversos letramentos em sala de aula, ressalta que: 

 

Projetos em pequena escala parecem apontar caminhos, no entanto, 
pouca expansão parece receber e, por vezes, percebe-se que as 
práticas escolares mantem-se fiéis a modos de agir há muito criticados 
e considerados impróprios aos contextos de ensino-aprendizagem 
atuais.  
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Na esteira dessa contradição, a orientação discursiva que viabiliza os estudos 

da linguagem contemporâneos permite pensar a língua como artefato plural, cultural, 

histórico e ideológico, sendo por esta razão os discursos que dela emanam desta 

natureza. Assim concebidos, a língua e os discursos, o material pelo qual esses 

fenômenos tomam forma apresentam-se também como tais e são de semioses e de 

modos diversos. Nessa perspectiva, conforme ressaltam Rocha e Maciel (2015, p. 

417-418), embasados por Blomaert e Rampton (2011): 

 

[...] a orientação ideológica predominante, a partir dessa perspectiva, 
é aquela que desafia a compreensão de língua como um conjunto 
autônomo, estruturado e finito de sons, gramática e vocabulário, 
vinculado a um grupo fechado de falantes, conforme sustenta o 
discurso centralizador que tem geralmente prevalecido até os dias de 
hoje no campo do ensino de línguas. Nessa linha, questiona-se 
também o entendimento de linguagem como estritamente articulado 
aos textos escritos e orais, ampliando-se a compreensão de texto [...]. 
(ROCHA; MACIEL, 2015, p. 417-418) 
 

O ensino de língua inglesa, nesse âmbito, tem recebido muitas contribuições 

de estudos de diversas correntes teóricas. A compreensão da língua como global 

(MOITA-LOPES, 2008), como língua franca, assim como a própria BNCC (BRASIL, 

2017) sugere, já desmitifica o sentido de uma língua una, correta e destaca a sua 

condição plural, heterogênea, considerando as múltiplas culturas que a usam e as 

múltiplas semioses nas quais esta é materializada. De acordo com a BNCC (BRASIL, 

2017), uma educação que se preze reflexiva, crítica e voltada para a cidadania precisa 

atentar para o tipo de língua que se está ensinando. O documento, nesse sentido, 

postula que “esse caráter formativo obriga a rever as relações entre língua, território 

e cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos 

países em que essa é a língua oficial.” (p. 239). Soma-se a isso a desconstrução de 

uma língua nativa ideal, bem como a necessidade de uma formação intercultural e 

multiletrada, parâmetros que fazem a BNCC assumir como foco de sua proposta uma 

“função social e política do inglês” (BRASIL, 2017, p. 239) 

A esta noção estão implicados pressupostos teóricos que ampliam e situam 

socialmente a visão de língua, de sujeito e de ensino. Desse modo, é perceptível que 

as concepções de linguagem que embasam qualquer teoria, e, por conseguinte, sua 

prática determina seu objeto de ensino e como este será tratado, como bem reflete 
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Geraldi (2016b) sobre as contradições entre teoria e prática no ensino de língua 

portuguesa. 

Assim, as diversas correntes teóricas de base sócio-interacional, entendendo a 

língua como produto social, político e ideológico, cada uma com seu enfoque, 

direcionam ao ensino de línguas um viés discursivo em que o texto seja o ponto de 

partida para as interações em sala de aula. Nesse contexto, o ensino 

descontextualizado da gramática deixa de ser prioridade, ao passo que ela é requerida 

para servir à produção de sentidos (CRISTOVÃO; PONTARA, 2017). Além disso, a 

memorização e reprodução de textos como competência leitora e escritora não se 

fazem mais pertinentes, uma vez que a ênfase se concentra na autonomia do aluno 

(ZOZZOLI, 2006). Nessa acepção, muda-se também a noção de sujeito. 

O aluno, nesse contexto, deixa de ser um sujeito passivo e passa a ter o direito 

à voz, mas não de qualquer eco de voz, não uma voz reproduzida tão somente, nos 

moldes do inglês comunicativo das décadas de 70 e 80, conforme critica Cox e 

Peterson (2001), mas uma voz construída no diálogo; não somente àquele face a face, 

como explicita Bakhtin (2003), mas àquele que atravessa a história, as experiências 

cotidianas, culturais e ideológicas (SZUNDY, 2014). 

Essas proposições são atualmente compartilhadas por pesquisadores que tem 

como foco os textos como unidade de ensino, a maioria deles baseadas na teoria de 

gêneros de Bakhtin (BEZERRA, 2017), como é o caso do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) de Bronckart, a didática de gêneros do Grupo de Genebra; e 

ainda a teoria dos multiletramentos (The New London Group), que vem sendo 

constantemente associada aos usos e análises dos gêneros discursivos, aqui no 

Brasil, por Rojo e pesquisadores que tomam essa estudiosa como referência. Há 

outras tendências que, segundo Bezerra (2017), apontam “para diferentes 

abordagens ‘mestiças’ nos termos de Motta-Roth (2008)”, reforçando, dessa forma, a 

influência da teoria do filósofo russo em variados contextos  de pesquisa. 

Uma outra abordagem que merece destaque por comungar com alguns 

objetivos das teorias anteriormente citadas é a Análise Crítica de gêneros (ACG), nos 

termos de Sherer e Motta-Roth (2015). A abordagem hibridiza diferentes concepções 

de três perspectivas teóricas: a sociorretórica (SR), a Análise Crítica do Discurso 

(ACD) e a Línguística Sistêmico Funcional (LSF). A associação dessas três 

perspectivas, segundo Sherer e Motta-Roth (2015, p. 82), “possibilita uma 

investigação dos usos da linguagem em contextos sociais específicos, considerando 
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a relação dialética entre texto e contexto.” Nessa acepção, elas defendem o estudo 

da linguagem como prática social, o que, para as autoras, “significa compreender a 

linguagem como um sistema sociossemiótico, um sistema de significação que nos 

possibilita produzir sentido em sociedade e assim agir, por meio do discurso, junto 

com e sobre as outras pessoas e sobre as instituições que constituem a sociedade” 

(p. 79). 

Concorrem com esse pensamento outras formas de conceber o ensino de 

língua inglesa, dentre elas cabe citar a Aquisição de Segunda Língua (ASL) como 

sistema complexo de conhecimentos, abordagem que tem em Paiva (2012) uma das 

representantes brasileiras mais expressivas. Sua proposição, com base em Van Lier 

é “unir todas as teorias para tentar ampliar o foco sobre o fenômeno da aquisição. 

Convive ainda, dentre as perspectivas existentes, a abordagem comunicativa, 

surgida na década de 70. Nela, “a língua passa a ser vista não como um conjunto de 

estruturas, mas como um conjunto de funções comunicativas e como um instrumento 

de ação [...]” (PAIVA, 2012, p. 30). De acordo com a pesquisadora, funções tais como 

pedir e dar informações, cumprimentar, elogiar, reclamar, dar ordens eram (são) a 

tônica da interação. É possível citar alguns títulos de artigos ou seções de artigos que 

denotam essa afirmação: Ensino comunicativo de vocabulário (RODRIGUES, 2016); 

Ensino comunicativo de gramática (AUGUSTO-NAVARRO, 2016); Ensino 

comunicativo da leitura e da escrita (LIMA JR., 2016), entre outros.  

Diante dessas perspectivas se dando simultaneamente no contexto de 

pesquisas brasileiras, sobre ensino de língua inglesa, os estudos linguísticos, de base 

discursiva, visivelmente, tem se destacado entre elas, tendo em vista que sustentam, 

inclusive, os discursos oficiais sobre as possibilidades de organização do ensino e da 

aprendizagem, como visto anteriormente. Dessa forma, destacam-se nesse âmbito 

propostas com foco no ensino de textos autênticos (CIORNEI; DINA, 2014, DONATO; 

RAJAGOPALAN, 2015), com ênfase nos gêneros discursivos (SZUNDY; 2014 

ROCHA, 2009; HEMAIS, 2015), textuais (CRISTOVÃO, 2007; PONTARA e 

CRISTOVÃO, 2017); outras que enfatizam mais o trabalho com a diversidade de 

semioses, dando maior visibilidade aos gêneros que se evidenciam em ambientes 

digitais (ZACHARIAS, 2016; PAIVA, 2016, COSCARELLI, 2016, SILVA, 2016). Nota-

se que, apesar dos enfoques diferenciados, essas abordagens concentram-se em 

contribuir com o desenvolvimento da compreensão e capacidade discursiva do aluno, 
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acolhendo os conhecimentos linguísticos como meios de se produzir sentidos, não 

como única forma.  

O direcionamento epistemológico dessas abordagens está em formar os aluno 

e alunas para agirem como cidadãos e cidadãs críticos e reflexivos diante das ações 

discursivas que constituem a sociedade onde eles e elas vivem. É com esta visão que 

Hackman (2005) propõe a busca de formas discursivas anti-hegemônicas. Como 

forma de entrar no embate e de transformar certas realidades o autor sugere que se 

amplie o leque de informações de perspectivas não dominantes, como forma de 

alargar as experiências leitoras dos alunos e alunas, e assim fazer com que eles e 

elas possam analisar os efeitos das forças que tentam dominar as formas de pensar 

e fazer que constituem nossa sociedade.  

É perceptível que o ensino de língua inglesa precisa da ressignificação trazida 

pelas teorias de orientação social e discursiva para se constituir mais reflexivo e 

responsável diante das demandas multiletradas que estão se dando a cada dia 

(SZUNDY, 2014). Assumir essa forma de conceber o ensino é superar práticas 

ingênuas e neutras do ensino de línguas, conforme criticam Cox e Assis-Peterson 

(2001, p. 20):  

  

Aqueles que trabalham com o ensino de inglês não podem reduzi-lo a 
questões sócio-psicológicas de motivação, a questões metodológicas, 
a questões linguísticas. A língua está imersa em lutas sociais, 
econômicas e políticas e isso não pode ser deixado de fora da cena 
da sala de aula. [...]Quem ensina inglês não pode deixar de se colocar 
criticamente em relação ao discurso dominante que representa a 
internacionalização do inglês como um bem, um passaporte para o 
primeiro mundo. Quem ensina inglês não pode deixar de considerar 
as relações de seu trabalho com a expansão da língua, avaliando 
criticamente as implicações de sua prática na produção e reprodução 
das desigualdades sociais. Quem ensina inglês não pode deixar de se 
perguntar se está colaborando para perpetuar a dominação de uns 
sobre os outros. 

 

A reflexão construída há quase duas décadas ainda se mantém atual, diante 

das muitas pesquisas que evidenciam o ensino dessa língua ainda se dando quase 

que exclusivamente em bases estruturalistas ou cognitivistas (FIGUEIREDO, 2018). 

Persiste-se, nesse sentido, que ensinar inglês hoje perpassa objetivos que limitam a 

ação dos alunos e alunas ao reconhecimento e identificação de regras gramaticais, 

de apreender formas de falares idênticas a de nativos em exercícios orais e escritos, 
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sem nenhuma pretensão de construir compreensões críticas e de lutar contra forças 

discursivas que tentam impor os sentidos e as realidades.  

Conceber, portanto, o ensino da língua inglesa encarando a linguagem como 

prática social consiste em considerar as múltiplas práticas discursivas com as quais 

os alunos se deparam em seu dia a dia (SHERER; MOTTA-ROTH, 2015). A 

construção de propostas de ensino dessa natureza preocupa-se em capacitar os 

alunos e as alunas a agirem criticamente e responsavelmente em relação aos 

discursos com que se deparam e se produzem (RIBAS, 2018). Este agir, de acordo 

com Ribas (2018, p. 1790) deve ser pautado em questionamentos de verdades, deve 

provocar mudanças, “apresentando outras leituras de mundo, outros modos de 

interpretar a realidade”. E isso não tem possibilidade de ser realizado se não por meio 

das leituras, das produções e análises de gêneros diversos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nossa metodologia alia-se à ideia de contribuir com práticas de circulação do 

conhecimento científico que possam “favorecer visões menos marcadas por ideias 

positivistas, reducionistas e monolíticas” (ROCHA; MACIEL, 2015, p. 413-414). Nesse 

sentido, tomamos como base o pressuposto da compreensão profunda dos 

enunciados da teoria bakhtiniana, uma vez que objetivamos fornecer compreensões 

de nosso objeto de estudo a partir de uma perspectiva que leve em conta a produção 

de sentidos como ato provisoriamente acabado.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em sintonia com a perspectiva dos estudos bakhtinianos, a presente pesquisa 

se insere nos moldes de realização de pesquisas em ciências humanas, uma vez que 

concebe seu objeto de estudo como um ser construído social, histórico e 

idelogicamente, portanto, um “ser expressivo e falante”, conforme denominou Bakhtin 

(2003, p. 395), e cuja completude nunca se constitui por estar em constante diálogo 

com outras vozes, outros enunciados, em dados contextos. 

A considerar essa característica expressiva e falante do objeto de estudos em 

ciências humanas, eis que entendemos, concordando com Bessa (2016, p.39), ser o 

discurso/enunciado “o dado primário” com o qual o pesquisador trabalha. Nessa 

perspectiva, têm-se como ação fundamental nas pesquisas que tomam como 

pressupostos o pensamento bakhtiniano, a construção de sentidos e significados por 

meio de textos em confronto, em cotejo, em situações reais/concretas de enunciação, 

que, por sua vez, são sempre dependentes de um contexto. 

Sendo o discurso “o objeto específico das ciências humanas”, conforme 

assume Amorim (2016, p.21), corroboramos com a tese da autora ao colocar o texto 

como “objeto que fala”, que diz sobre o seu sujeito enunciador, que discorda, que 

concorda, que refuta, que resgata e antecipa sentidos, que não é mudo, portanto, dá 

a pesquisa uma dimensão interpretativa, mas não subjetiva, uma vez que a vontade 

de dizer de um sujeito é individual, mas condicionada por outras vozes e dependente/s 

de outro/s interlocutor/es e contextos (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016), sendo assim, 

não se constitui como ato exploratório ou meramente subjetivo, sem caráter científico. 

Essa característica interpretativa da qual falamos persegue uma compreensão 
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profunda dos enunciados, atentando para as particularidades do objeto. Ela é 

fundamentalmente relacionada à pesquisa de natureza qualitativa (CRESSWEL, 

2007), uma vez que esta também visa compreender os fenômenos históricos e 

sociais. Nesse sentido, a tarefa de interpretar, nessa pesquisa, é indispensável, haja 

vista que “interpretar é construir um sentido para um discurso, para um texto, e a 

validade desta interpretação se mede por sua profundidade e pela consistência e 

coerência de seus argumentos” (GERALDI, 2012, p. 34). Além disso, vale salientar 

que esta interpretação é sempre aberta a novas e renovadas compreensões 

(BAKHTIN, 2003), (GERALDI, 2016a). 

Assim, a ação de compreender, para a perspectiva dialógica baseada nos 

estudos bakhtinianos, “pressupõe encontro entre sujeitos”, conforme interpreta Bessa 

(2016, p.40), e se constitui como “elemento central” indissociado do ato valorativo. 

Nesse sentido, o modo bakhtiniano de conceber pesquisa em ciências humanas difere 

substancialmente das formas do método positivista de realizar pesquisas em ciências 

naturais, uma vez que esta última reúne esforços para apresentar resultados exatos, 

verdades absolutas, lugar em que pesquisador emudece (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Contudo, esta pesquisa que se insere em uma abordagem qualitativa vê a relação 

entre sujeito e objeto pesquisado como dialógicas, interdependentes, por se tratar de 

encontros entre consciências, que dialogam, interpretam, atribuem significados, 

conforme declara Chizzotti (1995). 

Para Cresswel (2007) a abordagem qualitativa é fundamentalmente 

interpretativa. Segundo ele, esta abordagem demanda ações como descrever e 

analisar para que a tarefa de interpretar seja possível, determinando, dessa forma, um 

agir colaborativo na busca de resultados, de significações que nunca acabam em si 

mesmas. Essas ações, conforme aponta Sobral (2016, p. 1093), “ajudam a dar a 

devida conta do objeto em análise, ao organizar o trabalho do analista. Evitam, assim, 

que ele se leia no texto, em vez de ler o texto concreto que tem diante de si”.  

A considerar a forma que procedemos para analisar nosso objeto de estudo, 

consideramos as ponderações de Gil (2002, p. 42) sobre os tipos de pesquisas 

existentes. Diante do que ele expõe, nosso estudo tem caráter híbrido, uma vez que 

seus objetivos exigem que descrevamos, interpretemos e analisemos nosso objeto de 

investigação. Nesse sentido, além de descritiva, a qual o autor classifica como 

pesquisas que “têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno”, nossa pesquisa se caracteriza também como 
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bibliográfica, apesar de haver uma certa confusão entre o que seja bibliográfica e o 

que se caracteriza como documental. Neste caso, consideramos a natureza do 

material coletado e nos apoiamos em Gil (2010) para assegurar essa distinção. 

Segundo o autor, “O que geralmente se recomenda é que seja considerada fonte 

documental quando o material consultado é interno à organização, e fonte bibliográfica 

quando for obtido em bibliotecas ou base de dados.” (p. 31). Sendo assim, os planos 

de aula de inglês retirados do site da Revista Nova Escola dá condições de 

assegurarmos a referida característica, baseados em Gil (2010), uma vez   que o site 

é uma base de dados de livre acesso para quem dela queira se servir; não constitui, 

portanto, de documentos internos e restritos a uma organização. 

Dada a explicitação da natureza e enfoque da pesquisa, torna-se necessário, a 

seguir, apresentarmos o corpus e os critérios utilizados para sua escolha, bem como 

delinearmos o percurso de nossos procedimentos de análise. Por fim, na sequência, 

descrevemos o contexto de nossa pesquisa. 

 

3.2 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

O corpus desta pesquisa recentemente sofreu algumas modificações, no que 

tange ao próprio conteúdo selecionado para análise, bem como a quantidade de 

corpus encontrado no início deste projeto. A princípio, no início de setembro de 2017 

até março de 2018 encontramos disponíveis no site Nova Escola vinte e dois planos 

de aula de língua inglesa, do Ensino Fundamental II, que se propunha a trabalhar com 

a produção do texto escrito (Pretensão primeira desta pesquisa), porém ao visitar o 

site em julho de 2018, nos deparamos com uma quantidade de planos bem menor, 

limitando, assim, nossa capacidade de escolha.  

Em dezembro de 2018, o site sofreu novas modificações. Nesse espaço de 

tempo, pelo que constatamos de março para julho e de julho a dezembro de 2018, o 

site não só apresentou mudanças em seu número de planos, mas também nas 

configurações de sua estrutura estética e de orientação de conteúdo. Tendo em conta 

que a Revista Nova Escola atualmente se orienta pela Base Nacional Comum 

Curricular, a (BNCC), adotando, principalmente, habilidades que constituem o 

documento normativo para a disciplina em questão. Dessa forma, os planos dispostos 

no site da revista são categorizados por eixos, nomeados como: Eixo conhecimentos 

linguísticos, eixo leitura, eixo escrita, eixo oralidade e eixo dimensão cultural.  
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Os eixos escrita e oralidade são aqueles em que são distribuídas atividades 

que tem como pretensão a produção de textos, nesse sentido, levando em 

consideração a quantidade expressiva de planos em cada ano escolar, bem como em 

cada um dos dois eixos, optamos por selecionar os planos referentes ao eixo escrita 

do 9º ano do ensino fundamental, haja vista o eixo, apesar do título, apresentar 

também propostas de produção envolvendo múltiplas linguagens. Em relação à 

escolha pelo 9º ano, pensamos que este é o último ano do ensino fundamental em 

que se espera que a exigência por uma competência escritora seja mais evidenciada, 

visto que se configura num período de transição para o ensino médio, como também 

pelo fato de o/a aluno/a já ter experienciado três anos de contato com o ensino dessa 

língua, no caso do/a aluno/a de escola pública. 

Apresentamos em quadros, logo em seguida, o total de planos distribuídos em 

cada ano escolar, separando em um novo quadro o total de planos referente ao eixo 

escrita. Colocamos, conseguintemente, em destaque negritado, o ano que 

pretendemos analisar. 

 

Quadro 1 - Quantidade de planos de aula por ano escolar 

Ano Escolar Total geral de planos por  ano escolar 

6º ano 80 

7º ano 77 

8º ano 85 

9º ano 87 

 

Quadro 2 – Quantidade de planos de aula no eixo escrita 

Ano Escolar Planos do eixo escrita 

6º ano 12 

7º ano 26 

8º ano 20 

9º ano 15 

 

O 9º ano, como destacado acima, no quadro 2, contém quinze planos que 

dizem orientar atividades de produção de textos. Contudo, é válido salientar, que 

observando os objetivos, bem como percebendo o caráter fragmentado do tipo de 

produção proposta em muitos deles, dentre os 15 planos propostos, apenas cinco 
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assumiam em seu objetivo geral a produção de algum gênero, entretanto, dois desses 

planos objetivavam a produção de um artigo de opinião. Dessa maneira, com o intuito 

de evitar repetições em nossas análises, resolvemos analisar quatro planos de aula. 

Os referidos planos desde 2017 são elaborados por professores que se 

inscrevem em processos seletivos promovidos pela Revista Nova Escola. Estes 

processos seletivos são divulgados por meio do site da própria revista, além de serem 

propagados por meio de mensagens de e-mail endereçadas para usuários ou 

assinantes cadastrados no site. Os professores selecionados são remunerados e 

recebem formações presenciais e a distância antes de começarem a elaboração dos 

planos de aula. Assim, são disponíveis no site da revista planos que vão desde a 

educação infantil até à etapa do ensino fundamental II, referente a todas as disciplinas. 

De acordo com a própria revista: 

 

O projeto Planos de Aula NOVA ESCOLA é a primeira ação em escala 
nacional a criar materiais online e gratuitos, para sala de aula, 
alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. O objetivo do projeto é disponibilizar 
planejamentos, ideias de boas atividades, resoluções comentadas e 
referências de formação para todos os professores do Brasil, sempre 
com o cuidado de colocar o aluno no centro da aprendizagem. 
  

É, justamente, diante de objetivos como esse, citado acima, que se faz 

necessária a investigação de práticas consideradas acertadas, principalmente quando 

sabemos que toda prática pedagógica, seja a ação de planejar, ou do próprio ato de 

ensinar implica numa atitude político-ideológica, sendo, então, de fundamental 

importância que situemos nosso olhar crítico-analítico sobre esses planos de aula. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Objetivando investigar como se dá o tratamento da produção textual nos planos 

de aula de inglês do 9º ano do ensino fundamental, presentes no site da Nova Escola, 

procuramos fazer uma busca no referido site para verificar a diversidade e quantidade 

de corpus que poderíamos encontrar para a análise. 

Após encontrados os planos de aula, objetos de análise, selecionamos aqueles 

que continham como atividade principal a produção de textos, optando por um dos 

eixos (escrita) apresentados nos planos, tendo em conta que eles são divididos em 
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oral e escrito. Em seguida, lemos cada plano a fim de conhecermos seus conteúdos 

e que tipo de proposta cada um continha. 

Estes planos serão descritos, e, posteriormente, analisados à luz dos 

pressupostos teóricos discursivo-enunciativos.Com vistas à organização de nossas 

análises levamos em consideração i) a apresentação da proposta de produção; ii) 

objetivos e propósitos dos quatro planos, procedimentos da fase de input, momento 

da contextualização da temática, somando-se também a fase de output, momento 

que se configura espaço da cobrança da proposta. 

 

3.4 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O site da Revista Nova Escola, publicado desde 2015 pela fundação Nova 

Escola é uma base de diversos conteúdos educacionais, que comporta, além de 

planos de aulas, entrevistas, notícias, artigos e cursos de variadas áreas disciplinares 

da educação básica, sob as bases ideológicas da Fundação Lemann13. A referida 

instituição é parte constituinte do Movimento Pela Base Nacional Comum, juntamente 

com outros segmentos institucionais com ou sem fins lucrativos, empresariais e 

grupos de acadêmicos, como se pode constatar no site14 do próprio Movimento. 

 Desta forma, passa a ser compreendido o porquê de o site ter se modificado 

em âmbito de conteúdos e de estética, tanto de sua plataforma como da estrutura 

organizacional e de objetivos do nosso objeto de estudo, durante o desenvolvimento 

dessa pesquisa. Todo o acervo do nosso lócus foi substituído após a homologação da 

BNCC ocorrida em dezembro de 2017. Além dos planos de aula, entrevistas, notícias, 

sugestões de leitura, tudo converge, atualmente, para induzir seus leitores a conhecer 

e compreender a BNCC como essencial para a mudança na qualidade da educação. 

 Nem sempre a Revista Nova Escola foi sustentada ideologicamente pela 

Fundação Lemann. Durante trinta anos ela foi administrada pela Fundação Victor 

Civita, apoiada pelas instituições Globo e Abril. Hoje mantida pela Fundação Lemann, 

pertence à Associação Nova Escola. A referida Associação, conforme consta em 

informação do próprio site, foi criada em 2015. 

 

                                                           
13 De acordo com o próprio site a referida Fundação é sua mantenedora. 
14 http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/ 
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A Associação Nova Escola é uma organização sem fins lucrativos. [...] 
A Associação foi criada em 2015 com o apoio de sua mantenedora, a 
Fundação Lemann. Desde então, publica as revistas e sites NOVA 
ESCOLA e GESTÃO ESCOLAR, as maiores e mais tradicionais 
publicações para educadores do país. Até o nascimento da 
Associação, NOVA ESCOLA e GESTÃO ESCOLAR eram publicadas 
pela Fundação Victor Civita (FVC), onde se desenvolveram durante 30 
anos [...]. 
 

O site, materializado também em redes sociais como facebook, twitter e 

instagram e na plataforma Youtube, tem uma configuração de fácil acesso a seus 

conteúdos, mantendo sempre links interconectados. Desde o início de nossa 

pesquisa, até o presente momento, como já dito anteriormente, houve algumas 

mudanças estético-estruturais. Nesse sentido, dos links que estavam dispostos na 

barra de conteúdos do site intitulados, respectivamente: notícias, planos de aula, 

cursos, etapas e disciplinas, vagas e oportunidades e sala de aula, mantiveram-se a 

maioria: notícias, planos de aula, cursos e sala de aula. Contudo, outros tópicos foram 

adicionados: BNCC, Gestão escolar, Revista e Guias. 

No primeiro link encontramos notícias relacionadas à educação, mas que 

abrangem também conteúdos presentes em outros links como, por exemplo, notícias 

sobre abertura de concursos, vagas de emprego para professores, cursos etc., que 

estão arrolados também no link vagas e oportunidades. O link planos de aula que 

dava acesso a conteúdo de todas as disciplinas do currículo da educação relacionada 

ao ensino fundamental, todos divididos por anos/séries, hoje são todos conformados 

às competências e habilidades prescritas pela BNCC. No link cursos, o site apresenta 

formações ofertadas pela própria revista, que podem ser gratuitos ou pagos, e, em 

alguns casos, em parceria com outras instituições e empresas, como é o caso de 

cursos ofertados pelo programa Itaú Social, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 

entre outras. Os cursos são diversos, porém todos ligados à educação básica. E neste 

novo formato do site, alguns ligados à BNCC. No novo link intitulado BNCC, em sua 

barra de conteúdos, o qual o leitor pode acessar hiperlinks que o leva até a uma nova 

página, nomeada: “BNCC na prática”, os leitores, cadastrados ou não, têm acesso a 

assuntos relacionados à Base Nacional desde as “competências gerais”, “gestão 

educacional”, educação infantil”, “alfabetização”, às disciplinas que compõem o 

currículo: língua portuguesa, , ciências, geografia, inglês, história, educação física, 

matemática e arte. 
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 Desse modo, o site ainda dispõe de um acervo de e-books e entrevistas e dicas 

relacionadas a temas que dizem respeito à BNCC. Títulos como: Saibam os conceitos 

que organizam a BNCC; Como adaptar o currículo; Como usar o tempo para 

implementação, são alguns dos tópicos que tentam esclarecer à luz da ideologia da 

Fundação Lemann as contribuições positivas que o documento pode trazer para a 

educação básica. 

Em relação ao link Gestão escolar, o site dá acesso a uma Revista que tem 

esse mesmo nome e que é direcionado para os sujeitos ligados a administração e a 

gestão pedagógica, conforme a própria revista direciona: diretores, orientação 

educacional, funcionários, coordenação pedagógica e secretaria de educação. No link 

Revista o leitor pode encontrar todos os números editoriais da Revista Nova Escola, 

com suas respectivas capas evidenciando as temáticas em discussão, inclusive com 

links de acesso a todas elas. Quanto ao link sala de aula, o leitor pode encontrar 

diversos elementos e recursos direcionados para contribuição das atividades em sala 

de aula, dentre eles: sugestões de projetos; vídeos, jogos, sugestão de leituras 

literárias, entre outros, que segundo o site, tem o objetivo de ajudar o professor, a 

professora a planejar a aula e engajar mais os alunos. O próximo e último link é 

intitulado Guia. Neste, podemos encontrar diversas reportagens produzidas pela 

equipe Nova Escola. Entre os tópicos em destaque nesse link, têm-se: alfabetização, 

Bullying, inclusão, Paulo Freire, saúde, biblioteca essencial do professor, formação, 

indisciplina, pensadores da educação e tecnologia. 

É perceptível, diante dessa breve descrição, o rico acervo que constitui o site 

desta revista, lócus de nossa pesquisa. No entanto, é válido ressaltar que, assim, 

como toda instituição, a Revista Nova Escola é propagadora de uma ideologia, neste 

caso, sócioeducacional. Por esta razão, é imprescindível que conteúdos de 

instrumentos comunicativos como este não sejam analisados como se fossem 

discursos neutros. É imprescindível que se observe e se conheça os sujeitos por trás 

dos dizeres. Conhecendo-lhes, descobriremos, possivelmente, suas intenções. 
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4 ANÁLISE EM PERSPECTIVA SOCIODISCURSIVA: A PRODUÇÃO TEXTUAL EM 

PLANOS DE AULA DE LÍNGUA INGLESA DO SITE NOVA ESCOLA  

 

Esta análise parte da premissa de que as práticas sociais de linguagem se dão 

por meio de enunciados que, por sua vez, são sempre responsivos, historicamente 

situados e ideologicamente localizados (BAKHTIN, 2016). A defesa, que ora se expõe, 

coaduna-se com pressupostos dos estudos da linguagem que levam em conta, além 

dos aspectos linguísticos, os aspectos discursivos (ROCHA, 2009). É nessa 

perspectiva que se pretende analisar propostas de produção textual do componente 

língua inglesa presentes em quatro planos de aula do site Nova Escola.  

A análise empreendida aqui considera pressupostos de documentos oficiais do 

ensino em contexto brasileiro, como, por exemplo, os PCN-LE e a BNCC, bem como 

referenciais acerca dos estudos sociodiscursivos da linguagem, tendo em vista que 

compreendemos os enunciados concretos como forma viva e significativa da 

comunicação, tendo estes propriedades para o efetivo ensino e estudo da linguagem 

em todos os seus aspectos (ROCHA, 2009).  

Assim, tomamos como base teórica estudiosos que se ancoram em 

pressupostos do Círculo de Bakhtin, os quais defendem um ensino de práticas de 

linguagem que levem em conta a palavra em seu contexto concreto (ORR, 2005; 

BRAXLEY, 2005; ROCHA, 2009; SZUNDY, 2014; ROCHA; MACIEL, 2015), entre 

outros estudiosos que não discutem o ensino de língua adicional, mas que nos ajudam 

a pensar no ensino da língua como produção de sentidos. Para esta análise, também 

cotejamos discursos de documentos oficiais que orientam o ensino de língua inglesa 

(BRASIL, 1998); (BRASIL, 2017), bem como de outros autores que compreendem a 

produção de sentidos em sala de aula como prioritária quando se almeja a formação 

de sujeitos capazes de agir no mundo para transformar realidades.  

Assim, também nos baseamos em estudos ligados ao Interacionismo 

Sóciodiscursivo (ISD) (CRISTOVÃO, 2007; PONTARA & CRISTÓVÃO, 2017); aos 

trabalhos de estudiosos do Grupo de Genebra (PASQUIER & DOLZ, 1996), bem como 

recorremos a autores que discutem perspectivas teóricas mestiças, conforme descrito 

por Motta-Roth (2008), entre outros, que veem nos gêneros discursivos 

potencialidades para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, seja no 

âmbito da produção de texto, seja da leitura, seja da análise linguística. 
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 A partir dos diálogos com esses estudiosos, construímos nosso capítulo de 

análise em três partes, a primeira: 4.1, se refere as nossas compreensões sobre as 

propostas dos planos. Neles, nos deteremos a algumas etapas como objetivos e 

propósitos, e os momentos de contexto e de input da temática, os quais ensejam a 

discussão e preparação para a proposta de produção textual, destacada na fase de 

output. Considerando essas fases apresentadas nos planos de aula, pretendemos 

responder as seguintes questões de pesquisa: a) Quais e como as propostas de 

produção são apresentadas? b) de que forma os planos se relacionam com a proposta 

da BNCC? c) Que aspectos do gênero discursivo são contemplados? d) De que 

maneira os aspectos trabalhados, na construção dos enunciados propostos podem 

contribuir com/para os letramentos dos/as alunos/as? Que tipo de produção textual 

estaria alinhada aos modos de conceber a linguagem sociodiscursivamente? 

Consequentemente, buscamos atender os seguintes objetivos: i) Identificar as 

propostas de produção textual; ii) observar a forma como os planos se relacionam 

com a proposta da BNCC; iii) examinar que aspectos da construção dos enunciados 

são requeridos nas orientações para a produção textual; iv) analisar, em que medida, 

os aspectos do texto explorados, na orientação, contribuem para o conhecimento e 

desenvolvimento do aluno em relação à prática comunicativa estudada; v) elaborar 

uma proposta de trabalho com a produção textual   concernente com pressupostos 

teóricos de base sóciodiscursiva. 

Na seção 4.2 o foco está relacionado a uma proposta de atividade de produção 

textual em língua inglesa, cuja a intenção não é estabelecer um modelo, mas um 

protótipo que pode ser questionado, modificado, reestruturado, a depender de 

objetivos e contextos de ensino. Esta proposta vem antecedida de compreensões e 

justificativas teóricas que embasam nossas escolhas metodológicas. 

Vemos ainda como necessária uma reflexão sobre a utilização indiscriminada 

de materiais encontrados em sites da web que se propõem como educativos. Dessa 

maneira, produzimos a seção 4.3. 

 

4.1 ANÁLISE DA PRODUÇÃO TEXTUAL NOS PLANOS DE AULA DO SITE NOVA 

ESCOLA 

 

Os planos do site da Revista Nova Escola foram construídos, como já 

esclarecido anteriormente (na metodologia), com base nas habilidades descritas e 
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prescritas pela BNCC. Sendo assim, todos eles apresentam, de início, a qual 

habilidade ou habilidades estão relacionados, uma vez que, em alguns, apresentam-

se mais de uma. Todos eles constituem-se de uma estrutura sequencial idêntica, 

sendo encaixados em eixos por unidades temáticas. Sua sequência envolve a) o título; 

b) as habilidades a serem desenvolvidas (são as habilidades da BNCC); c) os 

conteúdos trabalhados na fase de input e output; d) autor/a, mentor/a e especialista 

que se envolveram na elaboração do plano; e) materiais complementares da aula; e) 

a descrição do plano ou da aula com, geralmente, um objetivo a ser desenvolvido; f) 

um texto inicial de abertura das discussões, fase do contexto (geralmente para 

estimular a mobilização de conhecimentos prévios; g) textos para a fase do input, em 

que o aluno se familiarizará com o conteúdo estudado (em alguns casos, o aluno já 

tem tido contato em unidades anteriores do plano); g) a fase de output – em que ao 

aluno é sugerido produzir, mostrar o que aprendeu; h) a fase do feedback, em alguns 

casos é a própria produção ou a verificação do alcance do objetivo.  

 Os planos de aula do site Nova Escola pertencentes ao eixo escrita da unidade 

7 foram planejados com vistas a uma progressão da atividade de produção textual, 

visto que, em sua maioria, objetiva-se a escrita fragmentada de determinados 

gêneros. Dessa forma, primeiro, objetiva-se ensinar, na fase do input, sobre a 

estrutura e características de textos da esfera publicitária, levando em conta a 

tipologia textual (textos argumentativos), em seguida, esboça-se o que foi apreendido, 

enfatizando como se constrói cada parte (introdução, desenvolvimento e conclusão) 

e sistematiza-se os conhecimentos em cada uma dessas fases do texto, para, depois, 

propor a produção em si. 

Esse tipo de metodologia assemelha-se ao “princípio da aprendizagem aditiva” 

explicitado por Pasquier e Dolz (1996). De acordo com os autores, essa abordagem 

compreende que a aprendizagem acontece do simples para o complexo, isto é, 

“considera-se que o todo é o resultado de uma soma de partes simples e que a 

transferência de um tipo de atividade a outra dá-se de maneira natural”. No caso do 

ensino de línguas, Pasquier e Dolz (1996, p. 5) acreditam ser “um duplo erro”, uma 

vez que para os autores seria 

 

[...] a atividade global e complexa, que determina os instrumentos 
específicos que o aluno, induzido pelo ensino do professor, deve 
construir para chegar a resolver os problemas colocados por esta 
atividade. Não se trata, pois, de “compor” um texto a partir de 
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elementos simples conhecidos, mas de “produzir” um texto como 
resposta a uma situação de comunicação complexa, recorrendo a 
múltiplos instrumentos e estratégias. (p. 5) 
 

A metodologia utilizada pelos planos, nesse sentido, parece colaborar para 

propostas de produção incompletas, que servem, na verdade, para fixar 

conhecimentos estruturais de determinados gêneros. A atividade de produção textual 

que, segundo a BNCC, deve ser concebida como “prática social”, e, assim, oportunizar 

ao aluno “agir com protagonismo” (BRASIL, 2017, p. 242), nos planos, adquire uma 

sistemática que obedece a exercícios da estrutura textual, linguístico-gramatical, 

somando-se a alguns questionamentos relacionados a temáticas. Percebe-se, nesse 

ínterim, levando em conta os objetivos e procedimentos das atividades de produção 

textual, que são poucas as oportunidades em que ao aluno é sugerido produzir um 

gênero como enunciado complexo, que responda a alguma situação de comunicação 

complexa. Isso é percebido tanto na solicitação da “produção” como nos objetivos 

propostos, como podemos visualizar nas tabelas abaixo. A primeira identificará a 

proposta e o plano de aula correspondente, enquanto a segunda tabela destacará 

seus objetivos. 

  

Tabela 1 – Proposta de produção textual por plano de aula 
Escrita de argumentos sobre perspectivas futuras em relação à emprego P1 

Inexiste proposta de produção textual P2 

Parágrafo introdutório de um artigo de opinião P3 

Artigo de opinião P4 

Sentenças de efeito para gêneros publicitários P5 

Produção de um esboço para um discurso oral P6 

Esboço de texto argumentativo P7 

Produção do desenvolvimento de um texto de opinião P8 

Produção de argumentos persuasivos para a conclusão de um texto de opinião P9 

Produção de artigo de opinião P10 

Produção de cartazes P11 

Construção de frases P12 

Construção de frases hipotéticas P13 

Elaborar conselhos para um fórum online P14 

Produção de fotorreportagens P15 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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Tabela 2 – Objetivos das propostas presentes nos planos de aula 
Construir persuasão para textos publicitários. P1 

Referir-se a tipos de argumentos persuasivos P2 

Propor argumentos potenciais favoráveis e contrários a pontos de vista em 

peças escritas  

P3 

Tornar-se consciente de como uma dissertação argumentativa é estruturada P4 

Identificar aspectos de fragmentos argumentativos de variados gêneros P5 

Esboçar um discurso baseado em tópicos específicos pesquisados P6 

Esboçar um ensaio persuasivo baseado em dados pesquisados P7 

Construir argumentos persuasivos baseados em dados pesquisados P8 

Esboçar uma conclusão para um ensaio argumentativo P9 

Escrever a estrutura de um ensaio argumentativo baseado em argumentos 

persuasivos 

P10 

Organizar uma campanha através de cartazes sobre um dia da semana livre de 

carne (“Meat free Monday”) 

P11 

Entender e usar a primeira condicional em sentenças escritas que abordam o 

movimento/campanha: “We don´t support bullying at our school” (Não 

toleramos bullying em nossa escola 

P12 

Praticar a escrita de situações imaginárias usando second conditional 

(segunda condicional) 

P13 

Propor recomendações que possam melhorar as vidas das pessoas em um 

fórum online 

P14 

Escrever fotorreportagens sobre nossas obrigações como cidadãos para criar 

uma sociedade pacificada 

P15 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

Dentre esses 15 planos pertencentes à unidade 7, do eixo escrita, escolhemos 

quatro dos cinco que destacam, claramente, em seu objetivo, a pretensão de se 

produzir algum gênero. É válido esclarecer, no entanto, que não optamos por todos 

os cinco planos devido dois deles pretenderem a escrita do mesmo gênero, o artigo 
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de opinião, como pode ser visto na tabela 1, nos planos  4 e 10 (P4 e P10)15. Posto 

isso, apresentaremos os planos que serão submetidos a nossa análise destacando as 

habilidades da BNCC, na qual cada um se apoia, como também os propósitos da fase 

do input e do output. 

 

Quadro 3 – Planos de aula de inglês submetidos à análise 
PLANOS DE 

AULA E SEUS 
RESPECTIVOS 

TÍTULOS 

 
HABILIDADES DA 

BNCC 
 

 
 

INPUT 

 
 

OUTPUT 

PLANO 10 
 
Estratégias de 
escrita - 
construção da 
persuasão 

(EF09LI10) Propor 
potenciais 
argumentos para 
expor e defender 
ponto de vista em 
texto escrito, 
refletindo sobre o 
tema proposto e 
pesquisando 
dados, evidências 
e exemplos para 
sustentar os 
argumentos, 
organizando-os 
em sequência 
lógica. 

Construir texto 
argumentativo a partir de 
elementos discursivos e 
persuasivos, com vistas à 
elaboração de artigo de 
opinião. 

O output 
esperado 
objetiva que os 
alunos em 
dupla consigam 
“agir com 
protagonismo” 
diante da 
produção de 
um artigo de 
opinião. 

PLANO 11 
Práticas de 
escrita 
 

 
(EF09LI12) 
Produzir textos 
(infográficos, 
fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas 
publicitárias, 
memes, entre 
outros) sobre 
temas de interesse 
coletivo local ou 
global, que 
revelem 
posicionamento 
crítico. 

Apresentar o tema do 
consumo de carne no 
mundo, que servirá de base 
para a atividade de escrita 
proposta no output. 

Elaborar uma 
campanha 
através de 
cartazes que 
têm como 
público alvo a 
escola em geral 
(os colegas e os 
funcionários), 
que proporá a 
suspensão do 
consumo de 
qualquer tipo 
carne em um 
dia da semana 
(Monday), 
visando à 
saúde, ao meio 
ambiente, ou à 
economia. 

PLANO 14 (EF09LI12) 
Produzir textos 

Apresentar os usos de 
should que servirão de 

Elaborar 
conselhos para 

                                                           
15 Identificaremos os planos, nesta análise, intercambiando entre a abreviação da palavra plano (P) 
seguida de seu número de sequência, ou o uso da palavra inteira (plano). 
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Práticas de 
escrita 
  

(infográficos, 
fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas 
publicitárias, 
memes, entre 
outros) sobre 
temas de interesse 
coletivo local ou 
global, que 
revelem 
posicionamento 
crítico. 

 
(EF09LI16) 
Empregar, de 
modo inteligível, 
os verbos should, 
must, have to, may 
e might para 
indicar 
recomendação, 
necessidade ou 
obrigação, e 
probabilidade. 

base para a atividade de 
escrita proposta no output. 

um ‘online 
forum’ sobre 
como as 
pessoas 
deveriam agir 
diante de 
algumas 
situações. 

PLANO 15 
Práticas de 
escrita 

(EF09LI12) 
Produzir textos 
(infográficos, 
fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas 
publicitárias, 
memes, entre 
outros) sobre 
temas de interesse 
coletivo local ou 
global, que 
revelem 
posicionamento 
crítico. 
 
(EF09LI16) 
Empregar, de 
modo inteligível, 
os verbos should, 
must, have to, may 
e might para 
indicar 
recomendação, 
necessidade ou 
obrigação, e 
probabilidade. 

Apresentar o tema da paz 
que servirá de base para a 
atividade de escrita 
proposta no output; 
 
Assistir ao vídeo sobre a 
paz no mundo para 
preparar a discussão que 
servirá de base para a 
atividade de escrita 
proposta no output; 
 
Praticar as formas de must 
e have to que servirão de 
base para a atividade de 
escrita proposta no output 
, focada em ações que 
promovam uma sociedade 
pacífica. 

 

Elaborar 
fotorreportagens 
sobre como as 
pessoas 
deveriam agir 
para promover a 
paz no mundo 
usando 
must/mustn’t e 
have to. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 



58 
 

 

Ao observarmos as informações das tabelas e do quadro, é fácil notar que a 

maioria dos planos, não intencionam, de fato, propor uma produção de texto que 

viabilize uma atividade interlocutiva, uma vez que tanto objetivos como procedimentos 

estão relacionados à apreensão de estruturas textuais argumentativas, a questões 

gramaticais, que são necessárias para o ato de se comunicar, mas não abrange a 

ação comunicativa global. De acordo com Rojo (2012, p. 29), esse tipo de 

procedimento estaria ligado a objetivos da pedagogia dos multiletramentos, nos 

primórdios de sua proposta na década de 90, a de “formar um usuário funcional que 

tivesse competência técnica ("saber fazer”) nas ferramentas/textos/práticas letradas 

requeridas.” Nesse sentido, o intento da maioria dos planos focaliza em capacitar o 

aluno quanto à estrutura textual e gramatical, a fim de treiná-lo para que chegue, 

gradativamente, ao todo complexo. 

Sabendo disso, partimos para a análise de nosso primeiro plano, o P10. O 

referido plano visa à construção de argumentos para a elaboração de um artigo de 

opinião, como explicitado na tabela 1 e no quadro 1. Para isso, o plano está baseado 

na habilidade 10 da BNCC, do 9º ano do Ensino Fundamental, que tem como objetivo: 

Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito, 

refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para 

sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. O objetivo da 

proposta, nessa mesma direção, tem como atividade escrever a estrutura de um 

ensaio argumentativo baseado em argumentos persuasivos. Como visto, a habilidade 

base do plano busca focar em elementos que tentam instrumentalizar o aluno para a 

tarefa de escrever, ao passo que a proposta de produção torna-se uma espécie de 

avaliação do que foi apreendido em fases anteriores. 

Em seu momento de contextualização e de input, este plano, assim como os 

demais, utiliza-se sempre de alguma temática que é explorada por meio de alguns 

gêneros discursivos. Geralmente, dois textos servem como problematização para se 

constituírem tema das atividades de “produção textual”. No caso dessa proposta, os 

textos são um vídeo da empresa alemã SAP (System Applications Products) que 

consiste de depoimentos de alunos e trainees sobre a atuação educacional desta 

empresa na promoção da formação de jovens para o mercado de trabalho, em países 

do continente africano, bem como um artigo de opinião de uma revista voltada para o 
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público adolescente, que aborda questões relacionadas à ansiedade juvenil quanto 

ao futuro. 

O plano de aula, nesse sentido, está relacionado ao primeiro plano da série de 

15 que tem como temática as expectativas dos jovens em relação ao emprego do 

futuro, bem como ao P4 que também visa trabalhar a estrutura do artigo de opinião. 

No que se refere ao tema, percebemos que o plano não consegue articular questões 

que deem conta do conteúdo temático de forma reflexiva e crítica, haja vista o gênero 

que se sugere escrever necessite dessa compreensão. Na fase de contextualização 

alguns questionamentos feitos acerca do primeiro texto não condizem com o tema, e 

se refere, na verdade, a uma imagem estática do vídeo da (SAP), que apresenta o 

mapa do continente africano e os respectivos países de onde as pessoas que falam 

no vídeo são originárias.  

 

Figura 1 – Mapa do continente africano 

 
Fonte: Plano de aula 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

Dessa forma, as perguntas que mereceriam tratar do tema são 

questionamentos que exigem apenas relacionar questões de localização geográfica 

de países africanos, em detrimento da discussão sobre os sonhos dos jovens em 

relação ao mercado de trabalho, conforme podem confirmar as perguntas retiradas da 

contextualização pretendida.  
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Pergunte-lhes se o mapa do continente africano lhes é familiar e se 
eles saberiam localizar os países nomeados. Pergunte-lhes também 
se eles saberiam nomear e localizar algum outro país que não seja 
mencionado no slide [...]Pergunte-lhes: Are you familiar with this 
map?16 Can you show where these countries are located?17 Can you 
name and show where any other African country is located?18 

 

Esta ocorrência nos remete a uma análise feita por Marcuschi (2008) acerca da 

natureza de atividades de compreensão em livros didáticos, em que, dentre alguns 

problemas levantados, estão os exercícios de compreensão que se desvirtua da 

temática central e se direcionam por caminhos que “nada tem a ver com o texto ao 

qual se referem, mas serem apenas indagações genéricas ou de ordem subjetiva que 

podem ser respondidas com qualquer dado” (p. 267). O autor, nesse sentido, relata, 

no referido estudo, feito na década de 1990, que “os exercícios de compreensão 

raramente levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou 

construção de sentido, o que reforça a noção de que compreender é apenas identificar 

conteúdos” (MARCUSCHI, 2008, p. 267). 

O momento do input, fase em que, normalmente, o aluno é imerso na 

discussão do conteúdo proposto, nesse caso a construção do artigo de opinião, que, 

pelo menos, deveria tratar da temática sugerida, propõe-se em todo o percurso o 

estudo da estrutura do artigo. Assim, o propósito com que se apresentou a escolha do 

artigo de opinião, na fase de apresentação do plano (Sobre esta proposta), não 

condiz com a maneira como ele foi explorado. Isso pode ser notado na justificativa de 

escolha do artigo da Revista Teen ink: “A opção pelo artigo de opinião tem o objetivo 

de apresentar um texto que forneça dados que sustentem os argumentos persuasivos 

desenvolvidos e que, além disso, oportunize aos alunos posicionarem-se criticamente 

sobre o tema escolhido”. Podemos, com isso, contrastar como o uso desse artigo 

ocorreu, de fato. Como se pode perceber, nas orientações para os questionamentos 

deste momento, que antecede à produção textual, nenhum questionamento em 

relação ao tema exige que o aluno aguce sua criticidade. 

 

Os passos sugeridos para a apresentação deste input são:  > Muito 
brevemente, os alunos são apresentados ao texto, cujo layout e 
imagem direcionam para material familiar aos alunos, já que outro 
artigo de opinião desta mesma fonte já foi utilizado. Pode-se 

                                                           
16 “Este mapa é familiar para você? 
17 “Você pode mostrr onde estes países estão localizados? 
18 “Você é capaz de nomear e mostrar onde qualquer outro país africano é localizado? 
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perguntar:Where was this article published? What is the main 
characteristic of this publication? É esperado que os alunos refiram à 
Teen Ink Magazine, e digam que os artigos são escritos por 
adolescentes[...]. 
> Inicialmente, e para direcionar a atenção dos alunos para o texto, 
sugere-se que seja explorado o título do artigo, enfatizando questões 
linguísticas (e.g., primeira pessoa singular) em relação ao conteúdo. 
Pode-se perguntar: What is this article probably about? É esperado 
que os alunos façam alusão a questões relacionadas à vida adulta, 
como marriage, children, work, going to college/university, etc. 

 

As perguntas relacionadas ao texto para levantar questionamentos sobre a 

temática não condizem, dessa maneira, com o objetivo que se delineia na 

apresentação do plano, oportunizar aos alunos posicionarem criticamente sobre o 

tema escolhido. A primeira pergunta requer que o aluno identifique onde o artigo foi 

publicado, a segunda necessita que o aluno perceba a principal característica do 

artigo, já a última exige uma compreensão global, ao perguntar sobre o tema tratado. 

Ainda que a última pergunta suscite a uma visão global do texto, não há qualquer 

forma de induzir os alunos a refletirem criticamente sobre o assunto. Os 

questionamentos sobre a temática cessam, mas o foco na estrutura é a principal meta, 

visto que a escritura do artigo será cobrada mais adiante.  

Sendo assim, seguem as orientações sobre a estrutura linguístico textual do 

artigo de opinião que é apresentado, destacando-se suas seções de título, introdução, 

desenvolvimento e conclusão, cada uma com suas funções explicitadas:  

 

Figura 2 – Estrutura de um artigo de opinião 
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Fonte: Fonte: Plano de aula 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

O artigo recortado cumpre, assim, com a finalidade da lição externando em 

seus questionamentos e orientações o que o plano de aula considera como relevante 

para a aprendizagem do aluno em relação à produção textual: 

 

A partir desse momento, e ao primeiro clique, o título do artigo é 
destacado, seguido de uma “dica” sobre o título do artigo;  
> No segundo clique, os elementos de organização do primeiro 
parágrafo surgem com os respectivos exemplos;  
> No terceiro clique, os elementos de organização do parágrafo 
seguinte são apresentados, desta vez enfatizando conectores e 
orações condicionais. De qualquer forma, é recomendado que seja 
apontado aos alunos como os elementos discursivos estão presentes 
no parágrafo, procurando estabelecer relações através da utilização 
dos conectores: Look at these marks that we can see in this paragraph 
(however, even though, but)These are ways of connecting ideas. What 
kind of ideas do they connect?19[...] Na sequência, os elementos 
discursivos que marcam as orações condicionais são apresentadas. 
Assim, as relações contextuais do uso do zero conditional20 e do 
second conditional21 são evidenciadas. [...]. 

 

                                                           
19 “Observe nos marcadores que podemos ver neste parágrafo (contudo, apesar de, porém/mas) estes 
são caminhos para conectar ideias. Que tipo de ideias eles conectam?” 
20 “zero condicional” 
21 “segunda condicional” 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Notemos que, apesar de enfatizar, em certo momento, a necessidade de 

apontar para o aluno a presença de elementos discursivos, as perguntas são 

direcionadas à função que os conectores exercem nos textos em geral. O input, então, 

segue um percurso longo de análise de conectores através de perguntas que fazem 

os alunos explicarem algumas regras gramaticais presentes no texto. Nesse sentido, 

análise linguística e gramatical, bem como análise de estrutura formal de parágrafos 

argumentativos constituem fortemente essa proposta. O recorte abaixo reforça essas 

características: 

 

> Para explorar o uso das orações condicionais, ao quarto clique as 
palavras-chave que fazem referência às orações condicionais são 
destacadas e as relações contextuais podem, então, ser 
estabelecidas: These marked words state events that are related to the 
context. How do they relate?22 É esperado que os alunos estabeleçam 
relações com o tempo verbal, ou sejam conduzidos a isso.  
> Ao quinto clique, os balões que apresentam os aspectos estruturais 
da conclusão do texto surgem. Os alunos podem ser convidados a ler 
o parágrafo silenciosamente [...] ou, caso os alunos desejem, a leitura 
pode ser feita para a classe, por um ou mais alunos [...]. A partir da 
leitura, será possível concluir que a tese e os argumentos da escritora 
são retomados. É importante que os alunos sejam advertidos quanto 
a isso. [...] Neste momento, os alunos são convidados a elaborar suas 
respostas, referindo-se ao parágrafo final e propondo suas respostas, 
que poderão ser algo como the writer wants to be happy23, ou the writer 
talks to her reader (s)24, ou the writer makes recommendations25, etc. 
 > Finalmente, como exercício final desta etapa, utilize o título como 
ponto de partida, e proponha aos alunos que completem a frase When 
I grow up26 … , em sua worksheet27 . A resposta que provavelmente 
virá será algo como When I grow up I want to be happy28, o que 
demonstra aos alunos que a estrutura do artigo de opinião retoma a 
tese inicial da escritora, o que eles deverão fazer em seus próprios 
textos. 
 

 
É perceptível, portanto, a ênfase dada à estrutura formal do artigo de opinião, 

em detrimento, por exemplo, de aspectos que podem contribuir para a 

construção/desconstrução dos sentidos. Essa forma de orientar o ensino do texto, de 

acordo com o que já foi observado por vários estudiosos, dentre eles, Szundy (2014, 

                                                           
22 “Estas palavras marcadas indicam eventos que estão relacionados com o contexto. Como eles se 
relacionam? 
23 “A escritora quer ser feliz” 
24 “A escritora fala para seus/suas leitores/as” 
25 A escritora faz recomendações” 
26 Quando eu crescer... 
27 “planilha” 
28 Quando eu crescer eu quero ser feliz” 
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p. 21), limita a capacidade do aluno, uma vez que o instrui apenas para “recitar as 

características estáveis” dos gêneros. O foco dessa prática, segundo a autora, se 

concentra pouco ou nada no conteúdo temático, na estrutura e estilo do gênero inscrito 

em um suporte e esfera social específica”. Ela ainda acrescenta que “embora tais 

práticas levem os aprendizes a recitar as características estáveis de uma receita, 

notícia, tiras em quadrinhos etc., não os empoderam para transformar significados” 

(SZUNDY, 2014, p. 21) É nesse sentido que esses elementos paralinguísticos não 

devem ser tratados como meros coadjuvantes do processo de produção textual. É 

preciso que se faça refletir criticamente sobre as formas de dizer, tanto nas 

compreensões como no ato de produzir, ação que se viu inexistente nesse plano. 

Não obstante, percebemos que a proposta intercambia em termos de 

abordagem do ensino da produção, na medida em que, enquanto concebe uma 

orientação do texto como produto (VILLAS-BOAS, 2013) integra em sua fase de 

output uma atitude que demanda, conforme declara Rojo (2012, 2015), ações 

colaborativas, características das práticas discursivas contemporâneas. Ela também 

não limita o tempo desta produção à sala de aula, em contrapartida, desfaz a sugestão 

colaborativa quando orienta terminar a escrita do artigo individualmente em casa: Este 

momento da aula está configurado para ser trabalhado em duplas, com o apoio desta 

worksheet. A atividade em duplas é prevista como início da escritura do artigo de 

opinião, e poderá ser concluída individualmente, como tema de casa. A worksheet 

referida na instrução é um tipo de ficha, planilha (em português) que tem a função de 

ser completada; no caso deste plano, se configura na própria atividade, como se pode 

observar abaixo: 
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Figura 3 – Atividade de produção 

ORGANIZING your IDEAS 
PAIR WORK - Read the ABOUT US1 session of TEEN INK and decide on a 
topic that you would like to submit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALK TO YOUR FRIEND and choose a topic that you consider may interest the 

readers of TEEN INK. 

 

Your title  

The introduction  

The body of your article  

The conclusion words  
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Sem trabalhar, contudo, o tema da proposta de maneira reflexiva e crítica, 

sugere uma produção de um artigo de opinião com circulação social definida, como 

também com possíveis interlocutores. Dessa maneira, neste plano se vê uma tentativa 

de nortear a produção de textos com objetivos semelhantes aos que usamos em 

nossa vida diária, os chamados textos autênticos (DONATO; RAJAGOPALAN, 2017), 

no entanto, manter o foco da proposta apenas em seu conteúdo estrutural-gramatical 

não supre a necessidade de formação de suas capacidades comunicativas 

(CRISTOVÃO, 2007). 

O segundo plano em análise, o P11, tem como propósito elaborar uma 

campanha através de cartazes, e tem como público alvo a escola em geral (os colegas 

e os funcionários). Este propõe a suspensão do consumo de qualquer tipo de carne 

em um dia da semana (Monday), visando à saúde, ao meio ambiente, ou à economia. 

Essa proposta está relacionada à habilidade da BNCC: (EF09LI12) Produzir textos 

(infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, 

memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem 

posicionamento crítico. 

Nota-se, nesse sentido, que P11 cumpre um de seus objetivos, atender à 

habilidade da Base Nacional, visto que propõe um gênero da esfera publicitária 

(cartaz). Ao atender a um pré-requisito da diretriz para o ensino do texto, o uso de 

gêneros multissemióticos (ROJO, 2012), e, por conseguinte, lhe aferir uma audiência 

(interlocutores), o plano parece estar se desenhando para tratar a produção de texto 

como condição de interação comunicativa. 

Além de propor a produção de um gênero discursivo, alguns outros gêneros 

embasam a discussão temática do P11, a fim de estimular o 

envolvimento/participação do aluno. Para isso, são sugeridos alguns questionamentos 

em relação aos textos, os quais estão, geralmente, presentes no contexto de abertura 

da discussão e na fase do input. A escolha desses textos serve sempre para 

demandar leitura, que servirá para o próximo passo que será a produção; ação que 

nos remete ao conceito de “escrita como consequência” formulado por Sercundes 

(2004, p. 78), em relação a atividades de produção em língua materna. 

Mudando-se apenas a língua, mas permanecendo a metodologia, vale a 

reflexão da autora sobre “o tempo que decorre entre interiorizar informações e modos 

de composição de um texto e o ato de escrever” (p. 79), em que Sercundes (2004) 



67 
 

avalia como um tempo que imprime no aluno “uma imagem de produção de textos 

[que] resulta mecanicamente da leitura e da aquisição de informações.” (p. 79, grifo 

meu). A preocupação da autora, nesse sentido, converge para pensarmos a questão 

do tempo que se é dado para essas produções acontecerem. No caso do plano 

anterior, ela se estende para casa, e, no caso referente a este plano, têm-se apenas 

15 minutos para que esta aconteça, fato que corrobora a afirmação da autora sobre 

este ser um dos problemas merecedores de atenção em atividades de produção em 

sala de aula. 

No que diz respeito aos questionamentos, que de acordo com os planos são 

uma preparação para o momento da produção, eles, como visto no plano anterior, se 

concentram nas fases de contextualização e de input. O primeiro texto, o da 

contextualização, é a imagem de um prato dividido com diferentes tipos de alimentos, 

um infográfico, gênero que corresponde às novas demandas de comunicação exigidas 

pelas transformações nos modos de se comunicar trazidas pelo avanço das 

tecnologias digitais (ROJO, 2015, ROCHA; MACIEL, 2015). 

 

Figura 4 – Sugestão de leitura - Infográfico 

 
Fonte: Plano de aula 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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A proposta traz alguns questionamentos que não aproveitam toda a 

multimodalidade do gênero discursivo, contudo, utiliza-se de perguntas variadas para 

direcionar a discussão do tema. No caso da primeira pergunta é exigido apenas a 

extração de respostas que estão na superfície do enunciado: Look at the image here. 

What can you identify? A pergunta subsequente necessita de uma opinião subjetiva: 

Why do you think the plate is divided like that, with a percentages? Já a última exige 

um conhecimento enciclopédico sobre o assunto: Can you think of a reason why we 

need to eat more vitamins, mineral and fiber and less carbohydrates and proteins? 

Nesse sentido, a mobilização da reflexão dos alunos e alunas são suscitadas nos dois 

últimos questionamentos, configurando-se como uma ação positiva, uma vez que não 

se restringe apenas a supeficialidade do texto. As perguntas desta fase somam-se, 

ainda, a outras da fase do input, em que surge uma imagem com a compilação de três 

manchetes que abordam o tema do consumo de carne no mundo. 

 
Figura 5 – Manchetes de jornais online 

 
Fonte: Plano de aula 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Assim como nos demais textos, trazidos como pretensão para discussão da 

temática, e, consequentemente, para a produção, algumas perguntas são realizadas, 

mas não, necessariamente, relacionadas a ele, ao seu conteúdo temático, prática já 

observada e criticada por Marcuschi (2008). Assim, perguntas de cunho de extração 

de conhecimento (que estão na superfície do texto) e de teor subjetivo são muito 

frequentes: guiam a discussão: “Você gosta de comer carne?”29 “Com que 

frequência?”30 “Para aqueles que gostam de comer carne, vocês conseguem pensar 

em uma dieta sem ela? Por que?/Por que não?”31 “Você pensa que existem somente 

benefícios em comer carne?”32 “Você consegue deduzir que tipo de carne é melhor 

para a saúde, (vermelha ou branca)?”33 “Eu realmente não quero que você coma uma 

dieta carnívora. Por que você acha que ele não quer que as pessoas comam somente 

produtos animais?”34 

Como podemos perceber, as primeiras perguntas são de cunho pessoal, 

subjetivo, exige, desse modo, um esforço reflexivo do aluno, apesar de não se remeter  

informações do texto. Quanto ao segundo bloco de perguntas exige-se um 

conhecimento mais informativo, enciclopédico (o que é importante para se criar 

argumentos baseado em dados, estatísticas) (BRASIL, 2017); já o terceiro bloco, 

repete-se um dos textos que seria a declaração negativa de um especialista em dietas 

(dietitian), em perguntas como a última, de tipo subjetiva, é requerido, muitas vezes, 

o conhecimento prévio do aluno, elemento que segundo os PCN-LE (BRASIL, 1998) 

são o ponto de partida para o trabalho em sala de aula, o que pode ser considerado 

relevante nesse plano. 

Além disso, são sugeridos pelo P11 vários outros textos, na forma de links, na 

seção materiais complementares, os quais se encontram em nossos anexos, no 

final deste trabalho.  Esses textos tem a finalidade de esclarecer o público sobre o 

consumo de carnes vermelha e branca, principalmente, como o seu consumo afeta a 

saúde, conforme esclarece o plano: 

 

                                                           
29 Do you like eating meat? 
30 How often do you have it? 
31 For the ones who like eating meat, can you think of a diet without it? Why/why not? 
32 Do you think there are only benefits in eating meat? 
33 Can you think of the kind (red or White) that is Best for health? 
34 “I really don’t want you to eat a carnivore diet”. Why do you think he doesn’t want people to eat only 
animal products? 
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Para saber mais sobre os distintos tipos de carne que aparecem sob 
a classificação red and white meat35, acesse Color Confusion: 
Identifying Red Meat and White Meat do Food Nutrition36 . Ademais de 
diferenciar carne branca e vermelha, a reportagem traz também uma 

reflexão sobre como o consumo de determinado tipo acarreta à saúde.   
 

Em P11 há dois momentos de input, este que acabamos de descrever e o 

seguinte que também privilegia um texto verbo-visual, um cartaz de uma campanha 

contra o consumo de carnes por um dia: 

 

Figura 6 - Cartaz Meat Free Monday  

 
Fonte: Plano 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

Referente a esse cartaz, segue-se um único questionamento. Ele induz o aluno 

a olhar para a imagem, mas nada pergunta sobre ela, apenas o direciona a explicar o 

sentido dos dizeres verbais. Não há, desse modo, a preocupação em articular uma 

pergunta que estabeleça, por exemplo, relação entre linguagem verbal e não verbal. 

Perde-se, desse modo, a chance de refletir, juntamente, com o aluno sobre a 

necessidade de articulação entre diferentes linguagens, de que a imagem, o áudio e 

outras formas semióticas não devem ser concebidas nos textos como elementos 

acessórios (DIONÍSIO, 2008; SILVA, 2016).  

                                                           
35 “Carne vermelha e branca” 
36 “Confusão de cores: identificando carne vermelha e branca para nutrição alimentar” 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca


71 
 

A pergunta é a seguinte: Look at the image37.  What do you understand by ‘Meat 

Free Monday’ and ‘It’snot complicated!?38 Manda-se olhar para a imagem e depois 

pergunta-se o que o aluno entende por um dia livre de carne ou/ um dia sem carne, e 

se isto não seria complicado. A questão conduz o aluno a externar sua opinião, 

mobilizando, mais uma vez, o tipo de pergunta subjetiva descrita por Macuschi (2008). 

Após esse questionamento, sugere-se informar os alunos sobre o movimento 

criado pela família McCartney (Meat free Monday39), a família do famoso cantor inglês 

Paul McCartney. Outros textos seguem como sugestão, o site do movimento, um 

vídeo da campanha sendo realizada em uma escola da Inglaterra, e, a partir deles, 

outros questionamentos são feitos: what do you think of what the school proposes?40  

Would you like to study there?41, Why/why not?42 Como constatado, todas de cunho 

subjetivo. Sugere-se ainda guiar a compreensão dos alunos por meio de perguntas 

que exigem marcar verdadeiro ou falso sobre o vídeo, como também questões 

objetivas sobre as ideias do movimento43 “Meat free Monday”. Reproduzimos a 

atividade de cunho objetivo abaixo. 

 

Quadro 4 – Exercício de compreensão do plano 11 

 
Video: Meat Free Monday in Schools     

1) Read the sentences below before watching the video again. 
2)  Decide if the  statements are T (true) or F (false). Correct the F (false) ones.    

A. (       ) The project Meat Free happens two days in the week.  
B. (       ) The school encourages children to think bigger.  
C. (       ) It is not good for the planet if we eat less meat.   
D. (       ) Students don’t eat a lot of vegetables at school.  
E. (       ) Parents are very angry at school because of Meat Free Monday.   
F. (       ) With this project, children are encouraged to eat new vegetables especially  
at home.  
    FOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

3) Check (✔) the 4 written ideas about the Meat Free Monday movement 

that  appeared in the video.      

(    ) Inspiring  (    ) Boring  (    ) Powerful  (   ) Important  (   ) Good value  (     ) Tasty   (     ) 
Useful  (     ) Get involved  

Fonte: Plano 11 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 
                                                           
37 Olhe a imagem 
38 O que você entende por “segunda-feira sem carne e não é complicado? 
39 Segunda-feira livre de carne 
40 O que você acha que a escola propõe? 
41 Você gostaria de estudar lá? 
42 Por que/Por que não? 
43 Todas as atividades relacionadas à proposta de produção se encontram nos anexos. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Quadro 5 – Conteúdo do quadro 4 traduzido 

Video: Segunda-feira nas escolas livre de carne    

1) Leia as sentenças abaixo antes de assistir o vídeo novamente. 

2)  Decida se as sentenças são V (verdadeiras) ou F (falsas). Corrija as falsas.  

A. (       ) O projeto Meat Free acontece dois das na semana.  

B. (       ) A escola encoraja as crianças a pensarem mais.  

C. (       ) Não é bom para o planeta se nós comermos menos carne.   

D. (       ) Os estudantes não comem muitos vegetais na escola.  

E. (       ) Os pais estão com muita raiva da escola por causa do Meat Free Monday.   

F. (       ) Com este projeto, crianças são encorajadas a comerem novos vegetais 

especialmente em casa. 

    Dobra --------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

3) Verifique (✔) as 4 ideias escritas sobre o movimento Meat Free Monday que 

apareceram no vídeo.      

(    ) Cuspir  (    ) chato/enfadonho (    ) poderoso  (   ) Importante  (   ) de bom valor 

(     ) saboroso/ de bom gosto   (     ) Útil  (     ) envolvente 

Fonte: Quadro traduzido pela autora 

 

Outros questionamentos de mesmo teor opinativo são feitos a respeito do 

movimento: what do you think of the campaign?44 Is it effective?45 Should the world 

consider not having meat for an entire day?46? Why/why not?47 Aparecem, ainda, para 

complementar as discussões, um curta metragem intitulado: One day a week (Um dia 

por semana), no qual se destaca o impacto ambiental da agricultura animal e encoraja 

as pessoas a ajudarem o meio ambiente. Outro texto se refere à uma entrevista com 

Paul McCartney, em que ele conta o porquê da decisão que tomou. O ex-Beatles 

relata que tomou consciência que ele não tinha porque impedir os animais de viverem, 

quando, um dia, numa fazenda, enquanto comia pernas de cordeiros, aconteceu de 

presenciar aqueles animais cheios de vida e energia.  

É percebido que P11 se preocupa em subsidiar a atividade de produção com a 

leitura da variedade de gêneros, inclusive, os multisemióticos, como defendem hoje 

                                                           
44 O que você acha da campanha? 
45 É efetiva? 
46 O mundo deveria considerar não comer carne por um dia inteiro? 
47 Por que/ por que não? 
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os estudiosos da linguagem de base discursiva (ROCHA, 2009; SZUNDY, 2014; 

SHERER; MOTTA ROTH, 2015), como também a própria BNCC. Em contrapartida, a 

exploração do conteúdo desses gêneros pouco ou nada contribui para a formação 

crítica dos alunos, condição necessária para a constituição dos sujeitos que se 

almejam no presente (RIBAS, 2018; BRASIL, 2017). 

Ao considerar a leitura como atividade social e crítica, não podemos abafar sua 

natureza alargadora, isto é, não se pode, num projeto de formação crítica e reflexiva, 

limitar as possibilidades de sentido que podem advir das valorações de cada sujeito, 

relegando a atividade de compreensão a questionamentos vazios de conteúdo 

temático, que abranja apenas a superfície textual. Nessa acepção, percebemos que 

sentidos poderiam, talvez, surgir dessa discussão. Se apenas um contexto ideológico 

não tivesse sido considerado, seria viável pensar, por exemplo, em contextos de 

comunidades pobres, que mal comem qualquer carne um só dia na semana. Teríamos 

aí dois contextos, dois vieses ideológicos para fazer o aluno refletir, aguçar sua 

criticidade, marcar seu lugar ideológico, argumentar com base em realidades sociais, 

protestar, encontrar um meio termo, uma solução ou não, questionar. O cartaz, nesse 

sentido, poderia abranger outras compreensões além de um ponto de vista de uma 

família rica que pode comer o que quiser. 

Esse tipo de confronto entre dois ou mais contextos ideológicos tem amparado 

pesquisas de pressupostos bakhtinianos, no âmbito da pesquisa e do ensino. 

Configura-se como um ensino baseado no cotejo de textos (BESSA, et al., 2017, p. 

150-151), o que, nas palavras dos autores, seria “o confronto de vozes”, “a atividade 

interativa, o encontro de vozes (pelo menos, duas) e de sujeitos, as possibilidades que 

temos de significar, de atribuir sentidos as coisas do mundo [...]” e quanto mais vozes 

estiverem em confronto, em relação dialógica, mais rica e profunda pode ser a 

compreensão, os diálogos, em sentido lato. 

Voltando para o viés da descrição da proposta, é interessante mostrar que ela 

apresenta vários modelos do gênero cartaz, como podemos constatar na figura 

abaixo. Apresenta também sites com dicas de produção desse tipo de gênero. As 

autoras do P11, entretanto, não sinalizam as características centrais do gênero, como 

num modelo didático (CRISTOVÃO, 2007), mas têm a preocupação em direcionar os 

vários modelos do gênero a fim de que o aluno tenha possibilidade de realizar a 

produção proposta de modo bem sucedido:  
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Figura 7 – Modelos de cartazes 

 
Fonte: Plano de aula 11(Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2520/praticas-de-
escrita, 

 

Esta produção, assim como a primeira, é orientada para ser feita em grupos, 

atitude que, para os estudos da escrita colaborativa, é um ganho para a interação em 

sala de aula, já que os alunos podem aprender uns com os outros e podem se apoiar, 

ajudarem-se em momentos de dúvidas (ARAÚJO; FIGUEIREDO, 2015). A orientação, 

inclusive, delega aos grupos a responsabilidade de revisar seus textos com ajuda de 

dicionários: At this point, you can use whether physical or online dictionaries to help 

you construct your review48, orientação que pode ser positiva quando a referência à 

revisão não fica apenas no âmbito de aspectos lexicais ou gramaticais (GAFFURI; 

MENEGASSI, 2010). 

Nota-se, porém, que, posteriormente, essa autonomia que se dá ao aluno é 

tirada, uma vez que se atribui ao professor a tarefa de corrigir a um só tempo as 

produções para que, em seguida, sejam expostos. Este comando, por sua vez, 

constitui-se  em alguns diálogos contraditórios ao ensino de línguas assumido pela 

BNCC, e, consequentemente, por este plano: a) trata o professor como corretor e não 

como leitor/parceiro da construção interativa do texto; b) concebe o processo de 

produção como linear, e acabado em um só tempo (num espaço de 15 minutos) em 

                                                           
48 Neste quesito, vocês podem usar um dicionário físico ou online para ajudá-los a construir suas 
revisões. 
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vez de conceber a produção processualmente, o que atribui à atividade de produção 

um caráter de tarefa meramente escolar, conforme reflete Sercundes (2004).  

É perceptível, ainda, tendo em vista a escolha do texto verbo-visual, a não 

referência a elementos imagéticos. A proposta de produção refere-se, a todo o 

momento, exceto nos exemplos de modelos de cartazes que expõe, aos argumentos 

verbais que os alunos necessitam construir e o professor corrigir. Torna-se urgente, 

dessa forma, que seja dada mais atenção à relação entre imagem e palavra, conforme 

aconselha Dionísio (2008, p. 129): “[...] é fundamental que se ressalte o seguinte 

aspecto: não se trata de apenas pôr juntas palavras e imagens num texto, mas sim 

que se observem certos princípios de organização de textos multimodais”, tendo em 

vista que todo projeto de dizer (enunciado) se organiza compreendendo algumas 

regras de constituição que são relativamente estáveis (BAKHTIN, 2016).  

Já o P14, por sua vez, traz uma proposta que se relaciona às habilidades 12 

(EF09LI12) e 16 (EF09LI16) da BNCC, as quais orientam, respectivamente, produzir 

textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas 

publicitárias, memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, 

que revelem posicionamento crítico. Além disso, soma-se à orientação de uma das 

habilidades constituintes dos conteúdos, que dizem respeito ao eixo dos 

conhecimentos linguísticos da BNCC: Empregar, de modo inteligível, os verbos 

should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou 

obrigação e probabilidade.  

O objetivo desta proposta omite, no entanto, seu principal foco, o de exercitar 

os usos do modal should enquanto propõe sugerir a escrita de recomendações que 

possam melhorar as vidas das pessoas em um fórum online (to come up with 

recommendations that can improve people’s lives in an online fórum49). Nesse sentido, 

não seria o foco a prática de escrita de recomendações, mas a necessidade da 

compreensão e uso do modal should para a escrita das recomendações. Neste caso, 

temos, nesta atividade, o tão criticado uso do texto como pretexto para exercitar a 

gramática (PONTARA; CRISTÓVÃO, 2017). Ao usar a escrita do texto para 

estudar/exercitar a forma repetível dos enunciados, a proposta do P14 se alinha às 

práticas que tendem a ensinar gramática utilizando-se de textos variados como forma 

de revestir a velha prática de nova, a chamada gramática contextualizada, como se 

                                                           
49 Apresentar recomendações que possam melhorar as vidas das pessoas em um fórum online. 
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refere Mendonça (2007), e que se confirma na orientação do plano: explique que a 

aula será focada na prática de escrita de recomendações, a partir da compreensão e 

uso do modal should. 

Grande parte das orientações da fase de input, que no P14 aparece em três 

momentos diferentes, ainda que sequenciais, envolve a identificação e o 

reconhecimento dos usos do modal should. O que se refere a procedimento de 

desenvolvimento da discursividade do gênero diz respeito somente a algumas 

perguntas de cunho pessoal sobre momentos em que nos sentimos indecisos na fase 

que se denomina como contexto, em que há a leitura de uma imagem que mostra um 

garoto indeciso sobre qual caminho percorrer.  

 

Figura 8 – Texto imagético 

 
Fonte: Plano de aula 14 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

  

As perguntas que seguem em relação ao texto imagético são semelhantes 

àquelas já explanadas e discutidas nos planos anteriores, de cunho subjetivo, 

demandando justificativas de caráter externo ao texto, como bem observou Marcuschi 

(2008) sobre esse tipo de questão que é elaborada com a intenção de objetivar a 

compreensão, mas, nem sempre, o tocam de maneira profunda, exemplo das 

perguntas abaixo: 

  

Antes de mostrar a imagem aos alunos, pergunte: Do you always have 
an answer for every question? [...] (Seu intuito é motivar os estudantes 
a começarem a pensar se sempre têm respostas para as suas 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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indagações.) Mostre a imagem aos alunos (no datashow ou imprima 
uma cópia em tamanho grande, de modo que toda a turma consiga 
enxergar) e diga: Now look at the images here50. Raise a hand who 
has already felt like the boy51 . He’s a bit confused, not knowing what 
to do52 . (Instrua-os a levantar a mão se já se sentiram como o menino.) 
Após a dinâmica, pergunte: Which situations or things make you feel 
like him?53 [...]. O intuito é fazê-los pensar sobre o que os deixa sem 
saber como agir [...], portanto, deixe-os à vontade para responder 
tanto em inglês como em português [...]. Now look at the road signs. 
What do you think they have to do with the boy?54 

 

Esta ação também percorre as intenções da fase do primeiro input em que é 

apresentada uma imagem estática compilada com diferentes títulos de vídeos que 

apresentam também temas diferentes e, em todos eles, a presença do modal should, 

seguida de orientações para os questionamentos. 

 

Figura 9 – Títulos de vídeos 

 
Fonte: Plano de aula 14 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

Mostre a imagem aos alunos (no datashow ou imprima uma cópia em 
tamanho grande, de modo que toda a turma consiga enxergar) e 
pergunte: Are you good at giving advice?55 (O intuito da pergunta é 
motivar os estudantes a pensarem sobre conselhos que possam dar.) 

                                                           
50 Agora observe as imagens aqui 
51 Levante a mão quem já se sentiu como o garoto. 
52 Ele está um pouco confuso, sem saber o que fazer. 
53 Que situações ou coisas fazem você se sentir como ele? 
54 Agora, olhe nos sinais da estrada, o que você acha que eles tem a ver com o garoto? 
55 Você é bom em dar conselhos? 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Do your friends look for you when they need help with anything?56 (O 
intuito da pergunta é fazer com que os estudantes comecem a pensar 
sobre o assunto.) What kind of advice do they usually need help with?57 
[...]. Ela servirá para pensar sobre possíveis temas para a atividade 
escrita de output 

 

Após esse procedimento, o P14 sugere um brainstorming com as respostas 

dos alunos às perguntas acima, para auxiliar na escrita de conselhos no fórum. 

Contudo, as próximas sequências de orientações e atividades escritas são todas 

direcionadas aos usos do modal should, como podemos constatar na grande maioria 

das fases do P14. Começa-se, por exemplo, no propósito apresentado nos 

procedimentos de input: Apresentar o modal should para fazer recomendações que 

servirão de base para a atividade de escrita, proposta no output; em sua expectativa 

de aprendizagem: Que os alunos, ao serem expostos a exemplos do modal should, 

possam compreender seu uso e forma e usar efetivamente na atividade de 

recomendações, proposta no output.  

O foco gramatical da proposta na fase de input recai sobre a leitura de títulos 

de vídeos do You Tube. Este momento que o plano deixa a entender que servirá para 

a discussão da temática e apreensão de estruturas, léxicos, entre outros, consiste 

apenas de identificação e apreensão dos modos de uso do verbo modal. Assim, 

orientações do tipo são recorrentes: There’s one word that appears in all videos. Which 

one is it?58 (Espera-se que os estudantes respondam Should.). O foco do estudo do 

ítem gramatical, cada vez mais, se estabelece no plano, quando a leitura do texto se 

restringe a saber sobre a principal ideia da palavra should, como podemos constatar 

abaixo. 

 

What do you think main idea of the Word should: to make 
recommendations and advice or things we necessarily have to do, 
such as obligations?59 (Espera-se que respondam Recommendations 
and advice60. Caso os estudantes não cheguem à resposta, escreva 
os seguintes exemplos no quadro: We should eat more vegetables and 
drink more water61. We should practice sports62. We shouldn’t drink a 

                                                           
56 Seus amigos o procura quando necessitam de ajuda com algo? 
57 Com que tipo de conselho eles geralmente necessitam de ajuda? 
58 Existe uma palavra que aparece em todos os vídeos. Qual é? 
59 Qual você acha que é a principal ideia da palavra should (deveria): fazer recomendações e dar 
conselhos ou coisas que, necessariamente, temos que fazer, tais como obrigações? 
60 Recomendações e conselho. 
61 Deveríamos comer mais vegetais e beber mais água. 
62 Deveríamos praticar esportes 
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lot of soft drinks63. We shouldn’t eat a lot of fast food64. Pergunte-lhes: 
Are these phrases talking about positive and negative things?65  

 

Têm-se, dessa forma, uma das práticas de trabalho com o texto já bem 

debatidas e criticadas por vários estudiosos, principalmente na área de língua materna 

(GERALDI, 2012, 2017, GOLDSTEIN, 2009; MENDONÇA, 2007) e um pouco tímida 

ainda nos estudos de língua adicional, uma vez que pesquisas continuam a identificar 

o ensino desta ainda muito arraigado ao sistema da língua, no nível da frase e do 

léxico (DONATO; RAJAGOPALAN, 2017; RIBAS, 2018). Aqui, porém, vê-se o que os 

pesquisadores em língua materna costumam constatar em suas pesquisas empíricas, 

o uso do texto como pretexto para o ensino da gramática, travestida de 

contextualizada (GERALDI, 2012). Nesse sentido, conceber o texto como pretexto 

para praticar formas gramaticais não vai além de 

 

capacitar o aluno a compreender e a produzir enunciados corretos no 
idioma, objetivando apenas o conhecimento metalinguístico e domínio 
consciente de regras gramaticais dando prioridade à memorização 
destas e o domínio da língua escrita de forma descontextualizada que 
permitem, quando muito, alcançar resultados puramente medianos em 
exames escritos.  (LUQUETTI; SOUZA, 2016, p. 140) 

 

Esta prática é uma constante em todo o decorrer do plano, uma vez que todas 

as atividades são feitas a fim da aplicação correta dos usos do verbo modal should. 

As passagens dos planos que ilustram essa prática são diversas. Outros exemplos 

estão nas outras fases do input, já que este plano constitui-se de três momentos 

diferentes da referida fase. Assim, na segunda vez em que a fase de input se 

evidencia são apresentados alguns recortes de manchetes de notícias online, com 

fins de identificação e análise das funções do verbo alvo: Take a look at all the 

headlines from online news paper. They talk about different pieces of news  but they 

all have one Word in common: which one is it?66; Just like we saw in the videos’ titles, 

are these headlines referring to recommendations or obligations?67 Assim, além de 

pretender somente instrumentalizar o aluno com aspectos gramaticais que são 

                                                           
63 Não deveríamos beber muito refrigerantes 
64 Não deveríamos comer muita comida pronta 
65 Estas frases estão falando sobre cosas positivas e negativas? 
66 Observe todas as manchetes do jornal online. Eles falam sobre diferentes notícias, mas todas elas 
têm uma palavra em comum: qual é? 
67 Assim como vimos nos títulos dos vídeos, essas manchetes se referem à recomendações ou 
obrigações? 
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recorrentes no gênero em questão, mais uma vez a multimodalidade da linguagem 

nos gêneros deixou de ser explorada. Os sentidos dos enunciados ficaram em 

segundo plano, se é que tinha um plano para eles. Sendo assim, o que mostra o 

verdadeiro foco da proposta não é, exatamente, a produção do texto com as suas 

especificidades todas: linguísticas, discursivas e pragmáticas, conforme já pontuou 

Antunes (2006), mas o que fica no campo do repetível, os aspectos gramaticais. 

Quanto mais se avança na leitura do plano, mais constatamos o seu caráter 

voltado para a análise do conteúdo gramatical. Na terceira fase do input, por exemplo, 

o P14 apresenta um exercício que exige do aluno completar lacunas ou ordenar 

palavras e construir frases para praticar a forma de should, assemelhando-se àquelas 

atividades de treino para fixação da gramática (MITCHEL; MYLES, 2004; PAIVA, 

2012, 2014):  

 
Quadro 5 – Exercício de gramática do P14 
 
Student’s Worksheet   
 
1) Choose the best option to complete the sentences to give advice.  

    
a) You should _______ a doctor because you look very pale.  (         ) to see  (         ) see   
b) I should _______ more attention to all the classes.  (         ) pay  (         ) to pay    
c) They _______ practice more sports.  (         ) shouldn’t (         ) should      
d) He _______ spend a lot of money because he is unemployed.  (         ) should to (         ) 
shouldn’t  
e) Dogs _______ eat chocolate. It’s not healthy for them.  (         ) shouldn’t (         ) should   
f) We _______ money to buy a new house.  (         ) shouldn’t save (         ) should save  
    
2) Put the words in order to ask for opinions.    a) the population - Should - only- the 
politicians  think of ?  
____________________________________________________________________  
 
 
  
b) more - Should - care - the environment - for - we?  
___________________________________________________________________ _  
 
  
c) the - rights? -  fight for - society - their - Should  
___________________________________________________________________ _  
  
d) we - do - ? - more - Should  
________________________________________________________________________
__ 
 
 e) a - better - I - Should - person? - be  
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2) Complete the statement with pieces of advice.  
 

a) If your grades at school are not good you should   
________________________________________________________________________
__ 
 
b) If you are not feeling motivated at school you should   
 
________________________________________________________________________
__ 

Fonte: Plano 14 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

A gramática, nesse sentido, é o eixo central deste plano. Na intenção de que 

as recomendações sejam produzidas gramaticalmente corretas, é na fase de output 

que se direciona o que o aluno produzirá, contudo, sem haver qualquer explicação de 

como se funciona um fórum de discussão online, explicando-se apenas sobre 

recorrência do verbo should em recomendações e conselhos. O plano, desta forma, 

apenas simula algumas perguntas que exigem a opinião do aluno sobre algum tema 

social, mas estas perguntas não estão numa página de internet, nem em qualquer 

rede social. O propósito se configura, desde o princípio, na aprendizagem do verbo 

modal, como se constata também nos encaminhamentos para a conclusão da 

atividade: Monitore o trabalho dos alunos, certificando-se de que estejam usando o 

modal should corretamente, bem como os ajudando com dúvidas sobre vocabulário e 

pronúncia. 

A proposta, assim como a anterior, sugere a atividade de produção em grupo e 

elege o professor como corretor para as produções dos alunos. Apesar de ser 

noticiada como produção para a discussão em um fórum online, os alunos respondem 

a oito perguntas68, sugeridas pelo P14, para exporem nas paredes da sala de aula, 

mostrando, nesse ínterim, que não se trata da produção de uma prática social de 

                                                           
68 1) Girl with a ribbon asks: which actions should we take to preserve the environment?; 2) Questioning 
Baby asks: What should we do to improve human life?; 3) Red Lips’ Girl asks: How should we preserve 
public spaces?; 4) Worried skull asks: How should we help the poor?; 5) Man in Green asks: what should 
we do to preserve our culture?; 6) Cat in Love asks: How should we choose our candidate in an 
election;? 7) The Bomb asks: What should we do to stop the violence?; 8) Eyewitness asks: what should 
we do to have a better life in the world?As referidas perguntas, em português, equivaleria a: 1) Garota 
com uma fita pergunta: Que ações nós deveríamos fazer para preservar o meio ambiente?; 2) Bebê 
questionador pergunta:O que nós deveríamos fazer para melhorar a vida humana?; 3) Garota dos 
lábios vermelhos pergunta: Como deveríamos preserver os espaços públicos?; 4) Crânio preocupado 
pergunta: Como deveríamos ajudar os pobres?; 5) Homem de verde pergunta: O que deveríamos fazer 
para preservar nossa cultura?; 6) Gato (a) apaixonado (a) pergunta: Como deveríamos escolher nossos 
candidatos em uma eleição?; 7) O(a) Bomba pergunta: O que deveríamos fazer para acabar/parar com 
a violência?; 8) a testemunha pergunta: O que deveríamos fazer para ter uma vida melhor no mundo?  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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escrita, conforme orientam grande parte dos estudos que se destinam ao trabalho com 

a linguagem na atualidade (SHERER; MOTTA-ROTH, 2015). 

A proposta, nessa perspectiva, comunga com pressupostos do ensino de 

línguas concentrado no sistema de apreensão de regras linguísticas, em que, mesmo 

se tentando colocar o uso de regras para se construir textos, fica clara a ênfase no 

componente linguístico. É diante de exemplos como esses que estudiosos como 

Villas-Boas (2013), Donato e Rajagopalan (2017), entre tantos outros, destacam a 

simultaneidade da existência entre formas de conceber a língua e seu ensino como 

social, histórica e discursiva e a persistência em concebê-los abstraídos da sua 

realidade, dos contextos de produção, conforme explicitam os autores anteriormente 

citados, e o que parece confirmar Liberali (2018, p.16): 

 

 

Projetos em pequena escala parecem apontar caminhos, no entanto, 
pouca expansão parecem receber e, por vezes, percebe-se que as 
práticas escolares mantêm-se fiéis a modos de agir há muito criticados 
e considerados impróprios aos contextos de ensino-aprendizagem 
atuais.  

 

É perceptível que muito se diz e pouco se escuta. Os estudos da linguagem, 

seja no âmbito do ensino de línguas adicionais, seja de língua materna, há décadas 

sinalizam para a constituição de um “sujeito que se relaciona com o mundo e com os 

outros no mundo, através de uma língua significativa e repleta de possibilidades 

interpretativas” (DONATO; RAJAGOPALAN, 2017, p. 179). Contrapondo-se a essa 

ideia, as práticas ainda em voga, como muitos dos exemplos destacados neste plano, 

parecem ainda refletirem concepções de linguagem vazias de conteúdo sócio-

ideológico, obedecendo, dessa forma, à manutenção de uma ordem social dominante 

(ZOZZOLI, 2006), uma vez que não oportuniza ao aluno uma formação crítico-

reflexiva. 

Nossa próxima análise se refere ao P15. Este plano assemelha-se ao anterior, 

o P14, na medida em que se utiliza das mesmas habilidades da BNCC para propor a 

atividade de produção: (EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão 

online, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre temas 

de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.; (EF09LI16) 

Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para 

indicar recomendação, necessidade ou obrigação, e/ou probabilidade. Seu objetivo, 
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porém, apresenta como objeto de escrita um gênero discursivo verbo-visual, uma 

fotorreportagem69. Assim, o plano diz intentar escrever fotorreportagens sobre nossas 

obrigações e necessidades como cidadãos para criar uma sociedade pacífica. 

Para isso, o P15, em suas fases de contexto e de intput, procura problematizar 

a temática apresentando, primeiramente, no momento do contexto, um texto 

imagético em que se visualiza uma pomba e algumas palavras de sentido oposto ao 

símbolo:  

  

Figura 10 – Texto imagético 

 
Fonte: Plano 15 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

Para contextualizar o tema, alguns questionamentos são levantados: existe 

algum problema com essa imagem?70; as palavras se referem a coisas positivas ou 

negativas?71 Há um pássaro lá. Você consegue identificá-lo?72 Como você o chama? 

Por que eles não podem ficar juntos?73 Em sua opinião, o que pode contribuir para um 

mundo pacífico?74  

                                                           
69 “A fotorreportagem é um gênero jornalístico sem definições sedimentadas. Ela nasce na Alemanha 
na década de 1920 e se expande pelo mundo com a ascensão do regime nazista, em 1933. Seu local 
de publicação eram as revistas ilustradas, onde texto escrito e imagem se complementavam” 
(AGOSTINETI, 2010).  
70 Is there any problem with this image? 
71 Do the words refer to positive or negative things? 
72 There’s a bird there. Can you identify it? 
73 How do you call it? why can’t they be together? 
74 In your opinion, what can contribute to an unpeaceful world? 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Nota-se, nestes primeiros questionamentos, uma mistura de indagações. O 

primeiro, de acordo com as tipologias das perguntas de compreensão de Marcuschi, 

é de tipo inferencial, uma vez que o aluno precisa ativar seu conhecimento de mundo, 

e assim, compreender que texto visual e verbal se contradizem; a segunda, terceira e 

quarta, contudo, estão relacionadas ao tipo de pergunta objetiva, aquela que exige 

apenas a identificação de conteúdo, geralmente, encontrado explicitamente no texto; 

a quinta necessita também de um conhecimento prévio, mas exige apenas uma 

resposta objetiva; quanto à sexta pergunta, ela poderia ser um complemento da 

primeira, sendo, por isso, mais complexa, haja vista requerer a articulação de 

argumentos baseados no enunciado e nos sentidos que se constroem por meio dos 

signos ideológicos em nossa vida diária; já a última é de tipo subjetiva, de modo que 

toca o enunciado de maneira superficial, sendo a resposta totalmente dependente do 

aluno.  

Nas fases de input, as duas primeiras partes tratam de discutir sobre o tema e 

preparam o aluno para assistir a um vídeo em inglês75 (Why isn't there Peace in the 

World?) (Por que não existe paz no mundo?), de 1 minuto e 50 segundos, que mostra 

diferentes formas de conflitos no mundo, bem como o agir coletivamente e a 

meditação coletiva como forma de mudar a realidade, ou de olhar para esta realidade, 

para o sofrimento próprio e o das outras pessoas de forma solidária. Assim como em 

todos os textos, perguntas também são referidas a seu respeito. Primeiro, capta-se 

uma imagem do vídeo e lança-se perguntas subjetivas sobre o texto verbal que a ela 

se associa, como podemos ver na reprodução abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Este é um link que levará o leitor até o vídeo. Basta clicar Ctrl+Enter. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cLni7TgelE
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Figura 11 – Imagem estática retirada do vídeo: Why isn't there Peace in the World? 

 
Plano 15 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

What is Peace for you?76 Do you think the whole world wants Peace?77 or just 

some countries?78 Why/why not?79  

As perguntas, como se pode notar, são genéricas e de ordem subjetiva 

(MARCUSCHI, 2008), e, embora peça explicações para o aluno, necessitando que ele 

argumente sobre a resposta dada, não se dá subsídio textual/discursivo suficiente 

para que este possa argumentar, a não ser recorrendo ao seu conhecimento prévio. 

No caso da primeira pergunta, em que se questiona o aluno sobre o que seria paz 

para ele, não se precisa recorrer ao texto/vídeo ou imagem estática, haja vista ser 

uma pergunta subjetiva e que não é localizada apenas nos termos em que a paz está 

sendo tratada na atividade. Quanto à segunda pergunta, esta se remete ao conteúdo 

temático, no entanto, não há como o aluno responder baseado em informações desse 

texto, porque apenas a imagem, até o momento das perguntas, havia sido mostrada. 

A referida pergunta, porém, exige dos sujeitos um conhecimento prévio sobre o 

assunto, uma vez que demanda inferências sobre o conteúdo temático.Em relação ao 

                                                           
76 O que é a paz para você? 
77 Você acha que o mundo todo quer paz? 
78 Ou apenas alguns países? 
79 Por que/Por que não? 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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conteúdo explícito do vídeo, são sugeridas duas atividades de compreensão que 

apenas exige a decodificação da mensagem transmitida, como podemos verificar 

abaixo: 

 

Quadro 6 – Exercício de compreensão do P15 
 

Student’s Worksheet     

1) Watch just 0:18 of the video “Why isn’t there peace in the world?”. Tick 

(✔)  ONLY the things that can cause conflicts that appeared in the projection.  

(    ) war (    ) guns (    ) politics (    ) lifestyle (    ) sports   (    ) police (    ) religion (    ) protests 

(    ) ethnicity (     ) arguments   

2) Now watch the whole video and write T (True) or F (False) in each sentence.  Correct 

the F statements.     

a) (   ) We need to act collectively, in other words, as a group. 

   ______________________________________________________________________

____b) (    ) If we notice people are suffering, we don’t want to help.   

 

________________________________________________________________________

__ 

c) (    ) Meditation helps us to regulate emotions.   

________________________________________________________________________

__ d) (    ) Meditation doesn’t change the way we respond to the world.   

________________________________________________________________________

__e) (     ) If we meditate with other people, we amplify the vibration of peace.   

________________________________________________________________________

__f) (     ) The act of meditate cannot change our reality.   

________________________________________________________________________

__Created by Virginia de Sousa Bonfim  

Fonte: Plano 15 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

 Está claro que a atividade acima é apenas uma sequência de perguntas e 

afirmativas que visam identificar informações que estão na superfície do texto, busca 

uma compreensão no sentido da decodificação, utilizando-se de questões e 

comandos objetivos, como, por exemplo, a marcação de verdadeiro ou falso, ou de 

assinalar x, o que, para Marcuschi (2008), se configura apenas como atividade de 

decodificação, ou seja, que pouco contribui para a evolução discursiva dos sujeitos. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca
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Outras perguntas tentam explorar o conteúdo temático do vídeo. Dessa vez, 

percebemos que elas se assemelham aos tipos de “perguntas globais”, as quais 

“levam em conta o texto como um todo e aspectos extratextuais” (MARCUSCHI, 2008, 

p. 271): “Nosso mundo está distante da pacificação? Por que? Por que não?”80; “Você 

pode imaginar algumas razões para os conflitos no mundo?”81 norteiam a discussão 

trazida pelo vídeo, com o intuito de embasar a atividade de produção de texto e dar 

ao aluno a oportunidade de refletir sobre a temática sugerida. 

A terceira parte do input se concentra em trabalhar com conhecimentos 

gramaticais. Os modais must e have to são exercitados em atividades 

descontextualizadas do uso desses verbos, necessitando apenas que eles sejam 

encaixados em períodos frasais que denotam necessidade e obrigação, 

respectivamente. O exercício é proposto com a finalidade de, segundo o plano, 

praticar as formas de must e have to que servirão de base para a atividade de escrita 

proposta no output. Vê-se, nesse sentido, que a gramática aqui é perspectivada 

apenas em sua abrangência teórica, explícita (PONTARA; CRISTÓVÃO, 2017), em 

que a atividade se dá diante de uma ação metalinguística de tratamento de conceitos 

e classificações (GERALDI, 2012). 

A fase de output, assim, sugere elaborar fotorreportagens sobre como as 

pessoas deveriam agir para promover a paz no mundo, usando must/mustn’t e have 

to e espera que isso seja possível a partir do conhecimento prévio do aluno e das 

discussões em aula. Nota-se, dessa maneira, que, apesar de sugerir a escrita de um 

gênero específico (a fotorreportagem), a preocupação maior do plano é saber se as 

formas dos verbos modais estão sendo utilizadas de acordo com a regra, conforme 

orientação dada: Monitore o trabalho dos alunos, certificando-se de que estejam 

usando must e have to corretamente, bem como ajudando-os com dúvidas sobre 

vocabulário e pronúncia. A proposta não incorpora, em seu leque de orientações, a 

necessidade de o aluno articular, coerentemente, textos imagéticos com textos 

verbais, considerando que a fotorreportagem é um texto verbo-visual.  

Apesar de o plano fornecer alguns links82 que ajudam ao aluno a ter contato 

com exemplos do que seriam fotorreportagens, as orientações para a produção não 

                                                           
80 Our World is far from peaceful? Why/why not?  
81 Can you think of some reasons for conflicts in the world? 
82 Fonte: P15 - Material complementar: Para saber mais sobre a photo stories, acesse 6 Tips for Telling 
Stories with Your Photos. Esse gênero textual (fotorreportagem) tem como premissa contar uma história 
através de uma imagem, podendo, portanto, trazer diferentes leituras, que variam de leitor para leitor. 
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faz menção alguma as características do gênero, a não ser a recorrência obrigatória 

dos verbos modais, que não são analisados reflexivamente, a favor dos sentidos que 

se quer produzir (GOLDSTEIN, 2009), mas, de maneira isolada, apenas em exercícios 

que os classificam apenas no nível das frases. 

É, desse modo, também, que a fotorreportagem aqui sugerida se detém a 

orientar a escrita de frases que denotem necessidades e obrigações, para, com isso, 

as formas verbais estudadas serem colocadas em prática: Diga que eles trabalharão 

individualmente e elaborarão frases que expressem needs and obligations para a 

promoção de uma sociedade pacífica e agradável. O plano, ademais, sugere algumas 

fotos, deixando também a critério do professor e da classe escolhê-las, para a 

produção do gênero: 

 

Figura 12 – Sugestão de imagens para fotorreportagem 

 
Fonte: Plano de aula 15 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

Figura 13 - Sugestão de imagens para fotorreportagem 
 

 
Fonte: Plano de aula 15 (Eixo escrita) - https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca 

 

                                                           
Para saber mais sobre sua origem, acesse Fotorreportagem: a Apropriação Imagética da Narrativa 
Jornalística e What Is a Photo Essay? 17 Examples and Ideas. 
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Notamos que, embora o P15 tenha fornecido esclarecimento sobre os tipos de 

linguagem que compõem o texto (verbal e não verbal), ele descaracteriza a produção 

de sentido que deve ser pensada para o referido gênero, uma vez que através de um 

exemplo dado de como o aluno deve proceder na atividade, assim como, muitas 

vezes, é reiterado, não passa de escritas de frases em relação a alguma imagem.  

 

Each student will choose an image and write about your ideas on how 
to create peaceful society. Don’t forget to give an explanation to idea. 
For example, the photo shows a group of people. ‘we must live in 
Peace because it’s not good to argue with other people.’ Don’t forget 
you need to use ‘must’ or mustn’t’ and ‘have to’ because we’re talking 
about needs and obligations.83  

 

Assim, um gênero que tem como característica narrar histórias, por meio de 

fotografias, sejam únicas ou em conjunto, com complemento de texto verbal ou sem 

(AGOSTINETI, 2010) é tratado como mera atividade de escrita de frases. As 

respostas/reflexões a temáticas de demandas sociais são relegadas à escrita de 

frases, a partir de uma gravura pré-selecionada pelo plano ou alguma do interesse do 

aluno ou do professor, para, em seguida, ser mostrada a este último para as correções 

devidas, e, no momento seguinte, serem distribuídas pelas paredes da escola, 

conforme se constata na seguinte orientação: À medida que os grupos forem 

terminando de escrever as frases, corrija as produções para que os alunos preparem 

as frases para expô-las pela escola. 

Nesse sentido, a fotorreportagem, um gênero da esfera jornalística que, 

geralmente, circula em revistas, blogs, redes sociais, etc., aqui foi pensado apenas 

para circular dentro da escola, sugerida apenas para cumprir uma tarefa escolar; para 

saber se o aluno aprendeu a utilizar o conteúdo gramatical estudado. Diante dessa 

realidade, aspectos como estilo, interlocutores, circulação social do gênero não 

ganharam o destaque que toda proposta de produção, que se assume interativa, 

deveria abranger (SZUNDY, 2014). 

Quando uma produção textual é solicitada apenas para ser “corrigida”, para ser 

afixada na parede, e nada, além disso acontece, essa prática ainda não compreende 

                                                           
83 Cada estudante escolherá uma imagem e escreverá sobre suas ideias de como criar uma sociedade 
pacificada. Não esqueça de dar uma explicação para a ideia. Por exemplo: a foto mostra um grupo de 
pessoas. ‘nós devemos viver em paz porque não é bom discutir com outras pessoas.’ Não esqueça 
que você precisa usar ‘must ou mustn’t’ e ‘have to’ pois estamos falando sobre necessidades e 
obrigações. 
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a natureza sócio-histórica e política da linguagem, não compreende as lutas, as forças 

que se digladiam e, muitas vezes, se impõem (COX; ASSIS-PETERSON, 2001). 

Sendo este um dos motivos pelos quais se torna necessária a busca por uma 

formação cidadã, crítica e reflexiva, por meio das mais variadas formas de 

enunciados, conforme postulam estudiosos da linguagem de vertentes crítico-

discursivas, dentre eles e elas, Braxley (2005), Orr (2005), Ribas (2018), Donato, 

Rajagopalan (2017), Rocha e Maciel (2015). 

Os planos aqui analisados justificam as afirmativas de muitos estudiosos ao se 

referirem a mudanças lentas e gradativas que acontecem no âmbito do ensino de 

línguas (LIBERALI, 2018). Dentro dos limites paradigmáticos do material analisado 

vimos conviverem concepções epistemológicas distintas e contraditórias, tendo em 

vista que, enquanto se utilizam de variados gêneros multissemióticos, orientando-se, 

dessa forma, por pressupostos discursivos do ensino de línguas, privilegia-se a 

linguagem verbal, tanto em momentos de leitura (prática de linguagem bastante 

enfatizada) quanto de produção, bem como questões gramaticais com enfoque 

prescritivo-normativo. 

Somando-se a isso, percebe-se que as propostas, como um todo, concentram 

seus esforços ora em ensinar elementos da estrutura textual, que são necessários, 

mas que não suprem todos os conhecimentos que se prescindem para uma atividade 

interlocutiva de uso da língua, ora contempla alguns elementos extratextuais, mas 

nem sempre assegura, em suas orientações, o direcionamento da produção a esses 

elementos de referência ao estilo do texto (estilo dos autores, da linguagem, estilo da 

própria gramática), aos interlocutores, meio de circulação, etc) tão importantes para a 

discursividade. Metodologicamente, os planos de aula analisados são guiados por 

questionamentos que: a) atendem a informações encontradas na superfície textual; b) 

contemplam, algumas vezes, perguntas merecedoras de reflexões, c) ativam o 

conhecimento prévio do aluno, mas que também foge do conteúdo temático que 

deveria ser foco nas discussões das produções; d) que exigem reconhecimento de 

estruturas gramaticais corretas, bem como de sequências textuais de cunho 

argumentativo, tendo estes últimos aspectos como fim da produção. 

No quadro que segue procuramos mostrar um panorama resumido dos 

conteúdos e aspectos da linguagem mobilizados no interior dos planos analisados. 
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Quadro 7 – Resumo da análise 

PLANOS DE AULA P10 P11 P14 P15 

REFERÊNCIA À PRODUÇÃO DE ALGUM GÊNERO 

DISCURSIVO 

x x x x 

DISCUSSÃO DO TEMA A PARTIR DE ALGUM 

GÊNERO DISCURSIVO 

x x x x 

REFERÊNCIA A INTERLOCUTORES x x   

REFERÊNCIA AO MEIO DE CIRCULAÇÃO SOCIAL x    

REFERÊNCIA AO SUPORTE DO GÊNERO     

REFERÊNCIA AO ESTILO DO ENUNCIADO, DO 

AUTOR OU DO LÉXICO  

    

REFERÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DE ASPECTOS 

LINGUÍSTICO-GRAMATICAIS 

x  x x 

REFERÊNCIA AO CONTEÚDO TEMÁTICO  x  x 

ATIVAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO  x  x 

PERGUNTAS REFLEXIVAS  x x x 

QUESTINAMENTOS SUPERFICIAIS x x x x 

CLASSIFICAÇÃO E USO DE SEQUÊNCIAS TEXTUAIS 

ARGUMENTATIVAS 

x    

LINGUAGEM VERBAL x x x x 

LINGAGEM NÃO VERBAL x   x 

TEMPO ADEQUADO À PRODUÇÃO x    

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Reconhecendo já alguns avanços, reforçamos a necessidade de se pensar a 

atividade de produção textual como atividade interativa, que deve prescindir de uma 

atitude responsiva diante dos dizeres que se pretende (SZUNDY, 2014). Assim, levar 

em conta as condições de produção, os estilos dos autores e dos textos, 

interlocutores, conteúdo temático, estrutura composicional, entre outros aspectos, são 

de fundamental importância para uma atividade de caráter complexo como a 

construção de enunciados. É nesse sentido, que de acordo com nossa compreensão 

sobre o que é produzir textos como enunciados, elaboramos uma proposta de 

atividade, a qual não deve ser vista como um modelo a seguir, mas como um protótipo 
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de atividade que pode ser adaptado, reestruturado, a depender de contextos, 

propostas curriculares, objetivos de aprendizagens, entre outras questões. 

 

4.2 PROPOSTA DE TRABALHO COM A PRODUÇÃO DE TEXTO EM LÍNGUA 

INGLESA 

 

Essa proposta se estrutura na ação de compreender e produzir gêneros, tendo 

como plano de fundo a metodologia do cotejo de textos de Bakhtin. Ela visa mobilizar 

os pontos de vista dos alunos e alunas fazendo com que eles e elas se posicionem 

sobre temática relevante a sua realidade por meio da produção de textos. Para tanto, 

procuramos organizá-la por meio de um plano de aula fundamentado teoricamente, 

com o intuito de justificar nossas escolhas metodológicas. Dessa forma, nosso plano 

de aula se organiza da seguinte maneira: primeiro, no subtópico (6.1) produzimos 

algumas reflexões sobre a base teórica na qual este plano se sustenta, e, segundo, 

no subtópico (6.2) se efetiva a produção da proposta, que se estrutura dividida em 

seções, as quais são nomeadas como (justificativa; objetivo geral; metodologia do 

cotejo; input; textos em confronto; ativando o conhecimento prévio; objetivos do input 

output, feedback, materiais complementares e referências. 

 

4.2.1 Pontos de ancoragem  

 

A discussão em torno do texto como unidade de ensino ainda se apresenta no 

interior das pesquisas recentes como objetivo a ser alcançado satisfatoriamente 

(DONATO; RAJAGOPALAN, 2015). Seja em relação à leitura, seja em relação à 

produção de textos, o que se observa, nas constatações e reflexões de muitas 

pesquisas, vai de encontro aos objetivos das diversas vertentes teóricas de base 

social e discursiva, uma vez que as práticas de ensino de línguas ainda privilegiam a 

descrição e à memorização de regras gramaticais, em alguns casos, utilizando-se de 

textos para este fim tão somente (ZOZZOLI, 2006). Com efeito, os usos da leitura e 

da produção de textos, principalmente, os escritos servem de pretexto para o ensino 

dessa gramática que se convencionou normativa e que há décadas é vista como 

insuficiente dada à natureza sociodiscursiva inerente à língua (VILLAS-BOAS, 2013). 

A perspectiva sociodiscusiva fundamentada na ideia de uma língua social, 

histórica e ideológica não concebe a possibilidade de formação intelectual crítico-
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reflexiva e cidadã no ensino de línguas apenas por meio da materialidade repetida do 

sistema linguístico. Bakhtin (2015) já dizia que é impossível haver diálogo entre frases 

ou palavras isoladas, sendo assim, também é improvável haver compreensão ou 

produção de sentidos onde signos linguísticos estejam deslocados de seus contextos. 

De acordo com o filósofo da linguagem, só é possível haver dialogicidade entre, no 

mínimo, duas consciências situadas e organizadas socioideologicamente. Assim, a 

compreensão ou produção de sentidos não pode ser uma atividade neutra, de 

significados dicionarizados. É preciso que se considere a constituição dos sujeitos, 

seus lugares de fala, suas experiências. É necessário que a leitura do mundo esteja 

imbricada na leitura da palavra, como postulou Freire (2005) em sua pedagogia crítica. 

Nossa linha de pensamento está intimamente ligada a esta forma dialógica e 

ideológica de conceber a língua, seu ensino, e, por conseguinte, os sujeitos. Nesse 

sentido, entendemos e direcionamos a produção textual como respostas a outros 

discursos precedentes ou posteriores, produzidos por sujeitos sociais que respondem 

a outros sujeitos sociais, seja concordando total ou parcialmente, divergindo, 

refutando. É assim que a cadeia complexa dos enunciados se dá e se desenvolve, e 

é dessa forma que pensamos que sejam mais significativas as atividades de produção 

textual nas aulas de língua inglesa, uma vez que alunos e alunas terão a oportunidade 

de agirem responsivo e responsavelmente diante de discursos que atingem a 

sociedade na qual eles vivem, como também suas próprias vidas. Acreditamos, assim, 

corroborando com Szundy (2014), que seja possível colaborar, por meio da habilidade 

de produzir textos em língua inglesa, com uma formação crítico-reflexiva de alunos e 

alunas na escola pública brasileira, por meio de um ensino como ato responsável. 

Agir responsavelmente como professor ou professora, nas palavras de Szundy 

(2014) seria colocar-se como interlocutor ou interlocutora na sala de aula dando 

oportunidade de os alunos e alunas enunciarem seus dizeres, e de também se 

colocarem na escuta dos enunciados de outrem ou dos outros (seus colegas, seu/a 

professor/a, os enunciados que leem, veem ou ouvem). Esta atitude se reveste de um 

desejo interacional que não precisa ser harmonioso, tendo em conta as contradições 

e conflitos de ideias que subjazem os discursos, mas uma interação que possa 

culminar em alteridade para os sujeitos. 

Conscientes de que as práticas e as atividades que se propõem em sala de 

aula prescindem de uma concepção de linguagem que se reflita coerentemente nelas 

(GERALDI, 2016) e, por consequência, em seus objetivos, pretendemos demonstrar 
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como compreendemos uma prática que tem como responsabilidade colaborar com a 

formação crítica e reflexiva de alunos e alunas, que, inseridos em uma realidade 

discursivamente multifacetada, precisam compreender, construir e desconstruir 

discursos que, positivo, ou negativamente, afetam suas vidas. Essa tarefa não é fácil, 

tendo em vista os muitos empecilhos que dificultam o ensino de língua inglesa na 

escola pública, começando pelo número de aulas que a disciplina dispõe, apenas 

duas. Acrescenta-se a isso o estigma da língua considerada estrangeira pelos alunos 

e por muitos professores, culminando no desinteresse e pouco vocabulário dos alunos 

e alunas; falta de recursos pedagógicos em muitas realidades, falta de professores 

formados na área ou mesmo carência de formação continuada. No entanto, é 

imprescindível que tentemos ultrapassar essas barreiras otimizando o tempo que nos 

é oferecido. A atividade de produção de texto, nesse contexto, pode ser algo além de 

descrever sua rotina, de apontar os objetos existentes em sua casa ou escrever o 

percurso do caminho de casa até a escola. Ela pode ser crítica, reflexiva e 

materializada nas variadas formas de enunciados que encontramos e produzimos em 

nossa vida diária, os gêneros dos discursos. 

É a partir desses objetos que esta proposta aqui se delineia e se desenvolve, 

tendo em vista que não há como compreender ou produzir sentidos se não por meio 

dos gêneros discursivos, como bem enfatizou Marcuschi (2008). Intentando, assim, 

construir uma proposta de aula que atenda a produção de texto como uma atividade 

de produção de sentidos, nos utilizaremos de uma categoria metodológica de 

pesquisa do Círculo de Bakhtin, o cotejo de textos, que se coaduna com a 

compreensão profunda dos enunciados (BESSA et al., 2017). 

Assim, considerando a natureza sócio-histórica, a endereçabilidade e o caráter 

sempre interessado dos enunciados, propomos um ensino de língua inglesa que 

proporcione aos alunos e alunas se engajarem efetivamente na comunicação por meio 

da produção, do confronto de consciências, de diálogos. É nesse sentido que 

evidenciamos o diálogo, não somente aquele face a face, mas também aqueles 

travados nas mais diversas esferas da atividade humana como forma de interação 

significativa (BAKHTIN, 2003), tanto nas relações sociais que se dão no exterior da 

sala de aula, quanto dentro desta, uma vez que o ambiente de sala de aula é 

constituído por seres históricos, sociais e ideológicos. 

Com base nessa concepção e utilizando-nos da metodologia do cotejo, 

apresentaremos a seguir uma proposta de trabalho com a produção de memes em 
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língua inglesa. A atividade é direcionada para a realidade de um 9º ano de uma escola 

pública que lecionamos. Contudo, é possível, com as devidas adequações e 

reformulações, que ela possa ser utilizada em outras turmas desse e de outros níveis 

de ensino, observando-se, claro, as necessidades dos alunos, os objetivos do 

professor e o projeto pedagógico da escola. 

A proposta considera o fato de os sujeitos estarem cada vez mais produzindo 

conteúdos nessa fase da internet 2.0 (ROJO, 2015; GOMES, 2016), em vez de apenas 

consumirem, como acontecia em poucas décadas atrás. A sugestão de produção se 

caracteriza pela hibridização de semioses que, cada vez mais, é característica das 

mídias digitais, ambientes frequentados diariamente pelos jovens e adolescentes, 

nossos alunos. De acordo com Rojo (2015, p. 123), ela se caracteriza como uma 

“prática da remixagem”, e, segundo a autora, o meme “pode partir concretamente de 

outra produção já existente, usando trechos/pedaços da ‘original’”. Dessa forma, 

exige-se do aluno leituras, conhecimento do conteúdo a ser exposto, criatividade e 

coerência nas compreensões que produzirão. 

Quanto a sua estrutura, temos como pretensão utilizarmo-nos de algumas 

seções dos planos de aula do site da Nova Escola, os quais analisamos no capítulo 

anterior (não necessariamente organizadas tal como os planos de aula se 

apresentam). Assim também, como o faz os referidos planos, selecionamos uma das 

habilidades específicas do componente Língua Inglesa da BNCC (BRASIL, 2017, p. 

261), a qual dialoga com o propósito de nossa proposta. A habilidade é a de número 

12, do 9º ano do Ensino Fundamental, ligada ao eixo da escrita, a qual se apresenta 

com o seguinte código alfa-numérico (“EF09LI12) (Anos Finais - 9º Ano – ESCRITA: 

Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, 

campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo, 

local ou global, que revelem posicionamento crítico.”). A escolha foi pensada devido à 

referida habilidade objetivar a produção de gêneros discursivos. Posto isso, passemos 

à apresentação de nossa proposta.  

 

4.2.2 Apresentação da proposta 

 

Este plano propõe o cotejo de três enunciados com valorações diferentes sobre 

um mesmo tema (educação sexual na escola), retirados de sites da internet, os quais 

serão explorados na fase do input levando em conta alguns aspectos linguísticos, 
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discursivos e pragmáticos inerentes a estes enunciados: a) o (s) autor (es); b) o 

contexto de produção; c) o conteúdo temático; d) elementos linguísticos; e) aspectos 

estilísticos; f) o contexto de circulação; e g) o(s) interlocutor (es) que tanto colaboram 

para a compreensão como para a produção de enunciados.  

Esta atividade pretende, pela mediação da análise discursiva dos enunciados, 

mobilizar as compreensões dos alunos fazendo com que eles se posicionem sobre 

temática relevante a sua realidade por meio da produção de memes. Esta sugestão 

se refere à construção de um gênero discursivo que circula em ambientes digitais 

como as redes sociais, que demanda criticidade para satirizar, para ironizar 

determinadas situações e, muitas vezes, com humor; características que exigem um 

tanto de criatividade e conhecimento de situações que se hibridizam na produção. 

Nesse momento, também se torna necessário orientar os alunos por meio de alguns 

questionamentos que os possibilitem refletir e se ancorarem em alguns elementos 

constituintes do texto em questão. Dessa maneira, esses questionamentos se 

referirão também, a aspectos já citados na fase do input (autor (es); contexto de 

produção; conteúdo temático; elementos linguísticos; contexto de circulação;  

interlocutor (es), bem como à estrutura composicional, e o estilo do texto (as escolhas 

lexicais e estilísticas)). 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

PLANO DE AULA  

DISCIPLINA: Língua inglesa 

NÍVEL DE ENSINO: 9º ANO 

Nº DE AULAS: Aproximadamente 4 aulas 

TÍTULO: produzindo sentidos com memes 

AUTORA: Wanderleya Magna Alves 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do gênero selecionado como sugestão de primeira produção se deu 

devido as possibilidades criativas, críticas e cômicas que o gênero favorece na 
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atualidade. Algumas outras razões para a sua escolha diz respeito ao nível baixo de 

vocabulário dos alunos na língua inglesa e a exposição diária desse gênero nas redes 

sociais, o que torna a atividade de produção mais leve e prazerosa, mas também 

significativa. Os alunos, dessa forma, terão a oportunidade de se posicionarem sobre 

um debate que vem sendo alvo de discussão já há algumas décadas, tendo se 

intensificado na última eleição brasileira para a presidência da república no contexto 

nacional, eles transformarão suas reflexões e críticas em sátiras por meio de um 

gênero de linguagem híbrida, tão característica das formas de comunicação atual. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Mobilizar os pontos de vista dos alunos e alunas fazendo com que eles e elas 

se posicionem sobre temática relevante a sua realidade por meio da produção de 

textos. 

 

METODOLOGIA DO COTEJO 

 

A leitura e compreensão de várias fontes com opiniões distintas alicerçam 

nossas discussões e produções. Nesse sentido, considerando o tempo disponível 

para as aulas de língua inglesa em nosso contexto (apenas duas por semana) 

selecionamos três enunciados para embasar nosso debate e produções.  O primeiro 

é um trailer do filme Juno, lançado em 2007. Escrito por Diablo Cody e dirigido por 

Jason Reitman, o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original sobre uma garota 

de dezesseis anos que descobre uma gravidez inesperada e se vê num dilema entre 

abortar ou doar a criança.  

 

ATTENTION!!! 

 

 

 

 

 

O professor pode sugerir que os alunos assistam ao filme completo em casa, 

haja vista o pouco tempo das aulas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg
https://www.youtube.com/watch?v=BcJq4ZBXYj4
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O segundo é um ensaio do site Verywellhealth (Top 10 Reasons to Support Sex 

Education in Schools) de autoria da pesquisadora, a Dra. Elizabeth Boskey 

(pesquisadora, escritora e educadora) que tem suas pesquisas concentradas no 

âmbito das discussões sobre doenças sexualmente transmissíveis. 

 

ATTENTION!!! 

 

 

 

 

 

 

 

O próximo texto a ser cotejado se refere a um artigo contendo dez razões contra 

o debate sobre educação sexual na escola. O artigo provavelmente é de autoria de 

Julie Blonigen, diretora executiva do Conselho de Ação da Vida Humana, visto que o 

site Catholic Parents Online (CPO) afirma ter sido autorizado por ela a publicá-lo. O 

texto recebe o título de Ten good reasons to oppose public school sex education.  

 

             Acesse os textos citados apertando ctrl+ um click ou enter nos links sublinhados. 

 

                                                                                                                               

                                                            

 

Propósito: Discutir sobre a necessidade ou não de uma educação sexual no ambiente 

de escolas públicas. 

Expectativas: Que os alunos consigam dialogar sobre a temática sabendo respeitar 

as compreensões contrárias as suas. 

A fase do input diz respeito aos momentos de contextualização e de discussão 

sobre aspectos inerentes aos gêneros, bem como sobre o conteúdo temático dos 

enunciados. Ela pode ser orientada por questões norteadoras que ajudem os alunos 

a perceberem a dialogicidade e o viés ideológico que há por trás dos enunciados. 

Sendo assim, os professores podem se orientar por alguns direcionamentos em 

relação à construção do todo do enunciado, para que consigam ajudar os alunos e 

O professor pode trazer o texto impresso para a sala de aula e dividi-lo 

entre grupos de alunos para a leitura compartilhada de cada tópico, 

levando em consideração o nível de leitura da turma na língua alvo, bem 

como a extensão do texto. 

 

INPUT 

https://www.verywellhealth.com/support-comprehensive-education-schools-3133083
https://www.catholicparents.org/ten-good-reasons-oppose-public-school-sex-education/
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alunas a perceberem os sentidos socioideológicos dos enunciados. Questionamentos 

como os que faremos abaixo podem direcioná-los a pensar na condução das 

discussões em sala, a partir dos textos que escolhem.  

 

a) Que formação ideológica tem o autor ou autora? 

b) O que ele ou ela pretende? Por que? 

c) Quem são seus possíveis interlocutores? 

d) De onde foi retirado o enunciado em questão? 

e) Qual o ponto de vista do (a) autor (a) em relação ao assunto?  

 

Detendo-se à compreensão do conteúdo temático dos textos é interessante que 

perguntas norteiem o rumo das discussões. Sendo assim, aqui sugerimos algumas, a 

partir de cada um deles, ressaltando, que provavelmente, muitas outras podem surgir 

ao longo do debate. 

 

 

 

 

         1º texto: Trailer do filme Juno (escrito por Diablo Cody e dirigido por Jason 

Reitman.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg. Acesso em: 09 mar. 2019.  

 

O primeiro texto escolhido foi pensado para a atividade de contextualização do 

tema. Ele apresenta, por meio de algumas partes selecionadas do filme, o conflito 

vivido por uma adolescente que se vê diante de uma gravidez inesperada. Nesse início 

de discussão, o conhecimento prévio do aluno deve ser mobilizado. Sugerimos, então, 

algumas perguntas, que, dependendo do nível da turma, podem ser feitas em inglês: 

 

 

 

a) Vocês conhecem ou já conheceram alguma garota ou garoto vivendo situação 

parecida com a das personagens do filme? (Alguém quer relatar algum caso?) 

b) Em que aspectos suas vidas podem mudar? 

c) De que forma conflitos como o vivido pelas personagens poderiam ser 

evitados? 

TEXTOS EM CONFRONTO 

ATIVANDO O CONHECIMENTO 

PRÉVIO 

https://www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg
https://www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg
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ACTIVATING PRIOR KNOWLEDGE 

 

 

d) Que responsabilidades têm os pais em relação à vida sexual de seus filhos e 

filhas? 

e) A escola teria a responsabilidade e o direito de educar os alunos nesse âmbito? 

Justifique. 

 

 

 

 

a) Do you know or have you ever met any girl or boy living in a situation similar to that 

of the characters in the movie? (would anyone like  to report a case?) 

b) In what ways can their lives change? 

c) How could conflicts such as those experienced by the characters be avoided? 

d) What responsibilities do parents have in relation to the sexual life of their sons and 

daughters? 

e) The school, would it have the responsibility and the right to educate students in this 

area?Justify.  

Observe que os dois próximos textos apresentam compreensões diferenciadas 

sobre o fenômeno discutido. Além disso, são textos longos que merecem uma 

dinâmica específica de leitura. Nesse sentido, sugerimos que o professor organize a 

leitura dos textos em duplas, distribuindo tópicos, uma vez que a estrutura dos dois 

textos se faz topicalizada. Acreditamos que essa estratégia pode facilitar a 

identificação dos argumentos defendidos pelos autores, além de se configurar como 

uma forma de otimizar o tempo e de garantir o engajamento de todos na leitura. Nesse 

momento, a atividade exige o tipo de leitura scanning84, uma vez que o aluno precisará 

identificar e compreender que ideias estão implicadas nos argumentos expostos em 

seu tópico. Para isso, algumas questões seguem para que o professor possa explorar 

os textos e as compreensões dos estudantes.  

 

2º texto – Ensaio : Top 10 Reasons to Support Sex Education in Schools - Dra. 

Elizabeth Boskey. (Em português: Os dez principais motivos para apoiar a educação 

sexual na escola). Fonte: <https://www.verywellhealth.com/support-comprehensive-

education-schools-3133083>. acesso em: 09 mar. 2019. 

 

                                                           
84 Estratégia de leitura usada quando se busca uma informação específica. 

https://www.verywellhealth.com/support-comprehensive-education-schools-3133083
https://www.verywellhealth.com/support-comprehensive-education-schools-3133083
https://www.verywellhealth.com/support-comprehensive-education-schools-3133083
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GUIDING QUESTIONS 

 

3º texto – Artigo de opinião: Ten good reasons to oppose public school sex education,  em 

português: (Dez boas razões para se opor a educação sexual na escola pública). 

Fonte: <https://www.catholicparents.org/ten-good-reasons-oppose-public-school-sex-

education/>. Acesso em: 09 mar. 2019. 

 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

a) Com que tipos de interlocutores os enunciados interagem? 

b) O que cada um defende? 

c) O que cada texto defende contraria outras formas de compreensão sobre o 

assunto? Quais?  

d) Que argumentos sustentam suas defesas? 

 

 

 

 

a) What types of interlocutors do the texts interact with? 

b) What does they defend? 

c) What does each text defend against other forms of understanding on the subject? 

Which are? 

d) What arguments support your defenses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catholicparents.org/ten-good-reasons-oppose-public-school-sex-education/
https://www.catholicparents.org/ten-good-reasons-oppose-public-school-sex-education/
https://www.catholicparents.org/ten-good-reasons-oppose-public-school-sex-education/
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OBJETIVOS RELACIONADOS AO INPUT 
 

 

 

 

 

 

             OUTPUT 

Propósito: Sistematizar a estrutura e planejar a linguagem verbal e não verbal que 

comporão o meme. 

Expectativa: Espera-se que o aluno consiga defender seu ponto de vista respeitando 

argumentos contrários aos seus, mas não deixando de dizer sua contrapalavra. 

Orientações: Em duplas ou individualmente (fica a critério do perfil da turma e do 

professor), considerem os argumentos prós e contra a discussão sobre o ensino de 

educação sexual na escola, reflitam sobre os comportamentos de pessoas que vocês 

conhecem (pais, avós, irmãos, tios, tias, líderes religiosos, professores, entre outros) 

em relação ao assunto, pensem numa frase curta que possa atender algum dos 

propósitos do gênero ou todos eles (ironizar, criticar, satirizar) e que consiga 

demonstrar seu posicionamento sobre o assunto. Escolha, antes ou depois, a 

linguagem visual que precisa compor o enunciado (fica a critério do aluno a ordem de 

escolha dos textos que comporão o gênero) 

 

ATTENTION!!! 

 

Atenção, professor! Abaixo, você pode encontrar e sugerir para seus alunos 

mais informações sobre o gênero que eles vão produzir! Incluive, poderia encaminhar 

uma atividade de pesquisa para casa como forma de exploração do gênero.  

• Promover o debate sobre educação
sexual na sala de aula

Objeto 1

• Explorar por meio de
questionamentos orais as
compreensões dos alunos sobre a
temática, relacionando os enunciados
cotejados em sala de aula

Objetivo 2

• Refletir sobre a exposição de
argumentos apresentados em sala de
aula.

Objetivo 3
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Informações sobre o gênero: https://segredosdomundo.r7.com/como-comecou-

cultura-de-memes-no-brasil/, https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme.  

Caso o aluno nunca tenha criado um meme ele pode acessar sites que o 

ensine. Outra alternativa seria juntar-se a alunos que já tenham participado dessa 

experiência letrada. 

 

Tips: Use um dicionário físico ou online, caso precise! 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS À FASE DO OUTPUT 

 

 

                                      

              

 

 

Propósito: Compartilhar as ideias da produção, em construção, antes da publicação, 

com colegas e professor para receber contribuições, caso haja necessidade. 

 

Orientações:  

 

• Participar efetivamente discutindo e
ouvindo argumentos prós e contra
educação sexual

Objetivo 1

• Produzir memes em inglês sobre a
temática levando em consideração os
propósitos desse gênero, bem como sua
estrutura composicional

Objetivo 2

• Publicar os memes na página do
facebook da escola e/ou na rede social do
próprio aluno ou aluna

Objetivo 3

FEEDBACK 

https://segredosdomundo.r7.com/como-comecou-cultura-de-memes-no-brasil/
https://segredosdomundo.r7.com/como-comecou-cultura-de-memes-no-brasil/
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme
https://www.youtube.com/watch?v=Uue0th4cw5o
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 O professor pode sugerir a troca das produções textuais entre colegas para que 

eles observem/identifiquem e corrijam problemas. 

 O professor pode colaborar com a revisão das produções dos alunos e alunas 

por meio de questões norteadoras sobre o propósito e características do 

gênero, e, mais pontualmente, em relação aos sentidos que se quer produzir.  

 Após a análise dos sentidos e revisões linguísticas, os alunos podem publicar 

seus memes na enquete que será criada na página do facebook da escola ou 

mesmo pode compartilhá-lo nas suas redes sociais , que, provavelmente, terão 

outros interlocutores compartilhando suas compreensões sobre a temática.  

 O professor pode nortear essa fase do feedback a partir das questões que 

seguem e podem acrescentar outras que julgar necessário: 

 

a) Há complemento de sentidos entre texto verbal e não verbal? 

b) Por que você escolheu determinada (s) imagem (ns)? 

c) De que forma ela dialoga com o texto verbal escrito? 

d) Qual o propósito do seu meme? 

e) Você objetivou satirizar, ironizar, criticar com humor? Justifique. 

f) Que escolhas lexicais, tipos de sentenças, tempo verbal fez seu texto produzir 

o sentido pretendido? 

g) A quem você quer provocar ao produzir esse enunciado? 

 

 Questões gramaticais como erro ortográfico, equívocos estruturais de 

ordem de léxicos em sentenças, caso percebido em muitos dos textos verbais 

produzidos, sugerimos que seja reservado alguns minutos para ser esclarecido 

para a turma toda. 

 Caso os equívocos sejam esporádicos, é possível uma assistência 

individual do professor, tendo em conta o tamanho do texto verbal do gênero 

em questão. 

 

 

 

 

ATTENTION!!! 
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A proposta de avaliação aqui delineada toma como parâmetro os aspectos dos 

textos requeridos para as atividades de compreensão e produção, respectivamente. 

Assim, estarão implicados nesta avaliação os modos como os alunos dominam os 

elementos linguísticos, discursivos e pragmáticos que dão sentido às formas de se 

comunicar. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

Nos links abaixo, o professor pode encontrar alguns textos complementares 

que podem enriquecer mais ainda as discussões pretendidas. Além disso, algumas 

outras sugestões de produção são apresentadas. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=L0jQz6jqQS0 

 https://www.debate.org/opinions/should-children-be-given-sex-education-in-

schools 

 https://www.ukessays.com/essays/young-people/sexual-education-in-schools-

young-people-essay.php 

 https://www.youtube.com/watch?v=XZIebR6hrgM 

 

 

 

Sugestões de produção 

Pelo teor argumentativo que o tema exige, outras sugestões de produção 

poderiam ser: 

 

O artigo de opinião 

 

 

Paródias 

 

Comentários em fóruns 

online 

Observation: As sugestões devem ser ponderadas levando em consideração 

o perfil da turma, no que se refere ao que eles são capazes de realizar e da 

disponibilidade de recursos materiais dos próprios alunos e da escola. 

 

  

AVALIAÇÃO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0jQz6jqQS0
https://www.debate.org/opinions/should-children-be-given-sex-education-in-schools
https://www.debate.org/opinions/should-children-be-given-sex-education-in-schools
https://www.ukessays.com/essays/young-people/sexual-education-in-schools-young-people-essay.php
https://www.ukessays.com/essays/young-people/sexual-education-in-schools-young-people-essay.php
https://www.youtube.com/watch?v=XZIebR6hrgM
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4.3 SITES EDUCACIONAIS NA WEB: POR UM OLHAR CRÍTICO 

 

Na tentativa de “inovar”, tornar a aula “diferente”, muitos professores veem na 

internet um mundo de alternativas, nem sempre selecionadas conscientemente, 

criteriosamente, conforme critica Geraldi (2016b). Essa é uma realidade acessível em 

muitos sites, blogs e canais da internet, seja de professores autônomos, pessoas 

comuns, e em muitos casos de instituições ligadas a grandes grupos empresariais, 

como é o caso do site da Revista Nova Escola, revista que tem suas bases ideológicas 

sustentadas pela Fundação Lemann, grupo empresarial de extensão internacional, 

com interesses na área da educação, e que, nos últimos anos, desde os primeiros 

debates sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tem 

exercido um papel de protagonismo diante das discussões a favor do documento 

(MACEDO, 2014). 

A adesão do site, apoiado pela Fundação Lemann, ao modelo de currículo 

proposto pela BNCC pode ser percebido em vários aspectos, desde a oferta de 

cursos, reportagens, a planos de aula, os quais foram construídos considerando as 

habilidades prescritas pela diretriz. Isso nos leva a pensar sobre o caráter sempre 

interessado dos discursos, das ideologias que os subjazem (BAKHTIN, 2016; 

VOLÓCHINOV, 2017), bem como nas ações, nem sempre reflexivas, de nossos 

colegas professores e professoras diante da oferta de propostas prontas e assumidas, 

muitas vezes, como modelo patenteado pelos discursos oficiais. 

Diante disso, considerando a proliferação de sites voltados para a educação, 

somando-se a demanda de acessos que eles recebem, é perceptível que o livro 

didático não mais reina sozinho. São milhares, milhões de acessos nos mais variados 

sites, blogs, canais, vídeos do youtube, voltados para este fim. Em alguns, podemos 

detectar o número de inscritos, de acesso, outros não disponibilizam, mas é inegável 

que hoje esses ambientes digitais exercem bastante influência na prática dos 

professores e professoras, no que tange, especialmente, à seleção de atividades para 

compor o desenvolvimento das aprendizagens. 

O site Nova Escola, por exemplo afirma receber “cerca de 2 milhões de 

visitantes únicos por mês em sua plataforma e cerca de 1,5 milhão de fãs no 

Facebook”85. Em pesquisa realizada sobre o uso das Tecnologias da informação e 

                                                           
85 Conforme informação encontrada no site da Revista Nova Escola. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/quem-somos. Acesso em: 23 mar. 2019. 

https://novaescola.org.br/quem-somos
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Comunicação (TICs), no Portal do Professor, site do Ministério da Educação (MEC), 

que disponibiliza modelos de aula, cursos, entre outras atividades, Ottoni e Silva 

(2017) declaram, com base em informações dadas por um servidor do MEC, que “há 

até 1 milhão e 500 mil acessos mensais ao Portal, e o número de docentes 

cadastrados no sítio aumentou em mais de quatrocentos por cento de 2010 a 2015” 

(p. 551). Os dados, dessa forma, confirmam o interesse de milhões de professores e 

professoras por esse tipo de conteúdo, disponível em plataformas digitais. Dessa 

forma, torna-se fundamental o olhar crítico tanto de pesquisadores, quanto de 

professores e outros profissionais da educação diante do que está disponível e do 

que/como é escolhido para entrar em sala de aula. 

O agir consciente, responsável e comprometido com uma educação de 

qualidade precisa ir ao encontro de qualquer material didático com objetivos bem 

definidos, conforme sugere Cordeiro (2016), ao se referir as escolhas de atividades 

em livros didáticos. De acordo com a autora, os usos dessas atividades devem estar 

em função de objetivos da aprendizagem, os quais precisam ser o ponto de partida e 

de chegada de tais atividades. Acreditamos também que esses objetivos precisam 

estar fundamentados em uma concepção de linguagem que reconheça as tensões 

político-ideológicas inerentes à natureza da cultura humana, para assim, se fazerem 

reflexivos e críticos (GERALDI, 2017; RIBAS, 2018). 

Não se trata, portanto, de querer desqualificar tais sites ou mesmo os planos 

de aula em questão, mas de reconhecer, ser consciente de que nenhuma prática ou 

proposta de educação é neutra (COX & ASSIS-PETERSON, 2001), e, por 

consequência, precisa ser analisada. Nenhuma prática aleatória produz 

aprendizagens. Essa consciência é imprescindível, para que nós professores e 

professoras, formadores e formadoras de opinião, não reproduzamos discursos e 

práticas que contribuam para o emudecimento e ignorância daqueles que precisam 

lutar por suas liberdades, liberdades aqui pensadas a partir da acepção freireana, 

constituída de agentividade. Uma prática imbuída com um propósito social, político-

ideológico como esse, necessita de professores e professoras bem fundamentados/as 

teoricamente; não se faz, portanto, à sombra de ideias reproduzidas sem qualquer 

critério de seleção.  

CONCLUSÃO 
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As discussões acerca da consideração da variedade de textos no ensino de 

língua inglesa como língua adicional vem cada vez mais se intensificando no âmbito 

dos estudos da linguagem. Isso se deve, principalmente, a uma mudança de 

concepção de linguagem, e, consequentemente, de sujeito, uma vez que não há como 

ignorar o seu caráter histórico, social e ideológico, o qual é percebido, justamente, por 

meio dessa diversidade de materialização de enunciados que hoje são convocados a 

direcionar os sentidos que se almejam construir em sala de aula e na vida. Investigar, 

portanto, como estes enunciados são propostos nas atividades de produção textual 

de planos de aula do site Nova Escola tem sido um desafio produtivo, na medida em 

que esses planos corroboram pressupostos assumidos pelo mais novo referencial 

normativo da educação brasileira, e são originários de um grupo empresarial que há 

décadas influencia escolas e práticas em todo o país. 

 Para tanto, visando responder aos nossos objetivos, nos empenhamos em 

realizar uma pesquisa bibliográfica, embasada numa abordagem qualitativa e de 

caráter interpretativo. Considerando esse desenho de pesquisa, nos debruçamos 

analiticamente sobre as principais seções dos planos de aula do 9º ano, do ensino 

fundamental que compunham o eixo escrita, do site da Revista Nova Escola. Dessa 

forma, analisamos mais detidamente as seções de contextualização, input e output, 

as quais eram mais substanciosas em termos de como os planos concebiam o 

direcionamento da produção textual; os objetivos dos planos, porém, serviram mais 

como recurso discursivo para confirmar as asserções de alguma análise. E, assim 

procedendo, analisamos 4 de 15 planos que assumem ter como ancoragem os 

pressupostos teórico-metodológicos apregoados pela BNCC. Esses quatro planos se 

diferenciam dos demais devido sua orientação e/ou objetivo se pautarem na produção 

de algum gênero discursivo. 

Convictos de que a linguagem é o meio de constituição humana e de que os 

nossos dizeres e fazeres não se realizam se não através dela e das diversas formas 

de sua materialização, construímos nossas bases teóricas ancorados em estudos que 

concebem a linguagem como instância política, dialógica e ideológica (COX & ASSIS-

PETERSON, 2001; BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2017), que acreditam nas 

potencialidades dos gêneros discursivos para desenvolver habilidades necessárias 

para o uso efetivo e significativo da língua em estudo (ORR, 2005; BRAXLEY, 2005; 

ROCHA, 2009; SZUNDY, 2014; DONATO, 2017). Consequentemente, ligados a essa 



109 
 

concepção e propósitos estão estudiosos que propõem uma formação de alunos como 

sujeitos de respostas, de agência (BAZERMAN, 2015; ALVES, 2018). 

A busca por uma formação nesses termos faz dos enunciados produzidos nas 

mais diversas esferas da atividade humana adentrarem propostas e salas de aulas 

nos mais diversos contextos. Contudo, nem sempre essa inserção se dá produzindo 

os efeitos que uma educação idealizada interativa, almeja. No que diz respeito aos 

planos que investigamos, nossas análises revelam que as atividades de produção 

propostas por eles intentam um trabalho com base na leitura e na produção de 

gêneros variados e multissemióticos, entretanto, em três dos quatro planos, o foco 

recai sobre o estudo da descrição e classificação gramatical, sendo os textos 

estudados como pretexto para exercitar conteúdos linguísticos. 

Os gêneros discursivos, apesar de se encontrarem de maneira variada nas 

propostas, principalmente para a leitura e discussão das temáticas, não são 

explorados de forma que mobilizem o pensamento crítico dos alunos. Contudo, alguns 

questionamentos carecem de momentos reflexivos, intercambiando com questões 

objetivas ou de extração de informações que estavam na superfície dos textos. Tais 

procedimentos somam-se a outros, como a negligência com alguns aspectos que 

compõem a discursividade, tais como o endereçamento da proposta referidos apenas 

em P10 e P11, o seu propósito/finalidade, o suporte no qual essa produção sairá 

veiculada, entre outras características que podem fazer da produção uma atividade 

significativa. 

Os planos, com efeito, tentam imprimir um trabalho em que a produção e 

recepção de gêneros estejam presentes. Todavia, a atividade de produção textual 

ainda está relegada ao ensino de determinadas características rígidas de certa 

tipologia, como em P10 e de aspectos gramaticais como modos e tempos verbais, 

como em P10, P14 e em P15. Percebe-se, dessa forma, que a produção de textos 

como construção de sentidos não se configura como tarefa fácil, nem tampouco 

estabelecida no interior desses planos de aula. A análise, dessa maneira, considera 

seu objeto de estudo como materiais que tentam, mas não possibilitam ainda uma 

prática que desenvolva nos alunos capacidades linguístico-discursivas que 

potencializem suas formas de ação linguageira no mundo, tendendo apenas para 

conhecimentos relacionados a aspectos gramaticais da estrutura do texto e do léxico. 

Diante desses resultados, é válido ressaltar a importância de se analisar 

materiais didáticos, que como estes, a cada dia mais, se multiplicam em ambientes 
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digitais, muitas vezes propagadores de discursos oficiais e mantenedores de uma 

ordem social dominante. É preciso, ainda, salientar que o olhar para estes materiais, 

assim como para tantos outros, devem ser direcionados de maneira crítica, somando-

se a objetivos claros e bem definidos, embasados por uma noção de linguagem que 

se constitua reflexiva, crítica e interativa. 

O recorte feito por nossas análises abre muitas outras possibilidades 

investigativas, que, a nosso ver, não puderam ser abarcadas aqui, mas precisam ser 

ampliadas. Nesse sentido, acreditamos ser o chão da sala de aula um terreno fértil 

para o campo da pesquisa em educação. Sendo assim, investigar as ações dos 

professores diante de escolhas de materiais didáticos encontrados em plataformas 

digitais seria uma ideia válida; outra sugestão poderia ser analisar  como esses 

materiais são abordados em sala de aula, de que forma interagem com os objetivos 

do professor e com sua concepção de linguagem; poderia, ainda, começar por uma 

abordagem mais aprofundada dos discursos dos autores dos planos sobre as 

perspectivas de ensino consideradas por eles; outra possiblidade seria uma análise 

das ideologias que sustentam os planos de aula que aqui foram analisados, como 

também o próprio documento normativo que os embasam, ideias que podem ser 

desenvolvidas a partir de alguns pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin já 

estudados  por nós e que pretendemos amadurecer para uma futura pesquisa de 

doutorado.  

Reconhecendo o enfoque delimitado de nossa pesquisa, mas também, o seu 

caráter de conclusão provisória, essa investigação tende a cumprir uma relevante 

reflexão acerca de conteúdos voltados para a educação, encontrados nos mais 

diversos ambientes digitais da web. Ela também se configura como rica oportunidade 

para se pensar os usos dos textos como enunciados, nos contextos de ensino da 

língua inglesa como língua adicional, em função da construção de sentidos, e, por 

conseguinte, da constituição de sujeitos críticos e reflexivos. 
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ANEXO A – PLANO 10 
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ANEXO B – PLANO 11 
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ANEXO D – PLANO 15 
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