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A língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é 

também através dos enunciados 

concretos que a vida penetra na língua 

(BAKHTIN, 2003, p.282). 



 
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral desenvolver uma proposta de intervenção 

para a produção de artigo de opinião a partir da leitura e discussão de memes que 

circulam nas mídias digitais, analisando como as relações intertextuais se 

apresentam nos textos dos alunos. Em face disso, buscamos responder às 

seguintes questões: Como os processos de escrita e reescrita utilizados na 

sequência didática interferem na qualidade dos textos dos alunos? Como a 

utilização das funções intertextuais contribui para a construção do artigo de opinião? 

Que informações contidas nos memes são usadas para construir um texto mais 

informativo por meio da intertextualidade? Para viabilizar o trabalho, propomos uma 

intervenção com base no modelo de sequência didática (SD), proposto por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), centrada na leitura e análise de gêneros discursivos 

multimodais (memes) e textos argumentativos publicados na imprensa e na 

produção de artigo de opinião. A proposta visa desenvolver habilidades que levem o 

aluno a realizar a revisão e a reescrita de texto, mediadas pela orientação do 

professor, a fim de produzir o gênero discursivo artigo de opinião. A sequência 

didática, realizada em uma turma de 9º ano de uma escola pública municipal de 

Fortaleza/CE, foi desenvolvida no período de 20 aulas, durante o primeiro semestre 

de 2017. Como procedimento metodológico, optamos pela pesquisa-ação. A 

fundamentação teórica ancorou-se na teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin 

(2003), especialmente sua concepção sobre gêneros discursivos, nos estudos de 

KOCH; BENTES; CAVALCANTE (2012), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e 

outros autores. Para a aplicação do processo de escrita e reescrita dos textos, 

aplicamos o modelo de correção textual-interativa de RUIZ (2015). A discussão dos 

resultados foi centrada na seleção das produções de dez alunos comparando a 

versão inicial e a versão final. As análises da produção final dos alunos mostraram 

que os procedimentos da revisão e reescrita, quando mediados pelo professor, 

resultam em um texto com mais qualidade, sobretudo na utilização dos recursos 

intertextuais para a construção da argumentação. 

Palavras-chave: Sequência didática. Intertextualidade. Artigo de opinião. Meme. 

Reescrita. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research has as general objective to develop an intervention proposal for the 

production of an opinion article from the reading and discussion of memes that 

circulate in digital media, analyzing how the intertextual relations are presented in the 

students' texts. In this context, we seek to answer the following questions: How do 

the writing and rewriting processes used in the didactic sequence interfere with the 

quality of the students' texts? How does the use of intertextual functions contribute to 

the construction of the opinion article? What information contained in the memes is 

used to construct a more informative text by means of intertextuality? In order to 

make the work feasible, we propose an intervention based on didactic sequence 

(DS) model, proposed by Schneuwly, Noverraz and Dolz (2004), centered on the 

reading and analysis of multimodal discursive genres (memes) and argumentative 

texts published in the press and in the production of the opinion article. The proposal 

aims to develop skills that lead the student to perform the revision and rewrite of the 

text, mediated by the guidance of the teacher, in order to produce the discursive 

genre opinion article. The didactic sequence, held in a 9th grade class of a municipal 

public school in Fortaleza / CE, was developed in the period of 20 classes, during the 

first semester of 2017. As a methodological procedure, we have opted for action 

research, anchored in the enunciative-discursive theory of Bakhtin (2003), specially 

his conception of discursive genres, by the studies of Koch; Bentes; Cavalcante 

(2012), Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004) among other authors. For the 

application of the writing process and rewriting the texts, we applied the model of 

interactive correction of texts of Ruiz (2015). The discussion of results was centered 

in the selection of the productions of ten students, comparing the first and the final 

version. The discussion of the results was centered in the selection of the production 

of the ten students comparing the first and the final version. The analysis of the 

students' final production showed that the revision and rewriting procedures, when 

mediated by the teacher, result in a text with more quality, especially in the use of 

intertextual resources for the argument construction. 

Keywords: Didactic sequence. Intertextuality. Opinion article. Meme. Rewriting. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana (Bakhtin, 2003, p. 279). 
 

Este trabalho é proveniente de uma pesquisa de natureza interventiva e 

interpretativista, e pretende dar aos professores de Língua Portuguesa um suporte 

para ajudá-los a realizar o ensino da interpretação e produção de textos por meio de 

uma sequência de atividades resultantes da produção de um artigo de opinião. O 

trabalho com esse gênero em uma sala do 9º ano motivou discussões linguísticas, 

discursivas e sociais. As atividades que envolveram a produção do artigo de opinião 

devem ser compreendidas como forma de promover práticas sociais, discursivas e 

contextuais que possibilitam o uso da intertextualidade na construção de texto. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é dever da 

escola, na figura do professor, promover aos falantes os conhecimentos linguísticos 

necessários para a manutenção da cidadania, tornando o ensino de língua 

significativo e eficaz. Portanto, é importante que os alunos desenvolvam a 

capacidade de utilizar recursos diversos ao empregar a língua. Um dos recursos que 

merecem destaque é a intertextualidade, que é um elemento essencial para 

produção dos textos, pois o professor pode perceber não apenas os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca do tema, mas também a presença de diálogos com outros 

textos, que vão muito além das questões de grafia e gramática já corriqueiramente 

avaliadas pelo professor.  

Nas atividades desenvolvidas em sala de aula, considera-se importante a 

utilização de gêneros textuais que façam parte do cotidiano do aluno, como gêneros 

que circulam na esfera digital e que são facilmente encontrados nas redes sociais. 

Muitos desses propagam facilmente as informações e promovem extensos debates 

sobre diversas temáticas, a exemplo dos memes. 

Desta forma, essa pesquisa geral desenvolver uma proposta de intervenção 

para a produção de artigo de opinião a partir da leitura e discussão de memes que 

circulam nas mídias digitais, com o intuito de analisar como as relações intertextuais 

se apresentam nos textos dos alunos. O nosso estudo foi direcionado pelas 

seguintes ações, consideradas objetivos específicos: Desenvolver uma proposta de 

produção de artigo de opinião a partir da leitura e discussão de memes que circulam 
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nas mídias digitais; em seguida propor, a partir da identificação de dificuldades 

observadas na primeira versão do artigo de opinião produzido pelos alunos, 

promover intervenções para um processo de reescrita de textos; e por fim identificar 

as estratégias intertextuais utilizadas pelos alunos para dar sentido à escrita do 

gênero artigo de opinião.  

As sequências didáticas nortearam o processo de escrita e reescrita dos 

textos, especialmente quando se trata da produção de artigos de opinião, textos nos 

quais o aluno tem a possibilidade de manifestar suas opiniões, apresentando seus 

argumentos, sejam de sua autoria, ou fazendo referência aos elementos existentes 

em outros textos, considerando os textos trabalhados em sala e a proposta de 

redação. 

O presente estudo tem o interesse de mostrar que a intertextualidade é 

relevante para a construção do artigo de opinião, tendo em vista que as ideias 

acerca de um tema podem ser retomadas, “se reafirmando, se refazendo e se 

ampliando”(ANTUNES, 2017). Como a intertextualidade é uma forma de marcar a 

nossa atividade de linguagem, essa estratégia comunicativa desdobra-se num 

sentido do diálogo, como intervenção ativa de um discurso na formação de outros 

que a ele se seguem.  

Os memes, por sua vez, proporcionam aos alunos uma propagação de fatos e 

informações que podem ser resgatados nos seus textos, por meio da opinião, 

influenciando um processo de interação social que os inserem no exercício da 

cidadania.  A partir desse gênero, o professor tem a possibilidade de elaborar 

propostas de produção de textos com assuntos polêmicos, que dividem opiniões 

diversas e incentivam os alunos a desenvolver ainda mais seu potencial 

argumentativo. 

A relevância desta pesquisa, portanto, reside no fato de ela se propor a 

intervir no processo de aprendizagem de produção do texto escrito dos alunos, 

colocando em prática os conhecimentos, através da elaboração de uma proposta 

didática. O resultado da aplicação da sequência didática, proposta de intervenção, 

que proporciona a aprendizagem de produção e análise dos textos, implicou na 

produção deste trabalho final do curso de Mestrado Profissional em Letras 

(Profletras). 
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Embora existam muitos trabalhos relevantes acerca da intertextualidade – a 

saber, Matias (2010), Forte (2013), Linhares (2010), é importante que se 

desenvolvam mais estudos com ênfase na análise do fenômeno da intertextualidade 

relacionado com a presença do gênero meme em propostas de produção de texto, 

sobretudo no que se refere à intervenção do professor nas atividades de sala de 

aula e à quantidade de materiais didáticos envolvendo a abordagem do meme no 

ensino de Língua Portuguesa. Portanto, essa pesquisa tem como base a 

compreensão dialógica da linguagem de Bakhtin (1998), a concepção bakhtiniana de 

gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003), os estudos de Koch, BenteseCavalvante 

(2012) que tratam do fenômeno da intertextualidade, bem como as orientações de 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para a elaboração de uma sequência didática.  

Além disso, acreditamos que o ensino de produção textual deve estar apoiado 

numa prática docente em que o professor não seja um simples corretor de textos e 

interaja com o aluno através da concepção de professor-leitor proposta por Ruiz 

(2015), não só considerando uma análise quantitativa do texto, verificando o sentido 

geral do texto e propondo modificações que vão além da concepção tradicional de 

correção, que consiste na marcação de erros.  

Para alcançar os objetivos traçados, a presente dissertação organiza-se da 

seguinte maneira: o capítulo 1 traz as considerações iniciais acerca dos objetivos 

pretendidos, motivações e justificativa para a realização desta pesquisa, o aporte 

teórico para o estudo e a natureza da pesquisa que alicerça essa proposta de 

intervenção. O capítulo 2 aborda o estudo sobre os gêneros do discurso, letramento, 

conceituação dos gêneros emergentes, considerações sobre o artigo de opinião e a 

aplicação em proposta de redação. O capítulo 3 desenvolve a concepção dialógica 

da intertextualidade, os tipos de intertextualidade sobre concepções diferentes e 

suas implicações no ensino de sala de aula. O capítulo 4, intitulado “O ensino da 

escrita em sala de aula”, aborda o conceito de sequência didática como 

procedimento e, em seguida, a produção do artigo de opinião e considerações sobre 

a correção do texto e as intervenções do professor. O capítulo 5 explica os 

procedimentos metodológicos, o tipo de pesquisa, os sujeitos envolvidos no trabalho 

de intervenção e a descrição dos procedimentos da sequência didática (conteúdo 

das aulas ministradas e intervenções realizadas durante a realização da sequência 

didática). No capítulo 6, apresentamos as análises dos resultados da pesquisa. 
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Esperamos que a nossa pesquisa possa contribuir para o ensino de língua 

portuguesa no nível do ensino fundamental II, sobretudo no ensino da produção 

textual, por meio de sequência didática e construção de sentidos do texto 

proporcionada pela intertextualidade. 
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2 OS GÊNEROS DO DISCURSO E O LETRAMENTO 

Fala-se e escreve-se sempre por gêneros e, portanto, aprender a falar e a 
escrever é, antes de mais nada, aprender gêneros. 

(FIORIN, 2016. p. 77) 
 
 

Este capítulo introduz a teoria utilizada no presente trabalho, por meio da 

abordagem dos gêneros do discurso de acordo com os pressupostos bakhtinianos, 

traz a ideia de multiletramento relacionada com os gêneros multimodais e conceitos 

referentes à abordagemdo gênero meme e artigos de opinião em propostas de 

produção textual. 

 

2.1 OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

A questão dos gêneros vem sendo discutida desde a Antiguidade, com Platão 

e, em seguida, por Aristóteles. Desde então, muitas são as teorias e discussões 

teóricas a respeito do tema. A importância dos gêneros discursivos para o ensino de 

Língua Portuguesa foi abordada nos PCN do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, 

identificando-os como objeto de ensino e tornando-os ferramentas essenciais para a 

aprendizagem: 

 
Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 
temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 
pertencentes a este ou aquele gênero.Desse modo, a noção de gênero, 
constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino. Nessa 
perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade 
de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas 
também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são 
organizados de diferentes formas (BRASIL, 2008. p. 23). 
 
 

Nesse trecho, os PCN reforçam a ideia de Bakhtin (2003), no tratamento dos 

gêneros do discurso, pois considera que os enunciados refletem as condições de 

determinado contexto, não só pelo seu conteúdo e estilo de linguagem, mas por sua 

construção composicional. Esses enunciados, a partir do momento em que são 

materializados por meio de textos, reforçam a presença de características 

regularizadas pelo uso, que lhes permitem a identificação, criando a possibilidade de 

reconhecimento de sua diversidade e, permitindo, assim, a verificação dessa 

diferença de gêneros.  
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A expressão gêneros do discurso se explica, conforme Bakhtin (2003) pelo 

fato de cada campo de utilização da língua elaborar seus “tipos relativamente 

estáveis” (BAKHTIN, 2003, p.158)de enunciados, considerados peça fundamental 

para a construção da interação humana. Essa relativa estabilidade enfatiza que os 

gêneros não podem ser dissociados da vida social, a qual é heterogênea, o que 

explica a instabilidade dos enunciados, intensificando a ideia de que também são 

diversas as situações de interação social. 

Ainda de acordo com Bakthin, os gêneros são caracterizados por um 

conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo. O conteúdo temático 

diz respeito ao domínio de sentido de que se ocupa o gênero, compreendendo os 

elementos verbais e não verbais presentes na composição de um discurso; a 

construção composicional é o modo de organizar o texto, de estruturá-lo, geralmente 

adaptada à escolha do gênero que o interlocutor faz para desempenhar a sua 

vontade discursiva; e o estilo diz respeito a uma seleção dos meios linguísticos que 

vão marcar o estilo do autor, já que ela é feita também sob a motivação do campo 

em que o enunciado é produzido e depende do gênero escolhido pelo falante para 

atingir o seu objetivo. 

Ademais, a variedade de gêneros existente faz parte da diversidade das 

atividades humanas, provando que estão em contínua modificação. De acordo com 

Bakhtin (2003, p. 262): 

 
a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se modifica à medida que se desenvolve e se complexifica um 
determinado campo. Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade 
dos gêneros do discurso. 
 

Desse modo, a partir da escolha do gênero, a interação entre os 

interlocutores tende a ser otimizada,já que ambos reconhecem e se comunicam 

através dos gêneros (BAKHTIN, 2003, p. 281). Os gêneros mais ou menos utilizados 

na esfera cotidiana entram na classificação conforme a sua complexidade, sendo os 

gêneros primários os mais simples (como a carta, o relato familiar), e os secundários 

os mais complexos (romance, discurso científico), sujeitos sempre às alterações na 

sua forma, estrutura ou conteúdo, pois a linguagem é dinâmica e precisa adaptar-se 

às mudanças estabelecidas ao longo do tempo. À medida que há ampliação da 

língua, com a possibilidade de acolher diversas camadas da língua popular, os 
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gêneros se reorganizam e se modificam, atendendo às necessidades comunicativas 

dos interlocutores. 

Em vista disso, as atividades pedagógicas que reforçam a diversidade dos 

gêneros envolvem a compreensão das diferentes funções sociais dos textos no 

cotidiano dos alunos. O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente 

por meio de textos. O resultado da atividade discursiva, oral ou escrita, que compõe 

um todo significativo, qualquer que seja sua ampliação, é o texto, uma sequência 

verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da 

coesão e da coerência.  

Essa heterogeneidade torna os traços gerais dos gêneros mais ou menos 

complexos, de acordo com a situação comunicativa e os propósitos de cada gênero. 

Com o passar do tempo, alguns gêneros deixam de ser produzidos, outros passam a 

ser mais explorados, ocorrendo também a produção de novos gêneros e inclusão no 

cotidiano comunicativo, adaptando-se às mudanças estabelecidas pelo avanço da 

tecnologia e as formas de comunicação na sociedade (MATIAS, 2010. p.20). 

É importante destacar que os gêneros pertencem a diversos tipos de 

discurso, associados a vários setores de atividade social, de forma que, conforme 

destacou Lima Neto (2014. p. 38), “aprender um gênero não é simplesmente 

dominar uma forma e um meio para atingir determinado propósito, mas sim, 

aprendemos até onde podemos ir e agir em determinadas situações”. Portanto, 

antes da produção de um gênero, são recuperadas informações como o contexto de 

uso e que tipo de interlocutor terá acesso ao gênero.  

Bronckart (2003, p.48)afirma que “conhecer um gênero de texto também é 

conhecer suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia ou, de forma mais 

geral, sua adequação em relação às características desse contexto social”. Como 

decorrência, pode-se afirmar que a representação de mundo e a possibilidade de 

interação entre os sujeitos de uma sociedade, ações possíveis pela linguagem, 

estão intrínsecas na concepção de gênero textual, como forma de conhecer o 

gênero. 

Na ocasião em que escolhemos um gênero textual para realizar a pesquisa 

em sala de aula, analisamos também texto e discurso, observando a descrição da 

língua e a visão social, procurando atingir objetivos específicos em determinadas 

situações socioculturais. Ao explorar os gêneros artigo de opinião e meme, 
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percebemos que houve por parte dos alunos envolvidos na pesquisa uma reflexão 

acerca dos assuntos que influenciam o pensamento crítico da sociedade e 

ocasionam novas maneiras de entender a realidade, as quais se renovam a cada 

dia.  

As atividades com gêneros textuais em sala de aula possibilitam a descoberta 

dos conhecimentos que o estudante traz consigo, a qual é decorrente de suas 

experiências de mundo e de sociedade. Bronckart (2003) afirma que a apropriação 

dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas. A partir daí, podemos oportunizar o ensino de 

uma linguagem que deve ser trabalhada de forma expressiva com os alunos, 

desenvolvendo a interação através de textos e, claro, dos gêneros discursivos que 

eles constituem, os quais circulam no meio social em que os alunos vivem. Assim, é 

fundamental que os discentes estejam cientes das condições de produção e 

recepção dos discursos, compreendendo os contextos em que ocorrem as 

interações das quais participam. 

 

2.2  O (MULTI)LETRAMENTO 

 

Os processos de letramento são práticas sociais que envolvem a leitura e 

escrita de diferentes gêneros discursivos a partir de suas funções em cada contexto 

comunicativo, as quais ocorrem informalmente em circunstâncias familiarese, 

formalmente, na escola. Com a propagação dos estudos sobre letramento e gêneros 

discursivos e sua abordagem nos PCN, o professor de língua materna se vê diante 

de uma nova realidade nas escolas. A partir dessas referências, considerando o 

objetivo de formar indivíduos leitores e escritores capazes de interagir em sociedade 

e de refletirem sobre a língua em uso, é responsabilidade do docente metodizar seu 

trabalho em torno de práticas de letramento. 

Afinal, essas reflexões precisam girar em torno do desenvolvimento de um 

trabalho que objetive incentivar os alunos a produzirem seus textos de maneira 

autônoma, promovendo atividades de letramento, conforme destacado por Oliveira, 

Tinoco e Santos (2011, p.35): 

 
Ouvir o aluno significa valorizar o saber e a cultura que ele traz para a 
escola, significa envolvê-lo no processo educativo, dividindo com ele 
responsabilidades, tarefas e formas de sentir (entusiasmo, desejo, cansaço, 
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tristeza, alegrias, sucesso, incertezas). Trata-se de uma forma de atuar na 
construção da autonomia tão desejada por todo cidadão; de estudar, 
aprender, ensinar e conhecer ‘com o corpo inteiro’, no dizer de Freire 
([1993] 2002); de atribuir sentido ao mundo objetivo e social, pensando, 
agindo e sentindo com o outro. 
 

Compreendemos, portanto, que o letramento envolve as múltiplas formas de 

comunicação a que somos submetidos no cotidiano, desde as mais simples até as 

mais complexas. Essa interpretação múltipla de formas de organização textual e 

discursiva remete ao conceito de multiletramento. Conforme Dionísio (2011, p. 131), 

 
A noção de letramento como habilidade de ler e escrever não abrange todos 
os diferentes tipos de representação do conhecimento existentes em nossa 
sociedade. Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz 
de atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de 
linguagem, bem como ser capaz de produzir mensagens, incorporando 
múltiplas fontes de linguagem. 
 

Partindo desse pressuposto, compreende-se que o aluno, a partir do contato 

com as inúmeras fontes de linguagem, adquire a competência discursiva de 

reconhecer os gêneros em evidência, suas especificidades e as práticas textuais às 

quais esses gêneros estão atrelados, de acordo com a necessidade em 

compreender os multiletramentos presentes na esfera comunicativa contemporânea. 

Com o uso cada vez mais recorrente das redes sociais, emerge a necessidade de 

novos letramentos, abordando outras formas de construção do conhecimento, 

constituídas na leitura mutimodal. As estratégias de observação da multimodalidade 

aliam a materialidade visual à escrita dos gêneros e envolvem essa pluralidade de 

gêneros discursivos, influenciando diretamente na prática docente e, em 

consequência disso, estabelece novos desafios para os professores. 

O Grupo Nova Londres (GNL), formado oficialmente em 1966, criou a 

nomenclatura multiletramentos. De acordo com as concepções do grupo, a escola 

seria responsável por trazer ensinamentos envolvendo os novos letramentos 

emergentes na sociedade contemporânea, incluindo no currículo a diversidade de 

culturas já presentes na sala de aula. Além disso, o GNL intencionava englobar dois 

“multi” –“a multiculturalidade das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos 

textos, por meio dos quais se comunicam, tendo como base um currículo responsivo 

social e cultural” (ROJO, 2012, p. 12). 

A multimodalidade é uma característica importante que colabora para a 

compreensão dos gêneros emergentes, sobretudo o gênero meme, pois a união dos 
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elementos e recursos utilizados para a criação desse tipo de texto torna-o atrativo e 

nada fatigante. Através do uso da ironia, da crítica e do bom humor estimula o leitor 

a participar da interação, num jogo de imagens e dão espaço para que o indivíduo 

crie sua própria interpretação. Diante disso, cabe à escola transformar sua prática 

para gerar “multileitores” que compreendam os diversos textos/ discursos aplicados 

no dia a dia. 

Os gêneros textuais característicos do ambiente virtual conforme (ROJO, 

2012. p. 19) são “textos compostos com muitas linguagens, (ou modos, ou 

semioses) e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de 

cada uma delas.” Presentes especialmente nas redes sociais, são interativos, 

permitindo que o usuário interaja em várias condições. No caso do meme, que são 

produções dos próprios usuários, torna-se notável com diversos enunciados, os 

quais possibilitam uma interpretação humorística e/ou irônica. 

Araújo e Lefta (2016) refletem sobre os impactos das redes sociais na escrita, 

ressaltando que a escola precisaria possibilitar novos letramentos, que devem 

abranger habilidades sociais concebidas através das interações nas redes sociais, 

por meio de reflexões sobre uma situação a que as pessoas estariam submetidas. É 

o caso em que o gênero meme, oriundo das redes sociais, pode ser considerado 

como instrumento importante para a disseminação desses novos letramentos.  

Rojo (2012, p. 28) propõe, ainda, o envolvimento do letramento crítico na 

esfera escolar, transformando o “consumidor acrítico” em analista crítico, atuação 

significativa no ensino de gêneros, tais como o artigo de opinião e o meme, muito 

relevantes para a reflexão do discente sobre os diversos assuntos, uma vez que os 

argumentos presentes no artigo de opinião e as críticas construídas a partir da 

interpretação dos memes podem auxiliar os alunos nessa análise das diversas 

questões polêmicas levantadas pelo atual cenário da sociedade. 

 

2.3 MEMES: CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNEROS EMERGENTES NA ESFERA 

DIGITAL 

 

As discussões sobre gêneros discursivos na internet estão cada vez mais 

difundidas. Para um melhor entendimento da definição de gêneros digitais, 

consideramos o estudo de Marcuschi (2005), que faz uma análise dos principais 
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gêneros emergentes no contexto digital. O autor procura esclarecer a originalidade 

dos novos gêneros em relação aos já conhecidos fundamentando-se na Teoria dos 

Gêneros, do Círculo de Bakhtin, que considera a noção de gênero como um “texto 

situado histórica e socialmente, culturalmente sensível, recorrente,relativamente 

estável do ponto de vista estilístico e composicional” (MARCUSCHI, 2005, p.17). A 

partir dessa reflexão, surgiram inúmeras ideias a respeito do uso dos gêneros 

emergentes, destacando-se as práticas de linguagem na internet.  

De acordo com Crownston e Williams (1997) apud (LIMANETO, 2014, p. 46), 

os gêneros na web, inicialmente, foram categorizados em: a) gêneros reproduzidos, 

que são publicados na internet sem nenhuma mudança de sua versão impressa, 

como exemplo o artigo científico; b) gêneros adaptados, que são adequados pra se 

moldarem a um novo meio, com links para outras informações; como o artigo 

científico, mas com adaptações com links para outras informações, por exemplo; e c) 

os gêneros emergentes, ou seja, idealizados e desenvolvidos para o ambiente da 

web1, como a Home Page2. 

Com o surgimento da banda larga, essa classificação ficou comprometida, 

tendo em vista que a internet possibilitou a recriação e reelaboração de gêneros. 

Portanto, a proposta de Crownston e Williams (1997) passa a não contemplar o 

cenário dos gêneros na atualidade, já que todo gênero passa, no curso de sua 

história, por um momento de emergência. De modo geral, podemos dizer que o que 

se passa na web não é uma novidade, mas as formas de se ver os fenômenos são 

diferenciadas, por isso o ideal é que sejam denominados gêneros discursivos digitais 

(LIMA NETO, 2014, p. 46). Nesta pesquisa, o gênero meme, presente nas redes 

sociais, é denominado como gênero digital, pois surge nesses espaços e neles 

prevalece. Destacam-se por sua dinamicidade, multimodalidade, e outros elementos 

que vão além da compreensão dos aspectos não-verbais, tendo em vista que é 

produzido e divulgado para efeito de humor, embora produza efeitos de crítica 

social, política e cultural.  

Dentre os primeiros trabalhos de estudo sobre o meme, o gênero é 

conceituado por Andraus (2011, p. 3), segundo o qual:  

 

                                                           
1 Rede mundial de computadores; designação através da qual a Internet se tornou mundialmente 

conhecida a partir de 1991. Fonte: https://www.dicio.com.br 
2 Página inicial que é vista por um utilizador de um site. Fonte: https://www.infopedia.pt 
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o termo “meme” foi definido pelo biólogo Richard Dawkins, a partir da 
palavra grega mimeme, e pode ser entendido como um elemento não 
físico que se utiliza do cérebro como artefato de replicação. Dessa 
forma, um meme é qualquer unidade de imitação e de transmissão 
cultural, que pode se organizar em memeplexos e influenciar toda a 
evolução humana (e animal também), propagando-se como imitação. 
Podem-se incluir as próprias linguagens humanas, as teorias 
científicas, as ideologias políticas, as crenças, as religiões etc.  
 

A partir daí, a palavra foi ganhando destaque nos eventos que debatiam 

assuntos recorrentes na web. Araújo (2007) ressalta que é um novo conceito 

semântico da contemporaneidade, de um gênero que se propaga rápido na web, ou 

seja, que se populariza muito depressa no ambiente cibernético, seja por meio de 

compartilhamento ou cópias. 

Os memes costumam ser utilizados por períodos de tempo em que o assunto 

abordado está em discussão, isto é, na ocasião em que certos fatos ou situações 

estão em evidência, em que gerando um interesse provisório. Portanto, é um gênero 

cujo texto envelhece rápido, posto que os fatos retratados podem rapidamente sair 

de destaque nas visualizações3 e, imediatamente, deixam de interessar aos 

internautas. Ainda assim, há alguns casos em que podem ser resgatados, 

republicados, por repetição de determinadas situações, permanecendo muito 

populares na interação dos internautas.  

 

Figura1 – Meme criado com o intuito de criticar a esposa de político 

 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/20/politica/1461175399_885009.html 

 

O meme acima aborda o tema política, trazendo a figura de Celso Cunha e 

sua esposa em uma alusão à matéria da reportagem intitulada “Bela, recatada e do 

                                                           
3 Acesso ao conteúdo publicado na internet. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/20/politica/1461175399_885009.html
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lar”, veiculada pela revista Veja, em 18 de abril de 2016, que muito repercutiu na 

internet. 

Essas imagens são postadas, principalmente, em redes sociais, sendo elas 

elaboradas pelos próprios usuários, que conseguem combinar uma situação que 

alcançou notoriedade nas mídias e, de certa maneira, tornou-se famosa com frases 

utilizadas no cotidiano e imagens de celebridades ou figuras políticas, por exemplo, 

que se complementam e terminam gerando um significado, geralmente humorístico. 

Tendo em vista que os livros didáticos pouco exploram esses gêneros 

discursivos, sobretudo por serem típicos da esfera digital, ainda se faz necessária a 

exploração desses gêneros, conforme reflete Marcuschi (2009, p. 38), ao afirmar 

que: 

 
Uma análise dos manuais de ensino de língua portuguesa mostra que há 
uma relativa variedade de gêneros textuais presentes nas obras. Contudo, 
uma observação mais atenta e qualificada revela que essa variedade não 
corresponde a uma realidade analítica. Pois os gêneros que aparecem nas 
sessões centrais e básicas, analisados de maneira aprofundada são sempre 
os mesmos. Os demais gêneros figuram para enfeite e até para distração 
dos alunos. São poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira 
sistemática. 
 

Os recursos utilizados para a produção de memes são materiais repletos de 

aspectos linguísticos e que exploram a linguagem em uso. Eles são criados por meio 

de uma imagem retirada de uma determinada situação cotidiana e de um texto, 

extraído de outro ou do mesmo contexto. Ao se estabelecer essa união, adquirem 

uma significação peculiar. Por seu caráter geralmente crítico, a autoria não costuma 

ser revelada. Por serem textos que associam linguagem verbal e não-verbal, são 

definidos como gêneros multimodais. Para Rojo (2012), os textos multimodais 

exigem capacidades e práticas de compreensão diversas para terem significado 

completo. 

Martino (2015, p.178) afirma que “qualquer pessoa com conhecimentos 

rudimentares de edição de imagem digital pode, potencialmente, se apropriar de 

uma ideia, modificá-la e compartilhá-la”. As características dos memes, que são 

recorrentes e se situam nos elementos sugeridos por Bakhtin (2003), podem ser 

identificadas por intermédio de um conteúdo proposicional que registra histórias 

sociais através de contextos atualizados, incorporando uma forma multimodal, pois 

requer do leitor um conhecimento que ultrapassa os elementos formais e 

contemplam o contexto comunicativo. Observando a função do meme nas redes 
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sociais, compreendemos que seu objetivo principal é a interação dos internautas e o 

estilo que perpassa por sua função social é enfatizado pela crítica com humor, 

explorando ideias que vão além do texto e da imagem, alcançando efeitos de ironia 

através dos sentidos. 

 

2.4 O ARTIGO DE OPINIÃO: CONCEPÇÃO DIALÓGICA 

 

A produção textual que parte de uma situação concreta de comunicação, em 

que o interlocutor visualiza a questão abordada, reúne informações, realiza 

comparações, contrapõe pontos de vista e assume posicionamento diante de 

determinado problema, pode ser realizada em forma de um artigo de opinião. Esse 

gênero vem adquirindo importância para o ensino de produção textual, uma vez que 

a criticidade e a capacidade de o aluno se posicionar enquanto cidadão é cada vez 

mais valorizada nos exames avaliativos em geral.  

Bräkling (2000) define o artigo de opinião como um gênero discursivo no qual 

se busca persuadir o outro sobre determinada ideia, na tentativa de transformar suas 

opiniões por meio da argumentação a favor de um posicionamento, e contestar 

possíveis opiniões discordantes. Para a autora, é um processo que prevê uma 

operação constante de sustentação das afirmações, realizada por meio da 

apresentação de dados consistentes. Para isso, o produtor do artigo, na maioria das 

vezes busca outras vozes para a construção de seu ponto de vista, fundamentando 

sua argumentação. 

As características do contexto de produção (destinador, assunto e propósito 

comunicativo) são determinantes para o uso de outras vozes e para a ordenação 

das ideias no artigo de opinião. Segundo Antunes (2006, p. 46), “quem escreve, na 

verdade, escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. Essa 

pessoa é a medida, é o parâmetro das decisões que devemos tomar acerca do que 

dizer, do quanto dizer e de como fazê-lo”. Ao mesmo tempo, o leitor, integrante da 

interação comunicativa, também se dispõe a procurar sentido para o que é escrito, 

num ambiente de cooperação. 

Assim, na produção do artigo, o produtor pode escolher uma linguagem 

formal ou informal de acordo com o seu público leitor. Os alunos do ensino 

fundamental, normalmente, utilizam um conjunto de palavras e expressões mais 
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usuais, com uma construção mais acessível ao leitor comum, de acordo com a 

variedade de seu vocabulário. É claro que a produção de textos deve ser adequada 

a uma situação formal de interação, que exige o cumprimento das normas 

gramaticais. Porém, a relevância dessas normas que fazem parte da análise da 

superfície do texto necessita ser observada de forma complementar em relação ao 

conteúdo textual. 

Para a produção de um artigo de opinião, é relevante que haja uma temática 

a ser discutida advinda de um problema, e que seja sugerida uma solução através 

de uma reflexão a respeito do assunto. Assim, o artigo de opinião pode ser 

estruturado da seguinte forma: situação-problema, discussão e solução-avaliação 

(KÖCHE, 2014, p. 34). Deve-se observar: a) situação-problema - ela determina a 

tese a ser elaborada para nortear o leitor, contextualizando o que poderá ser 

inserido de informação nas demais partes do texto, o assunto a ser discutido. Nesse 

momento, o autor pode esclarecer o objetivo da exposição de argumentos que será 

feita ao longo do artigo, por meio da relevância de se compreender o tema; b) 

discussão: evidencia com mais precisão os argumentos e cria opiniões a respeito do 

problema exposto. Através dessa argumentação, apresenta comprovações de 

acordo com a posição que assumiu, fornecendo provas para confirmar que a 

posição contrária está enganada. Os argumentos têm como princípio as possíveis 

definições apresentadas na exposição dos fatos para ilustrar esses conceitos, 

podendo utilizar a demonstração de fatos concretos, dados e exemplos, inserindo 

descrições, narrativas ou explanações; c) solução-avaliação: deixa clara a posição 

do produtor sobre a temática apresentada, podendo ser realizada uma ratificação da 

posição assumida.  

Essa estrutura do artigo de opinião não é obrigatória, mas, quando 

apresentada aos discentes, permite que o diferenciem de outros gêneros, com o 

objetivo de auxiliar nos direcionamentos didáticos necessários no processo de 

ensino da produção textual.  

Conforme os PCN (BRASIL, 1999, p. 48), “ainda que a unidade de trabalho 

seja o texto, é fundamental que se possa compreender tanto de uma descrição dos 

elementos recorrentes e característicos do gênero quanto das singularidades do 

texto selecionado, posto que a intervenção precisa ser orientada por esses aspectos 

particulares”. Portanto, é possível possibilitar o desenvolvimento de diversas 
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capacidades no aluno nas situações de ensino, pela especificidade de cada gênero. 

O documento ressalta a necessidade de os docentes de língua materna 

compreenderem que não é possível a existência de um gênero prototípico que 

permitiria ensinar todos os gêneros de circulação social (1999). O artigo de opinião, 

ferramenta para o desenvolvimento deste trabalho, surgiu a partir de discussões 

polêmicas que influenciavam direta ou indiretamente a vida das pessoas, discutindo 

assuntos de interesse público. Esse gênero permite a reflexão, por parte dos alunos, 

do conhecimento que possuem sobre um assunto e a capacidade que possuem de 

articular essas ideias com um ponto de vista próprio, pois é um gênero de discurso 

que tem como função a persuasão do interlocutor a partir de uma proposição. Assim, 

o produtor do texto defende um ponto de vista e busca influenciar o interlocutor por 

meio de argumentação a favor da posição assumida e, ao mesmo tempo, contra-

argumenta as possíveis opiniões opostas. Conforme sustenta Jesus (2015. p. 42): 

 
É um processo que prevê uma operação constante de sustentação das 
afirmações realizadas, por meio de apresentações de argumentos de 
diferentes categorias: dados estatísticos, causa, consequência, além de 
argumentos de autoridade. Todas as ações verbais estão voltadas para o 
convencimento do interlocutor.  
 

Portanto, para que o professor de língua materna possa exercer uma prática 

situada, precisa selecionar padrões do gênero discursivo, certos efeitos de sentido 

visados pela vontade enunciativa do locutor e dependentes de sua perspectiva. 

Conforme Silva (2013), “no pensamento bakhtiniano, o enunciado é um todo 

formado pela parte material (verbal ou visual) e pelos contextos de produção, 

circulação e recepção”, por isso, o processo e o produto da enunciação são 

constitutivos do enunciado, ou seja, é relevante analisar as possíveis origens de um 

enunciado, tais como quem é o autor, em que suporte o gênero circula, o leitor a 

quem se destina. Esses elementos dão sentido ao enunciado e determinam a 

interação dos sujeitos envolvidos na comunicação. 

De acordo com Bakhtin (2003), não existe enunciado concreto sem 

interlocutores, o dialogismo é produto da interação entre o leitor e o ouvinte, para o 

qual: 

[...] todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual 
está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, avaliado, 
envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos 
discursos de outrem que já falaram sobre ele. Orientado para o seu objeto, 
o discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de 
discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com 
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eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, 
cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar substancialmente o 
discurso, penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar complexa a 
sua expressão, influenciar todo o seu aspecto estilístico. (BAKHTIN, 2003, 
p. 86) 
 

Portanto, o dialogismo corrobora a ideia de que todo discurso é atravessado 

pelo discurso alheio, havendo sempre relação de sentido que se estabelece entre 

enunciados. O objeto do discurso, quando exposto, mostra-se sempre repleto de 

discursos de outros, que nem sempre são voltados pra si, mas para o objeto que o 

circundam. Os discursos partem sempre de outros, através de oposição, 

confirmação, comparação ou ironia, e neles estão sempre presentes lembranças de 

outros enunciados, tendo um acabamento específico que admite resposta. Por isso, 

a relação dialógica entre discursos possibilita uma resposta,que constituem vozes 

que estão sempre presentes, embora nem sempre se manifestem. 

O trabalho com a textualidade tem a intenção de conduzir um estudo mais 

centrado para a atuação social e prática de interação dialógica, utilizando a 

linguagem como forma de agir socialmente, de interagir com os outros, corroborando 

a ideia de que toda essa interação acontece em forma de texto (ANTUNES, 2016). A 

produção de um artigo de opinião pelos alunos, objeto desta pesquisa, compõe uma 

forma de enunciado que é consequência da interação entre os interlocutores e o 

contexto. O compartilhamento de informações entre professor e aluno sugere uma 

construção do seu próprio texto, até mesmo em sua escrita e reescrita, uma vez que 

o enunciado é um evento que sempre é dependente da situação de produção, pois 

cada vez que um enunciado é repetido, adquire um novo sentido, dado pelo novo 

contexto em que é produzido.  

 

2.5 A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MEMES COMO PONTO DE PARTIDA 

PARA A PRODUÇÃO DE ARTIGO DE OPINIÃO 

 

A cada situação, ou fato novo da atualidade, a tendência é que sejam 

produzidos inúmeros artigos de opinião, sendo eles publicados em jornais, revistas, 

blogs, etc. Nas redes sociais, essa mesma proporção se estende a um fato novo, 

havendo a criação e publicação de inúmeros memes. Na proposta de produção de 

texto trabalhada com os discentes, o estudante tem a possibilidade de criar ideias a 
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partir da interpretação de memes e trechos de textos argumentativos, produzindo 

seu artigo de opinião. 

A partir da escrita do gênero artigo de opinião em contexto escolar, o aluno 

tem a possibilidade de desenvolver atividades de escrita como um processo, com 

base em temas polêmicos da atualidade. Nesse sentido, os textos dos discentes 

passam a ser o resultado da interlocução na situação enunciativa.  

A escrita de um texto de opinião exige do autor muita responsabilidade pela 

informação. Partindo desse pressuposto, os alunos devem ser conscientizados de 

que qualquer informação inválida, ou contraditória, pode interferir no resultado da 

produção. Por serem principiantes, precisam fazer uso da interpretação dos fatos até 

se sentirem prontos para expor suas opiniões, considerando a autoria na sua escrita. 

No contexto das aulas de português, o discente exerce a função de jornalista 

iniciante quando está produzindo esse gênero discursivo. Antes de apresentar suas 

ideias sobre uma questão polêmica, é relevante, de início, um trabalho com 

levantamento de informações sobre a temática abordada, por meio de leituras de 

textos referentes ao gênero, de maneira que as informações levantadas tenham a 

função de enriquecer os seus argumentos, dando-lhes estrutura adequada para a 

etapa de produção textual.  

Para que o aluno possa unir essas ideias e informações a serem 

apresentadas no texto, fica claro que é de extrema necessidade exercícios de leitura 

orientada. Por fazerem parte da atividade aqui proposta, deve envolver o uso dos 

memes para discussão e argumentação da temática abordada. De acordo com 

Sousa (2012), as leituras orientadas consistem em: 

 
Aquelas que, pertencendo ao mesmo campo do conhecimento humano, 
fornecem subsídios para o leitor desenvolver seu texto e, por outro lado, 
apresentam visões diferentes criadas pelos seus autores. Ao lê-las, o 
estudante estará recebendo informações, que poderão ser refutadas, 
criticadas ou enriquecidas com sua argumentação crítica, baseada em 
conhecimentos prévios sobre o assunto (SOUSA, 2012, p. 133). 
 

Ressaltamos, então, a importância dessas leituras para a atividade de 

produção de artigos de opinião e para o trabalho com meme em sala de aula, pois, 

através de contextualização, os alunos são orientados a aliar o conhecimento prévio 

sobre o assunto abordado e a temática crítica dos fragmentos argumentativos para a 

elaboração dos seus textos. A comparação entre dois pontos de vista ou mais, as 

polêmicas sobre determinado assunto trazida nos memes e a breve intenção 
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enunciativa de preservar qualquer ponto de vista tem o propósito de criar 

circunstâncias de produção para a seleção do discurso argumentativo, do ponto de 

vista do aluno. 

Considerando o processo acima como uma atividade coletiva, pode-se 

entender que a língua, por não ser um resultado de concepção individual, 

descontextualizada, mas uma prática social pode ser concebida como ação que une 

ideias e sujeitos, tal como o processo acima descrito, que possui sua manifestação 

legitimada no discurso, compondo um contexto social e histórico, formado por 

situações e indivíduos reais que utilizam a língua para promover diversas ações de 

linguagem: persuadir, contar um fato, argumentar, aconselhar, criticar, etc. 

Ao aliar esses dois gêneros (o artigo de opinião e o meme) em propostas de 

produção de texto, a intenção desta pesquisa é observar a manifestação dos alunos 

no que diz respeito a sua capacidade de suprimir, acrescentar e reformular ideias 

presentes na proposta de redação, composta por trechos argumentativos e memes. 

Para a organização do texto, primeiramente é válido que o docente reitere a 

explanação sobre o uso da sequência argumentativa, que visa defender um ponto 

de vista, uma tese; em seguida, informe a melhor maneira de usar os argumentos 

para sustentá-la, com o intuito de retomar a tese inicial ou premissas, com a 

proposta de uma constatação de partida; assim, com a apresentação de 

informações que direcionam a uma provável conclusão; os contra-argumentos que 

se opõem à argumentação; e por último a conclusão, formada por uma nova tese 

consequente aos argumentos e contra-argumentos (CAVALCANTE, 2017). 

É importante evidenciar que a intenção do embasamento na teoria 

anteriormente exposta considera que o professor tenha a possibilidade de identificar 

com maior clareza e precisão em que nível os alunos estão em suas competências e 

dificuldades mais recorrentes. Essa sistemática tem como objetivo auxiliar de 

maneira ímpar o trabalho do docente, uma vez que faz parte de um ensino que 

valoriza a interação humana, em que os alunos têm a oportunidade de trazer de 

casa ou dos diversos contextos em que estão inseridos, ideias para o texto, 

possibilitando a expressão de sua criticidade e diversidade de argumentos. Isto 

determina um segundo plano para a preocupação tão somente com aspectos 

gramaticais, colocando em evidência essa forma enunciativa de comunicação e o 

entendimento a respeito da função dos gêneros textuais abordados neste trabalho. 
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3 INTERTEXTUALIDADE: CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente 
neste ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o 
posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos 
que este contato é um contato dialógico entre textos... Por trás desse 
contato há um contato de personalidades e não de coisas. 

(BAKHTIN, 2003, p.162) 
 
 

Neste capítulo, tratamos do conceito de intertextualidade, considerando o 

nosso objetivo de analisar o modo pelo qual o fenômeno ocorre nas produções dos 

alunos. Para tanto, procederemos a uma revisão da literatura, com a intenção de 

indicar estudos existentes sobre a origem do termo, sua definição e a aplicação em 

sala de aula. 

 

3.1 INTERTEXTUALIDADE E POLIFONIA 

 

De acordo com Fiorin (2006, p. 159), a palavra intertextualidade foi 

considerada bakhtiniana graças à obra de Júlia Kristeva publicada na revista Critique 

em 1967, em que a semioticista afirma que todo texto constrói-se, assim, “como um 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto” 

(KRISTEVA, 1967, p. 440). Segundo ela, para Bakhtin, o discurso (o texto) é um 

cruzamento de discursos (de textos) em que se lê, pelo menos, um outro discurso 

(texto). Corrobora ainda que a produtividade textual está ligada às relações 

dialógicas materializadas e, no lugar da noção de intersubjetividade, a 

interdiscursividade e a intertextualidade. A interdiscursividade se difere da 

intertextualidade exatamente no que tange à materialidade linguística, para que haja 

intertextualidade é necessário que um texto tenha existência independente do texto 

com que ele dialoga (FIORIN, 2008). 

Embora a expressão intertextualidade não tenha sido utilizada por Bakhtin, o 

filósofo russo manifesta bastante propriedade para mostrar a importância de alguns 

fundamentos dentro da interação comunicativa que já enfatizavam as ideias do 

dialogismo e da polifonia. De acordo com Koch (2012 p.79), o conceito de polifonia é 

mais amplo que o de intertextualidade. Enquanto na intertextualidade faz-se 

necessária a existência de um intertexto, cuja fonte é ou não referida, o conceito de 

polifonia, como foi esclarecido por Ducrot (1980, 1984), a partir da obra de Bakhtin 
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(1929), que designa como polifônico o romance de Dostoievski, estabelece que 

apenas se retratem perspectivas ou pontos de vista representados por enunciadores 

distintos, sem que se trate, obrigatoriamente, de textos efetivamente existentes.  

Essa definição de intertextualidade é reconhecida por ANTUNES (2017), 

tendo como fundamento o fato de que o conhecimento humano se compõe na 

continuidade universal – no prazo e no espaço – de um grande discurso que jamais 

se encerrou e nunca se encerrará. Um discurso completamente original é 

inexistente.      

Ainda sobre a relação entre a intertextualidade e o dialogismo, Antunes (2017, 

p. 118) defende que 

 
O interessante é que admitir a intertextualidade – que tem como 
fundamento conceitual o ‘dialogismo’ proposto pela linguística de base 
funcionalista e interacional – já é, por assim dizer, uma prova de que os 
conceitos vão se retomando historicamente, se reafirmando, se refazendo, 
se ampliando.  
 

Portanto, o dialogismo tem um sentido muito mais extenso, o sentido de 

diálogo aqui discutido tem relação com a intervenção ativa de um discurso na 

composição de outros que se constroem posteriormente. À medida em que esses 

textos vão sendo renovados ou ampliados, vão abordando características de outros 

textos ou temáticas já revisitadas em outros, o que faz parte da sua condição de 

texto, pois recebe influencia de modelos sociais recorrentes. 

Considerando a função comunicativa, Bakhtin (2003) estudou o dialogismo 

entre falante e ouvinte como sendo um processo de interação em atividade. A 

temática do dialogismo, para o autor, refere-se a um processo interativo: Citando 

Bakhtin (2003), Machado (2010, p. 156) reforça que: “O ouvinte, ao perceber e 

compreender o significado (linguístico) do discurso imediatamente assume em 

relação a ele uma postura ativa de resposta”. 

Portanto, quanto mais lemos e compreendemos os textos, mais inferências 

somos capazes de realizar. Um texto pode apresentar diversas vozes, para as quais 

se denominam polifonia.Muitos escritores, estudantes, poetas utilizam esse recurso 

na criação de paródias, paráfrases ou citações. “Para Ducrot, a polifonia oferece ao 

locutor a possibilidade de tirar consequência de uma asserção cuja responsabilidade 

ele não assume diretamente, atribuindo-a, portanto, a outro enunciador” (KOCH, 

2012, p.80). 
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Consideramos, assim, que os interlocutores utilizam inúmeros textos para 

compreenderem o que lêem, com base em outros conhecimentos, experiências 

obtidas em diferentes situações, dependendo de suas necessidades e propósitos, 

através dessas informações compartilhadas, produzem seus textos, utilizando os 

índices de polifonia abordados por DUCROT (apud KOCH, BENTES E 

CAVALVANTE, 2012, p.80): a negação, que pressupõe sempre um enunciado 

afirmativo de outro enunciador; marcadores de pressuposição, como certas 

expressões como ainda, agora, já; operadores argumentativos, como pelo contrário, 

ao contrário, operadores concessivos, ou seja, aqueles que expressam a noção de 

oposição (adversidade), os quais serão analisados nos textos dos alunos. 

 

3.2 OS TIPOS DE INTERTEXTUALIDADE 

 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, a presença do outro em 

nossos discursos, baseada na teoria do dialogismo, é inevitável. Essa existência 

necessária do outro naquilo que se escreve possui duas facetas, conforme Koch, 

Bentes e Cavalvante (2012), a intertextualidade em sentido amplo (lato sensu), 

característica de todo e qualquer discurso, e em sentido restrito (stricto 

sensu),situação em que “o texto remete a outros textos ou fragmentos de textos 

efetivamente produzidos, com os quais estabeleça algum tipo de relação” 

(KOCH,BENTES E CAVALCANTE, 2012, p. 17). 

Por se tratar de um conceito amplo e susceptível a várias classificações, as 

autoras propuseram a seguinte classificação para o fenômeno da intertextualidade 

no sentido estrito: temática, estilística, explícita, implícita;e, no sentido amplo,com 

subclassificações em intergenérica e tipológica.Vale salientar que uma classificação 

não elimina outra. Sobre essa variedade de classificações, Koch enfatiza que 

 
O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa construção é a de permutar 
textos, fragmentos de textos, que existiram ou existem ao redor do texto 
considerado, e, por fim, dentro dele mesmo; todo texto é um intertexto; 
outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou 
menos reconhecíveis(KOCH, 2008, p. 59). 
 

De acordo com asautorasKoch, Bentes e Cavalcante(2012), o sentido amplo 

configura o discurso que se produz motivado pelo que já é citado em outro discurso. 

Na subclassificação intergenérica, os gêneros textuais mantêm entre si relações 
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intertextuais no que diz respeito à forma composicional, ao conteúdo temático e ao 

estilo. Na tipológica, é centrada a aproximação e/ou distanciamento que os 

produtores dos gêneros e dos textos produzem de determinados tipos de textos. Por 

ter mais recorrência em gêneros como conto, música e poesia, não trataremos 

desse sentido amplo na análise da intervenção deste trabalho. 

A intertextualidade de sentido estrito, em que voltaremos mais atenção para a 

análise nos textos dos alunos, ocorre quando, em um texto temos inserido outro 

texto (intertexto), previamente produzido e que faz parte da memória social de uma 

coletividade, ou da memória discursiva (KOCH, BENTES E CAVALCANTE, 2012). 

As autoras também asseveram que, para existir intertextualidade estrita, o 

intertexto não deve se limitar apenas à presença de partes de um texto em outro, 

mas sim deve representar semelhanças de gêneros e de estilos. É um procedimento 

no qual um texto desenvolve relações de forma e conteúdo com outros 

textos,anteriormente escritos. 

Assim, nesta pesquisa, observamos essas manifestações intertextuais em 

sentido estrito, de modo que, como falamos anteriormente, possamos demarcá-las 

nos textos, identificando-as através de diversos processos. 

Por conseguinte, como um modo de condensar o que foi dito até agora, a 

intertextualidade stricto sensu ocorre mediante um intertexto localizável no texto, isto 

é, por meio de uma passagem/ideia passível de ser recuperada por diferentes 

marcas linguísticas, das quais o enunciador se vale para remeter a outros textos, ora 

inserindo partes de um texto em outro, ora transformando, modificando o texto-fonte, 

ora imitando-o de algum modo (CAVALCANTE, 2010). 

Ocorrerá intertextualidade sempre que, intencionalmente, o enunciador 

estabelecer um diálogo entre o texto que está produzindo e outro(s), supondo que o 

coenunciador poderá reconhecer a junção entre eles, ou seja, que será capaz de 

identificar o intertexto. 

Desse modo, o pensamento de Bazerman (2006, p. 92) esclarece bem as 

ideias das autoras, definindo intertextualidade como: 

 
As relações explícitas e implícitas que um texto ou um enunciado 
estabelecem com os textos que lhes são antecedentes, contemporâneos ou 
futuros (em potencial). Através de tais relações, um texto evoca não só a 
representação da situação discursiva, mas também os recursos textuais que 
têm ligação com essa situação e ainda o modo como o texto em questão se 
posiciona diante de outros textos e os usa. 
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Bazerman (2006) constituiu seis níveis de intertextualidade com a finalidade 

de que o texto resgate outros textos e sustente-se neles como um mecanismo para 

comprovação de validade de um argumento: 

O primeiro nível remete a textos anteriores como fonte de declarações que 

fundamentam o objetivo de um novo texto que está sendo produzido. Por exemplo, 

trechos de leis da Constituição. 

O segundo nível se destina a situações em que temáticas sociais são 

retratadas de maneira explícita. Citações de opiniões opostas representam essa 

temática social, muitas vezes polêmica.   

O terceiro nível usa outras declarações para obter apoio ou contradizer uma 

ideia, comocitar dados de uma fonte de pesquisa extra, uma enciclopédia, o que 

pode representar atualmente um site de pesquisa.  

O quarto nível decorre de maneira menos explícita.O texto pode basear-se 

em crenças, costumes, ditados, relativos a uma fonte específica, entendidos como 

senso comum.  

O quinto nível revela a intertextualidade em sentido amplo, por meio de tipos 

conhecidos de linguagem, estilo e gênero. No meme, por exemplo, o criador busca 

uma imagem relacionada a um contexto atual, e suas frases que se complementam, 

geralmente carregadas de criticidade.   

O sexto nível traz as constatações de como o intertexto pode ser usado. 

Bazerman corrobora que os textos podem ser utilizados como forma de se 

complementarem, ainda que se distanciem no tempo, no espaço ou na cultura. Ou 

seja, retratando fatos históricos, comportamentos de outras culturas ou espaços 

distanciados da atualidade. 

Detalhando a subclassificação de Koch (2012) no que diz respeito à 

intertextualidade estrita, pode-se considerar os seguintes conceitos: 

 

(1) Intertextualidade temática: ocorre entre textos de uma mesma área do 

conhecimento, que se servem de definições e expressões comuns, 

compreendendo textos sobre o mesmo assunto. 

(2) Intertextualidade estilística: ocorre quando o autor imita ou parodia, tendo 

em vista efeitos variados, como é o caso de textos que reproduzem a 

linguagem bíblica, um jargão profissional, entre outros.  
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(3) A intertextualidade explícita: ocorre quando o produtor do texto faz uma 

citação da fonte do intertexto, como é recorrente em citações, referências, 

resumos, resenhas e traduções. 

(4) A intertextualidade implícita: requer que o interlocutor recupere na 

memória o sentido do que foi citado, uma vez que não há citação 

expressada fonte, assim como ocorre nas alusões, na paródia, em certos 

tipos de paráfrases e de ironia. 

 

Na intertextualidade implícita, a autora faz algumas subdivisões de acordo 

com o objetivo do autor em associar certo sentido ao seu texto. A situação de um 

intertexto conter tendência argumentativa é o que Maingueneau e Grésillon (1984) 

apud Koch, Bentes e Cavalcante(2012) chamam de captação.  

Na ocasião de o intertexto ser associado ao texto com o objetivo de 

argumentar em sentido oposto ou satirizar, tem-se um exemplo de subversão, 

também conforme Maingueneau e Grésillon (1984, apud Koch, 2012). Na 

subclassificação, Koch, Bentes e Cavalcante também asseveram a existência do 

détournement. Maingueneau e Grésillon (1984, apud Koch, 2012, p. 45) afirmam que 

“o détournement consiste em produzir um enunciado que possui as marcas 

linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque dos 

provérbios reconhecidos”. 

A partir desses mecanismos, o produtor do texto pode dar autoridade ao 

enunciado, o que se denomina captação, ou pode ser contrário às ideias do suposto 

provérbio, ou frase de efeito que é de conhecimento geral, procedimento conhecido 

como subversão. A intenção é possibilitar a ativação do enunciado original, para 

amoldá-lo conforme o sentido do ponto de vista do produtor de texto. 

Baseando-se em outra perspectiva, Koch (2012, p. 135) também retoma os 

estudos de Piègay-Gros, em Introduction à l’intertextualité e, seguindo a orientação 

de Genette, diferencia dois tipos de relações intertextuais: uma baseada na relação 

de copresença entre vários textos, e a outra baseada na relação de derivação. A 

partir das informações reunidas, foi desenvolvida a seguinte tabela explicativa: 
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Tabela 1 –Tipos de relações intertextuais 
 

Copresença Explícitas Citação 

Referência 

Implícitas Plágio 

Alusão 

 Das semelhanças Captação 

Subversão 

Derivação Paródia e 
travestimento 
burlesco 

Pastiche 
Fonte: Adaptado de Koch, Bentes e Cavalcante(2012) 

 

Como podemos observar na tabela, dentro da intertextualidade explícita, 

temos a citação e a referência. A citação se define por ser a forma simbólica da 

intertextualidade.Ela torna perceptível a inclusão de um texto no outro, através das 

aspas ou alteração na fonte, que representam essa heterogeneidade. A referência 

remete a outro texto, sem que, necessariamente, tenhamos a presença de um 

trecho do texto-fonte. O leitor faz o reconhecimento de outro texto sem citá-lo 

literalmente, observando apenas as pistas que fazem essa remissão. De acordo com 

as autoras, para estabelecer a referência como estratégia explícita de copresença, 

devemos considerá-la como uma menção direta, ou a entidades do texto, ou ao 

texto como todo.  

Na intertextualidade implícita, ainda conforme Koch, BenteseCavalcante 

(2012), temos o plágio, que se designa por ser um tipo de citação em que se usam 

trechos de textos de outros autores, assumindo a sua autoria, e a alusão, que não 

evidencia a retomada do texto e não reitera completamente palavra por palavra do 

texto do outro, considerando que o leitor possa inferir o que o autor tem a intenção 

de transmitir sem demonstrar diretamente. 

As alusões são muito recorrentes em nossa comunicação, bastante populares 

por retomarem frases de textos literários, como “navegar é preciso”. Essa retomada 

de maneira indireta ao texto de que as expressões fazem parte estabelece um caso 

de alusão. Tais frases são bem populares e quem as usa normalmente espera que o 

interlocutor conclua seu texto-fonte, o que se aproxima da intertextualidade explícita. 

Antunes(2017, p. 120) considera a alusão uma “intertextualidade que marca a nossa 

atividade da linguagem”. 
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Antunes (2017, p. 120) reforça que introduzir partes de um texto em outro 

determina um processo que retoma operações de: 

(a) Recapitular – trazer a memória de um texto em outro 

(b) Remontar- buscar outra perspectiva para um ponto em questão 

(c) Reenquadrar- adequar essa outra visão ao novo contexto 

(d) Conformar – ajuste do texto aos modelos de texto socialmente 

reconhecidos. 

Por isso, não se torna tão simples a reutilização de um texto anterior em um 

texto atualizado. Para que seja possível a realização desse procedimento, o autor do 

texto evidencia suas intenções e, no decorrer desse uso, observa-se a estratégia da 

citação ou alusão. 

Já nas relações de derivação, temos a paródia, que se define como a 

modificação de um texto, transformando também seu conteúdo, ainda que 

permanecendo com seu estilo. O travestimento burlesco, que se apoia na alteração 

de um estilo a partir de um texto cujo conteúdo é mantido; e o pastiche, que apenas 

imita um estilo, sem preocupação com conteúdo, mas mantendo a forma. 

Este trabalho tem como base para as análises as relações de copresença, 

sobretudo as subclassificações referência, citação, plágio e alusão. As 

exemplificações serão esclarecidas no capítulo destinado às análises. 

 

3.3 A INTERTEXTUALIDADE NOS MEMES E NOS ARTIGOS DE OPINIÃO: 

POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES NA SALA DE AULA 

 

O conteúdo da intertextualidade pode e deve ser trabalhado em atividade na 

sala de sala. É importante que o aluno saiba como implica, em relação a seu 

repertório de conhecimentos, a inclusão de outros textos para enriquecer sua 

produção textual. Desde a intertextualidade, que perpassa pela semelhança de 

gênero, até simplesmente a temática, como também as ocorrências de citações, 

alusões, de acordo com o objetivo do produtor do texto no decorrer da escrita. A 

identificação do texto fonte da passagem intertextual tem a intenção de representar 

uma estratégia de ampliação desse repertório.  

Antunes (2017, p. 122) afirma que “não apenas a literatura pode servir de 

apoio para essas atividades, mas, todo o repertório dos provérbios populares, das 
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frases feitas, das expressões fixas, dos bordões em uso etc.” Esses intertextos têm 

função de colaborarem com a produção de texto dos alunos, ainda com mais 

intensidade uma vez que propõem um conteúdo atualizado, contemporâneo, como 

as ideias e as frases de efeito presentes nos memes, por exemplo.  

A inclusão de outros textos na construção e na interpretação de um meme 

tem um propósito fundamental de dialogar com informações que originaram o 

referido discurso, e, ainda, de auxiliar para a melhor interpretação da temática a 

partir da polêmica do assunto em questão. 

É na sala de aula, sobretudo, que os discentes devem se conscientizar de 

que estão inseridos nas práticas de comunicação humana. A produção de um artigo 

de opinião deve ser uma reprodução de um modelo de gênero textual já explorado 

em sala, constituída do seu conhecimento de mundo e da inclusão de intertextos 

que devem se adequar ao tema tratado e ao contexto comunicativo proposto pelo 

professor. 

Essas produções funcionam como rastro, prova da existência do que já foi 

produzido antes. De acordo com Antunes (2017, p.80), 

 
os textos funcionam como indícios, como uma prova (material, inclusive) do 
que já foi. As palavras estão lá; explícitas e implícitas; declaradas ou 
pressupostas; literais ou metafóricas. Nenhuma está mudada. É preciso 
descobrir a razão de estarem ali, exatamente no ponto em que estão. 
 

Considerando o pressuposto de que a linguagem é dialógica, no início de uma 

interação, determinadas informações foram ditas para que, no fim, alguém as 

compreendesse e assimilasse. A reiteração de frases e expressões é muito 

significativa, pois articula melhor o texto e permite que sejam retomadas informações 

que contribuem para a construção da argumentação textual. O ideal é a recuperação 

dessas informações de outras fontes, para ampliar a capacidade de persuasão no 

texto, como forma de se compreender seu conteúdo global e facilmente obter êxito 

no entendimento do seu texto por parte de outros leitores, em relação aos objetivos 

pretendidos com a produção de um artigo de opinião. 

Koch e Elias (2017, p. 125) enfatizam a importância de chamar a atenção dos 

alunos para o fenômeno da intertextualidade destacando que 

 
Não se trata apenas de construir relações entre textos, mas, principalmente, 
do modo pelo qual se constrói “esse mosaico”, do objetivo da referência e 
do modo pelo qual se posiciona diante dos textos a que faz remissão, 
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levando em conta o seu propósito comunicativo (BAZERMAN, 2006, p. 
103). 
 

Na atividade escrita, o produtor de texto, portanto, pode entrever outros textos 

que contribuem para a sua produção, recorrendo a muitos recursos, tais como: 

citação, por meio do uso de aspas ou outra sinalização, e referência ou alusão, 

definições esclarecidas no subtópico anterior.   

Também é interessante ressaltar que a intertextualidade não deve ser 

compreendida apenas como expressões que podem ser reconhecidas em 

determinado texto fonte, mas como um enriquecimento da leitura e da produção de 

textos e sua atuação na composição de sentido do texto. 

Para Koch e Elias (2017), a intertextualidade pode ser reconhecida como um 

dos fatores de coerência textual. As relações intertextuais, os diálogos existentes 

entre os textos dentro de um contexto comunicativo, são essenciais para a 

aprendizagem da construção de sentido que é verificada nos textos, no caso, neste 

estudo, nos artigos de opinião. 
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4 O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA EM SALA DE AULA 

A escrita não é compreendida em relação apenas à apropriação das regras 
da língua, nem tampouco ao pensamento e intenções dos escritos, mas, 
sim, em relação à interação escritor-leitor, levando em conta, é verdade, as 
intenções daquele que faz uso da língua para atingir seu intento, sem, 
contudo, ignorar que o leitor com seus conhecimentos é parte constitutiva 
desse processo. 

(KOCH e ELIAS, 2017, p.34) 

 

Neste capítulo, discutiremos sobre o procedimento da sequência didática que 

resulta na produção de um artigo de opinião, para embasar os passos para a coleta 

dos dados da pesquisa e as recomendações para a correção dos textos e 

intervenção do professor no processo de escrita e reescrita dos textos.   

 

4.1 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO PROCEDIMENTO 

 

As sequências didáticas fazem parte de uma proposta teórica e metodológica 

do ensino de língua materna produzida em torno de gêneros. São orientações 

propostas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), que as caracterizam como: 

“conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”, com o objetivo de “dar acesso aos alunos a 

práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (DOLZ,NOVERRAZ 

ESCHNEUWLY, 2004, p. 97 - 98).  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) corroboram que uma sequência 

didática tem o intuito de “ajudar o aluno a dominar melhor um gênero, permitindo, 

assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação”. Assim, suas propostas medeiam um ensino da língua com a 

utilização de gêneros, tendo em vista que os discentes, através do contato com 

vários gêneros, apropriam-se dos conhecimentos e, ao mesmo tempo, assimilam as 

práticas de linguagem, que têm como consequência a compreensão da língua.  

Para os autores, a organização de atividades de uma sequência didática é um 

processo formado por quatro etapas, quais sejam: apresentação da situação, 

produção inicial, módulos e produção final. Essa estrutura se coordena por meio da 

situação de produção, pelos objetivos e pelas tarefas propostas durante a realização 

da sequência didática.  
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A apresentação da situação é a primeira etapa de uma sequência didática e 

se designa por duas dimensões. A primeira é “a do projeto coletivo de produção de 

um gênero oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 99), e a 

segunda é a dimensão dos conteúdos. Na primeira dimensão,estabelece-se o 

gênero que será produzido, qual seu destinatário, que estrutura o texto terá, qual a 

finalidade da produção do texto, etc.  

A segunda etapa é constituída pela produção inicial, ou seja, a tentativa do 

aluno em produzir seu primeiro texto escrito do gênero solicitado. O docente, ao 

aplicar a atividade, deve conscientizar os alunos de que na primeira produção 

problemas podem surgir.   

As oficinas de atividade constituem a terceira etapa da sequência didática, 

voltada para a uma solução dos problemas percebidos na produção inicial. Por esse 

motivo, pode ser alterada e adaptada de acordo com as dificuldades dos alunos. 

Com a intenção de solucionar eventuais problemas com a construção do gênero e 

uso da língua, o professor verifica as dificuldades encontradas na produção inicial 

eelabora atividades de acordo com os problemas detectados,para que os alunos 

possam sanar essas questões. 

A produção final é a última etapa do processo. A sequência didática é 

encerrada, proporcionando ao aluno, segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 

107) “a possibilidade de pôr em prática as noções e os instrumentos elaborados 

separadamente nos módulos” depois da análise da produção inicial. Além disso, a 

produção final é uma ferramenta que o discente pode utilizar para refletir sobre a 

evolução dos alunos em relação à primeira produção. Assim, os alunos passam a 

reconhecer as particularidades do gênero e da língua materna, e dominarsuas 

dificuldades, conscientizando-se da forma mais adequada de expressão nas práticas 

comunicativas do cotidiano.  
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Figura 2 – Esquema de sequência didática. 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.98). 

 

No que diz respeito às sequências didáticas, os procedimentos indicados 

pelos pesquisadores da escola de Genebra estabelecem um valor imenso para o 

trabalho com os gêneros em sala de aula, pois organizam as etapas sequenciais da 

aula e esclarecem para o aluno o entendimento da função e estrutura de um gênero, 

e do funcionamento da linguagem, de acordo com o contexto de produção. Para 

esses autores, a SD “procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao 

domínio dos gêneros e das situações de comunicação”(DOLZ, NOVERRAZ E 

SCHNEUWLY, 2004, P. 97). 

 

4.2 A PRODUÇÃO DO ARTIGO DE OPINIÃO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Norteados pela teoria abordada, elaboramos uma proposta didática e 

aplicamos em sala de aula, a fim de reconstruir e ressignificar as aulas de língua 

materna do 9º ano do ensino fundamental, como metodologia para produção do 

gênero artigo de opinião.  

É importante ressaltar que atividades direcionadas para o ensino da produção 

de texto em sala de aula precisam envolver gêneros conhecidos pelos alunos, tais 

como o meme e o artigo de opinião. Oprimeiro reconhecido por meio da internet, e o 

segundo, que estabelece relevância por ser explorado no intuito de trabalhar a 

argumentação com alunos. O objetivo é justamente capacitar os alunos para 

produzirem textos eficientes, que facilitam a comunicação. Assim como afirma 

Schneuwly e Dolz (1999, p.10): 

 
Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 
didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem que são sempre de 
dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para 
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melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, para 
melhor produzi-lo na escola ou fora dela e, em segundo lugar, para 
desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis 
para outros gêneros próximos ou distantes. Isso implica uma transformação, 
pelo menos parcial, do gênero para que estes objetivos sejam atingidos e 
atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação do gênero, ênfase em 
certas dimensões etc. 
 

Portanto, os autores salientam o intuito primordial da sequência didática, que 

é auxiliar o aluno a apoderar-se de um gênero em específico, com a intenção de 

aprimorar sua linguagem em uma dada situação de comunicação. Além disso, 

precisamos ser conscientes de que a aplicação deve ocorrer em momentos 

diferentes e planejados, que devem se voltar não só para aprendizagem do gênero 

artigo de opinião, mas também para o aperfeiçoamento da argumentação dos 

alunos. Para tanto, utilizamos como recursos textos diversificados e atividades 

sistematizadas, a serem detalhadas na intervenção desta pesquisa.  

 

4.3 A CORREÇÃO DO TEXTO E AS INTERVENÇÕES DO PROFESSOR 

 

No que tange à sala de aula, o ensino de língua materna, em relação à 

correção de texto, esteve sujeito à concepção tradicional do uso da linguagem. A 

correção do texto envolvia indicar as falhas gramaticais, grifá-las de vermelho e 

apontar o que seria correto, utilizando códigos nem sempre reconhecidos pelos 

alunos. 

 Na atualidade, o professor de Língua Portuguesa deve refletir nas ideias do 

texto, além de indicar falhas gramaticais e conferir determinada nota para a 

produção do aluno. Concepções recentes têm confirmado essa ideia, com a 

proposta de analisar de que forma ocorre a participação do professor na produção 

do texto do aluno e de que maneira essa intervenção na correção estabeleceuma 

etapa relevante no processo de aquisição da língua escrita.  

Para compreendermos o que seria uma correção de texto, verificamos as 

propostas de Ruiz(2015, p.21), que traz como concepção a intervenção do docente 

sobre o texto do aluno com o intuito de indicar para o aprendiz algum problema de 

produção que pode ser “[...] qualquer sequência linguística que gere um 

estranhamento para o leitor, não apenas em função do gênero ou do tipo de texto, 

mas também dos objetivos visados na interlocução e das condições tanto de 

produção quanto de recepção desse mesmo texto”. 
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A autora se refere a algum componente imprevisível ao leitor no que se 

relaciona com a compreensão do texto e que ocasiona problemas de ordem 

linguística ou discursiva. O professor, ao executar a função de corretor, passa a 

avaliar, aprovando ou reprovando o texto do aluno. Muitas vezes, o professor só 

procura “erros” na produção de texto e as qualidades dificilmente são valorizadas. A 

exigência do professor faz dele um leitor incomum, diferente de qualquer outro leitor, 

pois atua com a pretensão de corrigir os problemas em torno da gramática 

normativa.  

Corrigir um texto não é uma tarefa simples, pois compreende uma atividade 

não só objetiva, mas também subjetiva. Sobre a prática do professor, sobretudo os 

novatos, diante do processo de correção de um texto, Serafini (1998), esclarece que 

“os professores criam uma metodologia própria de correção como autodidatas. 

Quando interrogados sobre essa prática, a maioria diz que no início da carreira só se 

utilizam de técnicas dos seus antigos professores” (SERAFINI, 1998, p. 107).  

Uma correção produtiva de um texto, conforme Serafini (1998, p.108-122), 

segue seis passos: a) a correção não deve ser ambígua; b) os erros cometidos pelos 

alunos devem ser reagrupados e catalogados; c) o aluno, no momento da reescrita, 

deve ser estimulado a rever as correções feitas, compreendê-las e trabalhar sobre 

elas ao reescrever seu texto; d) deve corrigir poucos erros em cada texto; e) deve 

estar predisposto a corrigir o texto do aluno; f) a correção deve ser adequada à 

capacidade do aluno.  

Para a autora, esses seis pressupostos encaminham o professor para uma 

boa conduta na correção, considerando a revisão e a reescrita do texto pelos 

discentes, em que os três passos iniciais garantem a eficácia na correção de um 

texto, desde que as observações do professor sejam de simples compreensão; o 

quarto diz respeito ao trabalho de reescrita que o aluno deve realizar; e os dois 

últimos conduzem ao posicionamento que o professor deve ter de acordo com as 

produções dos alunos.  

Serafini (1998) apresenta três estratégias de correção: indicativa, resolutiva e 

classificatória. Com base nessa teoria, Ruiz (2015) amplia essa visão e caracteriza a 

correção textual-interativa como um novo modo de correção.  

A correção indicativa é definida como o modo de intervenção do professor ao 

indicar, na margem do texto do aluno, os problemas relacionados às palavras, frases 
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ou períodos, sinalizando o local onde as mudanças devem ser efetuadas. As 

correções desse tipo, segundo a autora, pouco contribuem para uma segunda 

versão do texto, pois o aluno não realiza as correções sugeridas pelo professor: o 

aluno não tem intenção de revisar seu texto, ou não sabe revisar de maneira 

adequada,ou não entendeu a correção do professor. Isto torna difícil para o 

professor sanar os problemas, uma vez que o aluno não possui, na maioria dos 

casos, conhecimento linguístico para realizar essa revisão. 

O outro tipo de correção, a resolutiva, é compreendida pela tentativa do 

professor reescrever o que considera problemático no texto do aluno. Isto, para 

Serafini (1998),  

 
consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 
períodos inteiros. O professor realiza uma delicada operação que requer 
tempo e empenho, isto é, procura separar tudo o que no texto é aceitável e 
interpretar as intenções dos alunos sobre trechos que exigem uma 
correção, reescrevendo depois tais partes, fornecendo um texto correto 
(SERAFINI, 1998, p. 113).  
 

Como podemos perceber, nesse tipo de correção, o professor assume a 

forma de dizer do aluno na reescrita do texto, escrevendo acima do trecho ou da 

palavra a forma adequada na margem ou no espaço em branco abaixo do texto, 

sem definição de lugar. Como forma de resolver os problemas, o aluno 

simplesmente repete as mudanças realizadas pelo professor, tendo em vista que 

não encontra dificuldade em visualizá-las. Ruiz define esse processo como “uma 

simples tarefa de copiar a redação incluindo as alterações ortográficas e normativas 

já efetuadas pelo professor” (RUIZ, 2015. p. 85). Em resumo, o aluno não consegue 

refletir sobre seu próprio texto, não altera o que ele acha necessário, pois,nesse 

caso, não se tem a reescrita, e sim uma cópia. 

Quanto à correção classificatória, Serafini (1998) caracteriza como uma 

identificação e classificação dos erros, propondo a sua correção através de um 

conjunto de símbolos. Nessa forma de corrigir, o professor informa onde está o erro, 

indica pistas parasolucionar o problema, esclarecendo a fonte do problema. O aluno 

é influenciado a refletir sobre a resolução do problema. De acordo com Ruiz, “na 

correção classificatória a indicativa também marca presença, exercendo uma função 

de reforço expressivo, altamente significativa no processo interlocutivo 

professor/aluno” (RUIZ, 2015, p. 46). Porém, nesse tipo de correção, a revisão pode 

não ser realizada pelo mesmo motivo da indicativa:ou o aluno encontra dificuldade 
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para solucionar o problema sinalizado, ou não compreende o significado do símbolo 

usado pelo professor.  

Observando que essas estratégias de correção definidas por Serafini (1998) 

não dariam conta dos problemas linguístico-discursivos, Ruiz (2015) elabora um 

outro método de correção na tentativa de solucionar os problemas textuais que 

superam a dimensão da frase: a correção textual-interativa. Conforme a autora, esse 

método de correção se define pela elaboração de comentários mais longos do que 

aqueles feitos à margem do texto pelo professor, escrito em forma de bilhetes (pós-

texto), que tem a função de levar o aluno a revisar o texto para melhoria da 

produção, ou até para a função de correção do professor. Essas anotações podem 

ser formadas por elogios ou relembrar o que não foi feito ou omitido. Esse modo de 

intervenção sobre o texto do aluno é também o tipo de correção que mais possibilita 

a revisão e a reescrita dos textos. De acordo com Ruiz (2015, p. 80), trata-se de 

“uma atuação dialógica”, estabelecendo uma relação polifônica entre os 

interlocutores, que consideram o texto como seu objeto de discurso.  

Dos modos de correção apresentados, o método de correção textual-

interativa é realizado num espaço maior de tempo, pois o docente passa a dar 

sugestões de melhora com mais detalhamento, sobretudo no que diz respeito à 

coesão e coerência. 

No que tange à intertextualidade, Costa Val (2006) considera que os fatores 

da textualidade devem ser observados na tarefa de correção textual, afirmando que 

“antes de mais nada, um texto é uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma 

função identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa” (COSTAVAL, 

2006, p. 3-4). A autora corrobora que um texto só será bem avaliado se forem 

observados três aspectos: o pragmático, que diz respeito ao seu funcionamento 

enquanto atuação informacional e comunicativa (incluindo os fatores pragmáticos 

intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e 

intextextualidade);o semântico-conceitual, que depende da sua coerência; e o 

formal, que diz respeito à sua coesão. Logo, os fatores da textualidade não estão 

estagnados; tomam forma variada a partir do contexto discursivo que se deseja criar.  

Espera-se que a proposta interventiva que foi realizada, centrada na produção 

de texto, oportunize a melhoria na competência escrita dos alunos. Procedemos, 

então, com a abordagem de Ruiz (2015) para a correção dos textos, levando 
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também em consideração a concepção de coerência de Costa Val (2006) e sua 

importância para a análise dos textos produzidos pelos alunos. 
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5 METODOLOGIA: CONTEXTUALIZANDO A PRÁTICA 

[...] é necessário que a escola garanta um conjunto de práticas planejadas 
com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos 
conteúdos de maneira crítica e construtiva. 

(BRASIL, 1997, p. 33) 
 

Neste capítulo, vamos descrever a natureza da pesquisa e os procedimentos 

que foram realizados para a intervenção pedagógica com os sujeitos deste estudo. 

Buscamos descrever o processo para produção do presente trabalho, bem como a 

realização das atividades e formação do corpus da pesquisa. 

Inicialmente, caracterizamos nosso estudo em relação ao tipo de pesquisa, à 

escola e à amostra, detalhando o ambiente e os colaboradores da pesquisa, os 

alunos. Em seguida, é realizada uma descrição dos procedimentos adotados na 

aplicação das atividades.  

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa possui um caráter interpretativista e de cunho qualitativo, por isso 

a necessidade de análise de produções de texto, pois tem o objetivo de 

compreender e interpretar as informações contidas no discurso dos sujeitos da 

pesquisa.  

A pesquisa-ação aponta novas alternativas que estimulam os alunos a se 

tornarem proficientes produtores de texto. De acordo com Thiollent (2005, p. 26): 

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

O autor pontua que uma pesquisa-ação apresenta a efetiva presença dos 

participantes implicados no problema proposto como alvo para intervenção. Para 

isso, dois objetivos direcionam o desenvolvimento das atividades organizadas sob 

os pressupostos desta pesquisa: um se relaciona com o conhecimento e outro, com 

a prática. O primeiro visa à obtenção de informações ou aumento de conhecimento 

sobre determinado tipo de problema considerado relevante, já o segundo está 

relacionado à solução do problema. 
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“Para corresponder ao conjunto dos seus objetivos, a pesquisa-ação deve se 

concretizar em alguma forma de ação planejada, objeto de análise, deliberação e 

avaliação” (THIOLLENT, 2005, p. 69). Por isso, este estudo se caracteriza por uma 

abordagem qualitativa, visando uma intervenção. Esse tipo de pesquisa é realizado 

através do envolvimento de um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos 

propósitos, a fim de sanar um problema que é percebido no contexto em que 

exercem suas funções como estudantes ou professores. 

Para nossa pesquisa, a percepção do problema se deu por uma dificuldade 

dos alunos observada na experiência docente, que provocou ações que pudessem 

resolver qualquer questão apresentada. Portanto, o trabalho de intervenção se volta 

para uma reescrita colaborativa com a orientação do professor, buscando sempre a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, constituindo reflexões e contribuições 

para o trabalho do professor em sala de aula. 

 

5.2 AMOSTRA DOS PARTICIPANTES 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa são 10 alunos de uma turma de 9º 

ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal localizada na periferia 

de Fortaleza (CE).  

A escola em que foi realizada a pesquisa possui cerca de 500 alunos, 

somando-se os turnos manhã, tarde e noite, matriculados nas séries finais do ensino 

fundamental. O quadro docente da escola é formado por 39 professores de área 

específica (incluindo professores efetivos e substitutos, uma professora pedagoga 

readaptada na biblioteca e outra readaptada lotada como apoio à gestão).  Há na 

escola duas turmas de 9º ano, totalizando 90 alunos matriculados no turno da 

manhã. A carga horária de Língua Portuguesa destinada às turmas de ensino 

fundamental estabelece 4 horas de aula semanais. Os participantes têm idades 

entre 14 e 16 anos. Cada aluno está devidamente matriculado na rede municipal de 

ensino e foi escolhido de um universo de 41 alunos da sala.  

As aulas, em sua maioria, são geminadas, e o professor de Língua 

Portuguesa encontra-se duas vezes por semana com a turma. Cada aula tem 55 

minutos, de forma que os professores têm 110 minutos a cada encontro. Na referida 

carga horária, o professor tem a atribuição de cumprir com o conteúdo programático 
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da disciplina, realizar as intervenções pedagógicas e aplicar projetos da escola e da 

Secretaria Municipal de Educação. 

As atividades realizadas na pesquisa, consideradas como documentos, foram 

produzidas em sala de aula durante as aulas de Língua Portuguesa, sob a 

supervisão da professora pesquisadora. Os textos resultantes da sequência de 

atividades aplicadas são o produto da proposta de redação e do trabalho de 

reescrita colaborativa com a orientação da professora na turma em questão. Por 

motivo de melhor aproveitamento da turma e para a manutenção do andamento das 

atividades cotidianas, não foi dada nenhuma orientação diferente aos sujeitos da 

pesquisa e aos outros alunos da turma. Nossa intervenção contou, ao todo, com 

20horas aulas, segmentadas em dez aulas geminadas destinadas ao projeto. No 

total, foram 10 semanas para a realização dos procedimentos, divididas nos dois 

bimestres iniciais do ano de 2017. 

 

5.3 O NONO ANO “A”: SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A escolha da turma de 9º ano A para a realização desta intervenção 

pedagógica deu-se devido à necessidade de aprimorar as competências para a 

produção de texto e conscientizar os alunos sobre a importância de exercer essa 

prática social de linguagem, através do posicionamento crítico em relação às 

questões polêmicas que surgem no cotidiano.  

Na ocasião, a turma era composta por 41 alunos - 18 meninos e 23 meninas. 

Todos oriundos de famílias economicamente carentes. No decorrer do ano letivo, 5 

alunos migraram para o turno vespertino e noturno, por questões comportamentais 

ou por necessidade pessoal. 

Na sala de aula, normalmente, os alunos sentam em filas, em pequenos 

grupos, quase sempre localizados nas margens ou no fundo da sala. A turma, 

apesar de se encontrar na etapa final do ensino fundamental, é considerada difícil 

pelos professores, que não sentem a colaboração de uma parcela dos alunos para 

exercer suas atividades cotidianas. 

Acreditamos que o ensino da produção textual como um processo contribui de 

forma relevante para trabalhar os gêneros textuais em sala de aula, partindo sempre 
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de situação efetiva do uso da linguagem. Além disso, torna os processos de revisão 

e reescrita uma atividade cotidiana nas aulas de Língua Portuguesa. 

Para que os alunos fossem avaliados conforme sua participação e em 

condição de igualdade e estimular a participação nas atividades, foi atribuída uma 

nota pelo desempenho de cada discente, sendo utilizada para definir a nota parcial 

da segunda etapa. Os alunos demonstraram expectativa e interesse em colaborar 

com a proposta. Alguns não se manifestaram, mas participaram das atividades 

 

5.4 PROCEDIMENTOS DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 

No intuito de aplicar uma SD centrada nos gêneros discursivos multimodais 

(memes) e argumentativos para a produção de um artigo de opinião, foi elaborado 

um quadro de ações que representam os passos que orientaram esta SD. Antes de 

detalharmos as ações de cada módulo, apresentamos a tabela 2, que esclarece e 

resume o desenvolvimento dos módulos: 

 

Tabela 2–Resumo dos módulos para a sequência didática 

MÓDULO CONTEÚDO OBJETIVO ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA 

Módulo I 

 

Gênero Textual: 

O artigo de 

opinião 

Identificar os 

elementos 

característicos do 

artigo de opinião 

Leitura, análise e 

interpretação de 

artigo de opinião. 

Módulo II 

 

Estrutura de um 

artigo de opinião 

Compreender a 

estrutura 

composicional do 

artigo de opinião 

Apresentação, por 

meio de slides, da 

estrutura e das 

características do 

artigo de opinião 

Leitura e análise 

oral de um artigo 

de opinião 

Módulo III Gênero meme: 

Estudo das 

funções sociais e 

características 

Compreender a 

função do gênero e 

relacionar com 

assuntos 

polêmicos da 

Apresentação de 

vários memes, por 

meio de slides, 

discussão oral, 

exercícios de  
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atualidade interpretação e 

produção de 

argumentos. 

Módulo IV Produção escrita 

de artigo de 

opinião 

Aplicar a 

aprendizagem 

sobre a estrutura, a 

formulação de 

argumentos para 

elaboração do 

gênero.  

Produção de texto 

Módulo V Revisão e 

reescrita do 

gênero. 

Revisar o conteúdo 

e a estrutura do 

texto, para a 

reescrita, fazendo 

as modificações 

necessárias.  

 

Diálogo sobre as 

dificuldades de 

escrita. Releitura 

dasproduções 

iniciais para 

orientações. 

Reescrita do texto 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

 1º Encontro: Apresentação da proposta. (tempo: 2 horas/aula) 

Para dar início ao estudo sobre o gênero artigo de opinião, foi socializado com 

a turma o plano de trabalho, que consta da apresentação do gênero que deve ser 

produzido e de uma sequência das etapas que devem ser seguidas durante a 

produção. Nesse primeiro momento, foi feito um esclarecimento sobre o que seria 

um artigo de opinião, sem detalhar as características desse gênero, salientando que 

ele surge das discussões de temas polêmicos. Assim, foram levantadas questões 

sobre os assuntos que estavam sendo mais debatidos nas redes sociais, como 

também temas polêmicos que têm chamado a atenção da comunidade local, como o 

dilema do aumento criminalidade na cidade de Fortaleza e a guerra entre facções 

criminosas na periferia, além de assuntos mais gerais, como corrupção, violência 

contra a mulher, racismo, entre outros. Depois de ouvir muitas opiniões dos alunos, 

que defenderam bem seus posicionamentos sobre os temas, foi feita uma 

explanação sobre a importância de o aluno saber se posicionar sobre esses 

assuntos que geram reflexão acerca dos problemas na sociedade.  
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Nesse momento, também foi esclarecida aos alunos a sequência de 

atividades a ser trabalhada: discussão de questões polêmicas, primeira produção, 

módulos de estudo e produção final. Os discentes foram informados sobre o projeto 

comunicativo, visando à aprendizagem da linguagem a que está relacionada, 

deixando-os cientes de que um texto passa por várias etapas que não podem ser 

negligenciadas, com destaque para o planejamento, a revisão e a reescrita.  

Além disso, como produto final, os alunos que colaborassem em todas as 

etapas iriam ter seus textos divulgados na escola, especificamente na biblioteca, 

sendo disponibilizados para a leitura dos outros alunos e da comunidade escolar em 

geral. 

 

 2º Encontro: Módulo I: Apresentação da situação comunicativa. (tempo: 2 

horas/aula) 

Esse início de trabalho teve como objetivo fazê-los pensar sobre o assunto 

antes de escreverem a respeito. Foi feita uma leitura coletiva da matéria da revista 

Veja que deu início à polêmica (anexo A) e uma leitura orientada do artigo de 

opinião abaixo. Os alunos se interessaram pela leitura porque tratava de um assunto 

de grande repercussão, que foi a publicação de um artigo na revista veja sobre a 

atual primeira dama Marcela Temer. Na época, o fato foi bastante comentado nas 

redes sociais e gerou a campanha “Bela, Recatada e do Lar”, o que motivou a 

criação e publicação de muitos memes sobre o assunto.  

O texto foi lido em sala e as opiniões sobre o assunto foram discutidas, os 

alunos fizeram uma reflexão sobre a temática do machismo, além de observarem 

uma ampliação do vocabulário com alguns termos que não era de conhecimento 

deles, tais como: misógino e empoderamento. Houve também um breve 

esclarecimento sobre o período da ditadura militar, visto que alguns alunos 

demonstraram curiosidade. Logo depois, como o objetivo de reconhecer estratégias 

utilizadas pelo autor do texto para estabelecer sua opinião, os alunos responderam 

às questões da Atividade 1 (abaixo). Nesse momento, a intenção é que os discentes 

reflitam sobre a qualidade dos argumentos apresentados e observem a referência a 

outras vozes marcadas no texto, conceito explicado aos alunos como ideias de 

outros autores presentes no texto lido.  
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ATIVIDADE 1 

TEXTO ARGUMENTATIVO (1) 

A bela, recatada e do lar 

                                                                                Por: EdegarPretto 

                                                                           26/04/2016 - 05h03min | Atualizada 

em 26/04/2016 - 09h00min 

Compartilhar:E-mailGoogle+TwitterFacebook 

  O machismo também faz parte da estratégia para desconstituir a 
presidenta Dilma, eleita democraticamente por 54 milhões de brasileiros e 
brasileiras. Desde a campanha eleitoral, Dilma sofre ataques machistas. Algumas 
semanas atrás nos revoltamos com matéria da revista IstoÉ, que afirmava que a 
presidenta estava desequilibrada e sem condições emocionais para conduzir o país, 
inclusive quebrando móveis dentro do palácio. 

  A revista reforçou que mulheres são descontroladas emocionalmente, e 
portanto não estão preparadas para exercer o poder político. Quando o assunto é 
política, as mulheres têm pouco espaço para serem ouvidas, e são comuns os casos 
de machismo e preconceito. 

  Após a votação do impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos 
Deputados, onde também assistimos muitas falas misóginas, a revista Veja publicou 
reportagem com Marcela Temer, esposa de Michel Temer, e já na manchete a 
definiu como bela, recatada e do lar. O texto tinha aparente pretensão de elogio ao 
fato de Marcela ser bela ("nossa Grace Kelly"), discreta, falar pouco e usar saias na 
altura do joelho. 

  Impossível não perceber que de fato a revista tenta fazer uma oposição 
ao que Dilma representa. Uma mulher forte que sobreviveu à tortura durante a 
ditadura militar em nosso país, e considerada pelos conservadores como fora do 
padrão imposto pela sociedade de como uma mulher deve se comportar. 

  Fica claro que um homem, no lugar dela, não teria a capacidade 
questionada e nem sofreria ataques tão violentos como os que Dilma sofre 
simplesmente por ser mulher. Aliás, sempre que as mulheres se rebelam e não se 
submetem ao jugo masculino, são taxadas de loucas, descontroladas e histéricas. A 
mesma insubordinação em homens é vista como ato de coragem e firmeza. 

  A revista tenta glorificar Marcela Temer como mulher "padrão" que 
todas deveriam ser, à sombra de um homem e preparada para servir, nunca para 
comandar ou estar à frente dele. Defendemos que as mulheres têm o direito de levar 
a vida da forma como elas quiserem, na presidência da República ou no lar. O que 
não aceitamos é a difamação, a mentira e o discurso machista, misógino que tenta 
desconstituir o papel das mulheres. 

mailto:?body=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html&subject=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
https://plus.google.com/share?url=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
https://plus.google.com/share?url=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
https://twitter.com/share?lang=pt&url=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html&via=zerohora
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/04/entenda-a-polemica-apos-materia-com-perfil-de-marcela-temer-5783059.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/04/entenda-a-polemica-apos-materia-com-perfil-de-marcela-temer-5783059.html
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  Promover o empoderamento implica em uma série de mudanças em 
situações graves que vemos no dia a dia da sociedade e que afetam diretamente a 
vida e o direito de mulheres que são vítimas, e que morrem, por conta do machismo.  

 

Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-

bela-recatada-e-do-lar-5786182.html 

QUESTÕES: 

1. Qual o assunto abordado no texto? 

2. Por que o texto pode ser entendido como texto de opinião? 

3. A tese defendida pelo autor pode ser encontrada no seguinte trecho: 

4. Durante todo o texto, o autor deixa marcada a sua opinião sobre o tema em 

questão. Retire do texto, pelo menos, 2 frases em que essa opinião ( o ponto de 

vista) está bem clara. 

5. Identifique a referência a opiniões de outros autores presentes no texto. 

 

Foi esclarecido aos alunos o objetivo de cada questão, sobretudo a instrução 

sobre o conceito de tese no artigo de opinião, a identificação dos argumentos do 

autor do texto e o que seriam as opiniões de outros autores no texto, ideias 

marcadas pelo autor que são de outras fontes, indicadas no texto. Tais como: “[...] 

matéria da revista IstoÉ, afirmando que a presidenta estava desequilibrada e sem 

condições emocionais para conduzir o país, inclusive quebrando móveis dentro do 

palácio” (trecho do texto acima). Depois de respondidas as perguntas, retomaram a 

discussão sobre o assunto e foram informados da programação do próximo 

encontro. 

 

 3º Encontro: Módulo II: Estrutura de um artigo de opinião. (tempo: 2 horas/aula) 

Foi iniciado um diálogo com a turma chamando atenção para o 

reconhecimento do gênero textual que foi trabalhado no encontro passado, 

esclarecendo aos estudantes que se tratava de um artigo de opinião. Em seguida, 

foi entregue a turma outro artigo de opinião da atividade 2 com a mesma temática do 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noticia/2016/04/edegar-pretto-a-bela-recatada-e-do-lar-5786182.html
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anterior, para fazer a leitura e responder a alguns questionamentos, a fim de que 

fossem diagnosticados os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero. Por 

meio de uma discussão coordenada, foi realizada a socialização dos elementos 

constitutivos do gênero textual artigo de opinião, identificados pela classe. A análise 

do texto foi iniciada pelo título, estimulando o aluno a levantar hipóteses sobre a 

questão apresentada pelo autor para, em seguida, responder oralmente às questões 

da Atividade 2 (abaixo):  

ATIVIDADE 2 

TEXTO ARGUMENTATIVO (2)  

Bela, recatada e do lar: matéria da 'Veja' é tão 1792 

por Djamila Ribeiro — publicado 20/04/2016 10h12, última modificação 25/04/2016 

12h20 

A intenção é enaltecer Marcela Temer como a mulher que todas deveriam ser, à 

sombra, nunca à frente 

José Cruz / Agência Brasil 

Nesta semana a revista Veja fez uma matéria com Marcela Temer, esposa de 
Michel de Temer e, logo na manchete, a definiu assim: bela, recatada e do lar. O 
texto soava elogioso ao fato de Marcela ser discreta, falar pouco e usar saias na 
altura do joelho. Para boa feminista, meia imposição basta. 

Fica evidente a tentativa da revista de fazer uma oposição ao que Dilma 
representa. Uma mulher aguerrida, forte, fora do padrão imposto do que se entende 
que uma mulher deve se comportar. Mas, é como se dissessem: mulher boa é a 
esposa, a primeira dama, a “que está por trás de um grande homem”. 

É evidente a misoginia da qual a presidenta Dilma vem sendo alvo. Um 
homem no lugar dela não teria a capacidade questionada e nem sofreria ataques tão 
violentos como os que Dilma vem sofrendo daqueles que não respeitam a 
legalidade. 

O discurso criminoso de Jair Bolsonaro, no dia da votação ilegítima do 
impeachment na Câmara, mostra isso. Bolsonaro fez alusão a Ustra, homem que 
comandou o DOI-Codi, e o chamou de "pavor de Dilma", que foi torturada na 
ditadura. Independentemente das críticas que se tenha ao governo, é evidente que 
ela vem sendo vítima de uma sociedade machista. 

A matéria de Veja confirma isso ao enaltecer Marcela Temer como a mulher 
que todas deveriam ser, à sombra, nunca à frente. Destaco que não critico aqui 
Marcela e mulheres que possuem estilo parecido. O problema é julgar que esse 
modelo deve ser o padrão. 

É não respeitar a mulher como ser humano, alguém que pode estar num lugar 
de liderança, e que tem o direito de ser como quiser sem julgamentos à sua moral 
ou capacidade. 

https://www.cartacapital.com.br/colunistas/djamila-ribeiro
http://cartacapital.com.br/blogs/midiatico/quando-a-misoginia-pauta-as-criticas-ao-governo-dilma
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Quando li a matéria me lembrei das revistas “femininas” da década de 50 que 
criavam estereótipos da dona de casa feliz, porém sempre arrumada e maquiada. 
Em um trecho no qual critica o filósofo Rousseau, diz: “(...) passa a provar que a 
mulher deve ser fraca e passiva, porque tem menos força física do que o homem; e, 
assim, infere que ela foi feita para agradar e ser subjugada por ele e que é seu dever 
fazer agradável a seu mestre – sendo este o grande fim de sua existência”. 

O lado bom da reportagem foi a campanha virtual que feministas lançaram 
logo após a matéria ir ao ar. Várias estão postando fotos fazendo coisas que a 
sociedade acredita não serem para uma mulher com a hashtag bela, recata e do lar. 

Há fotos com mulheres bebendo, no bar, trabalhando, com roupas curtas, 
com o objetivo de mostrar que lugar de mulher deveria ser onde ela escolhe estar. 
Percebe-se como, apesar de alguns avanços que tivemos, a mentalidade machista 
perdura e é ainda tão 1792... 

QUESTÕES 

1. Você identificou no texto alguma questão polêmica? Qual?  

2. Qual o posicionamento do autor diante dessa questão?  

3. Quais os argumentos usados pelo autor para defender seu ponto de vista?  

4. Há opiniões de outras pessoas evidenciadas pelo autor do texto?  

  

Com o objetivo de complementar o estudo das características do gênero, foi 

elaborada uma apresentação, em forma de slides, para fazer um estudo sistemático 

sobre os elementos básicos que formam a estrutura do gênero textual artigo de 

opinião. Durante a exposição, foram esclarecidas aos alunos as maneiras de 

organizar a estrutura de um artigo de opinião, mas que não existe uma ordem 

específica para que os elementos estejam presentes no artigo.  No entanto, a 

professora enfatizou que há uma estrutura comum que contempla as seguintes 

partes:  

Tabela 3 – Estrutura do texto argumentativo 

INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCLUSÃO 

DESCRIÇÃO DO 
ASSUNTO 
APRESENTAÇÃO DA 
QUESTÃO POLÊMICA 

ARGUMENTOS 
FAVORÁVEIS À TESE 
ARGUMENTOS 
CONTRÁRIOS 
CONTESTAÇÃO 
DESSES 
ARGUMENTOS 

APRESENTAÇÃO DE UMA 
PROPOSTA QUE 
REFORCE A TESE. 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
PARA O PROBLEMA 

Fonte: Autoria própria. 
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Em seguida, os alunos anotaram no caderno as informações compartilhadas 

em sala de aula. Com a leitura do artigo, os alunos têm a possibilidade de 

fundamentar seu ponto de vista com argumentos convincentes e persuasivos para a 

primeira versão do artigo de opinião. Com o texto exposto em slide, os discentes, 

junto à professora,indicaram oralmente a presença de textos alheios no artigo, bem 

como sua estrutura do gênero artigo de opinião. 

 

 4º Encontro: Módulo III: Gênero meme: Estudo das funções sociais e 

características. (tempo: 2 horas/aula) 

Por fazer parte da proposta de redação que foi disponibilizada aos alunos, um 

dos nossos encontros se destinaram ao trabalho com o gênero meme. O assunto 

em questão desde o primeiro encontro, a matéria da revista Veja “Bela, recatada e 

do lar”, gerou uma grande quantidade de memes que foram compartilhados nas 

redes sociais.  

A inclusão desse módulo na SD tem como objetivo introduzir um gênero 

multimodal que atraia discussões ainda mais pertinentes para proporcionar aos 

alunos uma ampliação do seu repertório cultural, a exploração de textos de 

linguagem não-verbal, que geralmente chama a atenção dos alunos em maior 

intensidade, e também porque se referem às críticas que circulam na internet em 

relação ao tema em questão. Nesse encontro, foram exibidos memes relacionados 

ao assunto (imagens no anexo B) e foram discutidos os sentidos de ironia, os 

aspectos intertextuais, bem como as relações entre as linguagens verbal e não-

verbal utilizadas neste gênero. No decorrer das aulas, foi percebido que alguns 

alunos reconheceram o gênero das redes sociais e fizeram observações a respeito 

da sua função. Em seguida, foram realizadas explanações sobre as características 

do gênero e sua função social. Nos minutos restantes da aula, foi aplicada a 

atividade 3 com questões de interpretação textual voltadas para ampliarem seus 

conhecimentos sobre a temática abordada pelos memes.  

 

ATIVIDADE 3 

De acordo com PASSOS (2012, p. 7) “Nos dias de hoje, percebe-se uma 

infinidade de gêneros participando da ação social dos indivíduos e ainda o que se 
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torna mais interessante a produtividade em si mesmo. Um gênero bastante usual, 

que posteriormente ainda se reconstrói, ativando novas características, novos 

aplicativos, atualizando-se, aprimorando-se e ainda sendo suporte de diversos 

outros gêneros também relevantes”. Carregado de opiniões críticas sobre assuntos 

polêmicos, muitas vezes com a temática voltada para o humor e crítica, como 

podemos perceber nos memes abaixo.  

MEME 1                                               MEME 2 

 
 

Sobre os textos acima, responda às perguntas: 

a. Qual o assunto abordado nos memes? 

b. O que mais lhe chamou atenção? 

c. Podemos dizer que abordam temas polêmicos? 

d. Você tinha conhecimento sobre esse assunto? Qual a sua opinião? 

 

Foram necessárias duas aulas para a realização desta atividade e a maioria 

da turma respondeu às perguntas, com exceção de 5 alunos que haviam faltado à 

aula nesta data. As discussões foram realizadas com todo o grupo e a resolução das 

perguntas foi realizada de forma individual.  

Nessa atividade, os alunos tiveram contato com os memes que seriam 

apresentados na proposta de redação para que compreendessem as características 

do gênero. O primeiro meme se refere a uma crítica feita à esposa do político 

Eduardo Cunha, uma vez que os dois tiveram acesso a grandes quantias de 
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dinheiro, conforme denúncias realizadas e divulgadas nos diversos meios 

comunicativos. O segundo meme diz respeito ao programa de televisão apresentado 

por Bela Gil, que é conhecida por suas receitas de hábitos alimentares veganos. 

Alguns alunos reconheceram os memes já com outras versões de crítica e as 

discussões na sala de aula ficaram bem intensas. 

 

 5º e 6º Encontros: Módulo IV: Primeira produção do artigo de opinião (Tempo: 4 

horas/aula) 

O quinto encontro iniciou com a leitura da proposta de redação (anexo C). Foi 

solicitada a primeira produção individual de um artigo de opinião sobre o assunto 

apresentado anteriormente, com o tema trabalhado nas aulas anteriores. Para isso, 

os alunos foram orientados a defenderem seu ponto de vista sobre esse tema por 

meio de argumentos consistentes. Antes da produção definitiva, foi solicitado o 

rascunho, e enfatizada a importância do rascunho para a produção de umtexto de 

qualidade. 

A produção inicial ocorreu a partir do seguinte enunciado: “Em função da 

leitura dos textos motivadores e dos conhecimentos assimilados ao longo de sua 

formação, produza um artigo de opinião sobre ‘o papel da mulher na sociedade 

contemporânea’. O objetivo dessa atividade é que o aluno possa organizar suas 

opiniões e conhecimento de mundo sobre o assunto em questão num texto 

argumentativo. 

Concluídas as explicações, foi solicitada a produção do texto em sala. No 

momento da produção, os alunos tiraram dúvidas a respeito dos elementos 

constitutivos desse gênero textual. A professora, então, pôde observar as 

capacidades já adquiridas pelos alunos, identificando as dificuldades reais 

percebidas nesse primeiro texto. Alguns estudantes, ao final da aula, solicitaram 

uma negociação do prazo de entrega.   

 

 7º e 8º Encontros: Módulo V: Orientações para reescrita, correção e segunda 

produção: refletindo sobre sua produção. (Tempo: 4 horas/aula) 
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O trabalho ficou voltado para uma reflexão sobre a escrita do aluno, em 

relação às operações linguístico-discursivas. A partir do pressuposto da correção 

textual-interativa de Ruiz (2015), para o processo da reescrita, cada aluno recebeu 

uma cópia da sua produção e foi-lhes recomendado que lessem o seu próprio texto. 

Em seguida, foi solicitado que sublinhassem as partes da produção que eles 

consideraram inadequadas.  

Alguns alunos fizeram isso com dificuldade, afirmando não encontrar nenhum 

problema no texto. Em seguida, cada aluno foi chamado, particularmente, para que 

a professora pudesse repassar as orientações relacionadas aos aspectos positivos 

do texto e depois os aspectos negativos. O uso da pontuação, dos tempos verbais e 

a abordagem da concordância verbal e nominal foram observados. 

 De acordo com Jesus (2015p. 69) 

 
O processo de revisão e reescrita caracteriza-se pelas operações 
linguístico-discursivas usadas pelo escritor quando vai decidir o que vai ou 
não fazer parte da produção, efetuando modificações de diversas ordens: 
acréscimo, substituição, subtração e/ou deslocamento.  
 

Portanto, foi solicitado ao aluno que identificasse, em primeiro lugar, as 

adequações do texto em relação ao gênero, para depois serem feitas as reflexões 

sobre as inadequações no uso dos elementos expostos no texto. 

 

 9º Encontro: MóduloV: Refletindo sobre o uso da intertextualidade no artigo de 

opinião. (Tempo: 2 horas/aula) 

Após as correções, tendo como base Ruiz (2015), foi realizada a leitura em 

conjunto com o aluno para identificar as vozes explícitas e implícitas que se 

manifestaram em seus textos. Os textos que continham trechos presentes na 

proposta de redação foram observados pelos estudantes, os quais foram orientados 

a introduzirem a referência nos seus textos por meio de citação.  

Foi observado o contexto de produção e as vozes explícitas e implícitas do 

artigo. A partir disso, os alunos que tinham se utilizado das frases ou expressões 

contidas nos memes também foram instruídos a indicar a fonte. Os alunos puderam 

refletir sobre o uso das vozes presentes no texto. Nesse ínterim, foi esclarecido aos 

alunos que uma das características básicas do artigo de opinião é justamente a 

presença de outras vozes no texto, nem sempre explícitas, mas que, quando 
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retiradas da proposta de redação, é importante que sejam sinalizadas. Os alunos 

realizaram a produção final do artigo de opinião.  

 

 10º ENCONTRO: Divulgação dos artigos - 2 horas/aula. 

Nesse último encontro, os alunos envolvidos na intervenção tiveram seus 

textos disponibilizados para a leitura na biblioteca, com o intuito de valorizar o 

trabalho do aluno, sem que o professor fosse visto como simplesmente um 

avaliador, mas alguém com entusiasmo para desenvolver sua competência na 

produção do texto escrito. A professora incentivou outros alunos, que não 

concluíram a tarefa da reescrita, a reescreverem seus textos e explicou sobre a 

importância da colaboração para a pesquisa. Ao final, foi realizada a premiação dos 

alunos mais participativos, que em seguida tornaram-se sujeitos da pesquisa. O 

plano de trabalho das ações está disponível no anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

  



62 
 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PRODUÇÕES DE TEXTO: UM OLHAR 

REFLEXIVO  

 
[...] é preciso resgatar as leituras, reflexões e vivências armazenadas sobre 
o assunto. Seu conhecimento do mundo, suas leituras semióticas e suas 
reflexões constituem o lastro disponível sobre o tema. 

(SOUZA, 2012, p.128) 
 

Neste capítulo, discutimos sobre a análise relacionada à participação dos 

alunos nas atividades, a estrutura dos textos, as inadequações textuais-discursivas e 

as relações intertextuais identificadas nas produções dos discentes através de 

comparações entre a produção inicial e final dos alunos realizadas na SD. 

 

6.1 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DA SD 

 

A maioria dos alunos se envolveu nas atividades. Poucos alunos se 

ausentaram durante os módulos. A maioria demonstrou dedicação e colaboração. 

No primeiro encontro, quando realizamos as primeiras atividades, tivemos a 

presença de toda a turma, considerando os 30 alunos que frequentavam as aulas 

regularmente. Porém, o mesmo não aconteceu com a primeira produção e no último 

encontro (produção final), conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Participação dos alunos nas atividades  

 
                                    Fonte: SANTOS(2018) 
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Dos 27 alunos que realizaram a primeira produção, apenas 2 alunos não 

realizaram a produção final, por conta de faltas eventuais ou não participação nas 

aulas. Logo, 93% da turma participou, colaborando com o trabalho da pesquisadora 

na coleta dos dados. 

 

Gráfico 2 – Participação dos alunos na produção final

 
         Fonte: SANTOS (2018). 

 

Nas 25 produções finais, observamos que em relação à estrutura do artigo de 

opinião, alguns textos demonstraram diferenças. Alguns alunos construíram seu 

texto em torno de três parágrafos, sendo um como uma ideia principal e os outros 

dois com ideias secundárias. Nesse momento, percebemos a dificuldade de alguns 

alunos em utilizar a estrutura explicada noerceiro encontro: 
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Gráfico 3 – Estrutura do artigo de opinião 

 
Fonte: SANTOS (2018) 

 
 
De acordo com o gráfico 3, das 25 produções finais, podemos observar que 

alguns participantes evoluíram na organização do texto, como mostra o gráfico 

acima. A ausência de conclusão foi o índice que mais diminuiu, porém, nas 

produções seguintes, apresentou a argumentação limitada. 

Dos 25 participantes, 10 foram selecionados para análise dos textos neste 

trabalho, mas todos os envolvidos tiveram correção orientada da mesma forma dos 

participantes selecionados, para que houvesse envolvimento da turma e fosse 

gerada uma nota parcial. O critério de escolha dos 10 sujeitos da pesquisa 

observou: o comprometimento do aluno com a resolução das atividades, a pré-

disposição para a aprendizagem, ou seja, a participação nas aulas e a colaboração 

com o projeto de intervenção, pois alguns alunos demonstraram desinteresse em 

realizar a produção final, como já comentado nos gráficos e outros reescreveram o 

texto sem atenção às sugestões dadas pela professora.  

Cada sujeito da pesquisa, com o intuito de não ser identificado, foi numerado. 

Estipulamos as numerações de 1 a 10 para diferenciá-los. 
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Dos 10 textos, realizamos a contagem dos desvios e do número de correções 

feitas pelos alunos na reescrita. As correções dos desvios, que incluem problemas 

de concordância, regência, grafia e coesão,foram realizadas tendo como base Ruiz 

(2015) eseu método de correção textual-interativa,já esclarecida no capítulo anterior. 

Obtivemos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 4 – Inadequações da norma textual-discursiva 

 
FONTE: SANTOS (2018) 

 
 

Nessa análise, obtivemos uma diminuição de 66% dos desvios nas produções 

de texto. Ressaltando que, na correção textual-interativa, o professor indica o desvio 

e sugere dicas para que sejam resolvidos os problemas textuais, com o objetivo de 

melhora na escrita do aluno. Então, essa é apenas uma estimativa, tendo em vista 

que na reescrita o aluno pode alterar o texto e outros problemas podem surgir de 

ordem coesiva, bem como na grafia de novas palavras ou frases inseridas no texto 

por meio de alterações necessárias.  

Alguns alunos obtiveram maior êxito em sua reescrita, como é o caso do 

participante 3, já outros alunos, por terem percebido poucos desvios, não realizaram 

muitas alterações, como é o caso do participante 8. 

No final da sequência, destacou-se a melhoria dos textos em decorrência 

desses usos na produção de texto, como também a importância do rascunho, escrita 
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e reescrita do texto em que, segundo Ruiz (2015), relacionam-se correção e revisão, 

ressaltando que a revisão é uma prática comum para quem escreve e ocorre 

quantas vezes forem necessárias, no momento da escrita ou em momento posterior. 

A autora, com base nos escritos de Marcuschi (1994), afirma que 

 
entendendo revisão como o trabalho de reescrita, reestruturação, 
reelaboração textual ou retextualização realizado pelo aluno, em função de 
intervenções escritas pelo professor do professor, via correção com vistas a 
uma melhor legibilidade de seu texto (RUIZ, 2015, p. 25).  
 

Portanto, a revisão é uma atividade reflexiva, e a pesquisadora, ao reler o 

texto com o aluno e identificar o que possivelmente pode ser melhorado também 

participa dessa atividade, refletindo no que pode ser aprimorado na sua prática de 

sala de aula, procedimento muito relevante para o ensino da língua portuguesa. A 

pesquisa desenvolvida por RUIZ (2015) é um modelo essencial para professores 

que tem o objetivo de acompanhar uma correção satisfatória para o 

desenvolvimento das habilidades de produção textual dos discentes. 

 

6.2 ANÁLISE DA INTERTEXTUALIDADE NAS PRODUÇÕES DE TEXTO 

 

Nossa proposta de intervenção, além da aplicação da SD, também consiste 

em orientar os alunos da importância da intertextualidade na construção do sentido 

de um texto. Tão importante quanto as marcas de autoria, são as outras vozes 

presentes no texto para desenvolver a argumentação. O gênero meme, utilizado 

como um dos textos que fizeram parte da proposta de redação é inserido na 

proposta de redação justamente para incrementar a crítica a respeito da temática 

abordada. A seguir, mostraremos a análise de trechos das produções em que os 

alunos fizeram uso dos processos intertextuais. As versões das redações estão 

disponíveis no anexo H. 

Dos textos avaliados na primeira produção, foi analisada a ocorrência da 

intertextualidade, tendo como base a proposta de produção de texto (anexo C). A 

partir da análise, verificamos ocorrências no que se refere à intertextualidade 

implícita: plágio, alusões e referências.  
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1) O plágio 

 

Tendo como base o texto-fonte, que faz parte da proposta de redação (anexo 

C), avaliamos a presença dos casos explícitos de intertextualidade por meio da 

cópia de trechos dos textos. Na análise, consideramos plágio a cópia fiel desses 

trechos sem referência de autoria. 

Durante o processo de reescrita do texto, foi sugerido ao aluno que o trecho 

do texto recortado da proposta tivesse sua fonte fosse identificada por meio de 

aspas. Considerado como indesejável por Koch,Bentes e Cavalcante (2012), o 

plágio representa um tipo particular de intertextualidade implícita, uma vez que a sua 

fonte não é revelada, e o produtor do texto declara sua autoria, por mais que espere 

que o interlocutor não tenha na memória o intertexto e sua fonte. 

Nos textos em que encontramos o plágio, ou seja, a cópia dos trechos da 

proposta de redação, foi sugerida a reformulação dos trechos, determinando a sua 

autoria, como exemplificam os excertos encontrados nas produções dos alunos:  

 

Tabela 4 – Comparação entre trechos 

P7 

produção 

inicial 

O papel da mulher na sociedade hoje em dia se tornou algo que 
muita das vezes é criticado por ser algo que poucas mulheres lutam 
para ter direitos em algumas posições, mais também acabou sendo 
uma escolha da mulher ficar onde ela quer e ser o que ela quiser. 

Hoje em dia tudo mudou já não é mais como antes que as 
mulheres precisavam se juntar todas e irem para as ruas lutam para 
não serem apenas escravas com o trabalho domestico e cuidar de 
seus filhos. Mais graças a luta e o esforço de todas as mulheres de um 
antigamente  e as de hoje em dia que aindam lutam para um país justo 
e igual pra todos. 

Hoje podemos ser o que queremos, embora parte das mulheres 
que ainda sofrem com as minórias e a escravidão porque ainda temos 
e vemos casos de escravidão da mulheres e do homem, nas redes 
sociais e jornais, mesmo sendo metade da humanidade sofrendo com 
restrições  nos seus direitos, mais a mulher não deixa de lutar. Não 
queremos ser recatadas, não queremos ser presas em nosso lar, nós 
queremos fazer parte da mudança do país. Querm 
 

P7 

produção 

final: 

O papel da mulher na sociedade hoje em dia se tornou algo que 
as vezes é criticado por ser algo que poucas mulheres lutam para ter 
direitos em algumas posições, mas também acabou sendo uma 
escolha da mulher ficar onde ela que e ser o que ela quiser. 

Nos dias de hoje tudo mudou já não é mais como antes que as 
mulheres precisavam se juntar todas e irem para as ruas lutar para 
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não serem apenas escravas com o trabalho doméstico e cuidar de 
seus filhos. Mas graças a luta e o esforço de todas as mulheres de um 
antigamente  e as de hoje em dia que ainda lutam para um país justo e 
igual para todos. 

Atualmente podemos ser o que queremos, embora parte das 
mulheres que ainda sofrem com as minorias e a escravidão da 
mulheres e dos homens, nas redes sociais e jornais, mesmo sendo 
metade da humanidade sofrendo com restrições  nos seus direitos, 
mas a mulher não deixa de lutar. Conforme a opinião da revista 
Donna, “não queremos ser recatadas, não queremos ser presas em 
nosso lar, nós queremos fazer parte da mudança do país”. Queremos 
ser recatadas iguais aos homens, temos direitos iguais e ser vistas 
como a diferença, e para isso temos que continuar lutando e desistir 
jamais!  
 

 

Na primeira produção, o participante introduz um excerto do texto motivador e 

não realiza nenhuma marcação para a indicação. Na segunda versão, a orientação 

para que a introdução da conjunção conformativa fosse inserida foi atendida e a 

utilização de aspas para marcar o discurso alheio também foi contemplada no 

trecho. Na reformulação do trecho, o aluno entendeu que a autoria seria da Revista 

Donna, não se referiu ao autor propriamente dito do texto, pois a fonte inserida na 

proposta de redação esclareceu que era da Revista Donna. O mesmo ocorreu na 

reformulação do trecho abaixo. Na ocasião do feedback da reescrita, foi esclarecido 

aos alunos que, ao inserir a fonte de uma informação no texto, a referência é 

atribuída a uma pessoa, não a uma revista. Tendo em vista que na proposta não foi 

especificado o autor do texto, a estrutura escrita pelo aluno foi aceita com esta 

ressalva.  

  

Tabela 5 – Comparação entre trechos 

P6 

produção 

inicial 

No mundo em que vivemos hoje mudaram muitas coisas, 
principalmente o papel da mulher dentro da sociedade, que por 
muita das vezes se tornam muito hipócritas ao ponto de achar que 
não é necessario ter uma mulher presente sejá lá na politíca ou em 
qualquer outro lugar. 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra o 
machismo, podendo também se enpoderar aos homens tendo o 
mesmos direitos e até a mesma liberdade em que eles possuem. 

Super apoio que as mulheres possam fazer o que quiser de 
sí, seja la o que for, poder usar os shorts curtos, as mini blusas, ter 
a sua verdadeira liberdade na sociedade, passando sempre por 
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cima de todos esses tipos de pessoas. 
Achamos que toda mulher deve ter a sua independência, 

queremos ter lar, as não ser do lar. Queremos ser recatadas 
quando bem entendermos e assim desejarmos. Queremos e temos 
sim o direito de ser do nosso jeito. 
 

P6 

produção 

final 

No mundo em que vivemos hoje já foram tantas coisas 
mudadas, principalmente o papel da mulher dentro de nossa 
sociedade em que por muita das vezes chegam a achar que não é 
necessário ter uma mulher presente no meio político ou em 
qualquer outro ambiente. 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra o 
machismo, assim como diz um meme da internet você pode 
substituir “bela, recatada e do lar” , por bela, empoderada e 
participante da vida pública por exemplo). 

E assim como diz a revista Donna, queremos ter lar, mas não 
ser do lar. Queremos ser recatadas quando bem entendermos e 
assim desejarmos. Queremos e temos sim o direito de ser do nosso 
jeito. 
 

 

Nesse caso, o excerto da primeira produção, a cópia do trecho, é inserida 

diretamente sem a revelação da fonte. Já na produção final, o participante indica a 

fonte do texto e utiliza a expressão “e assim como diz”, mas não atentou para a 

utilização das aspas. Embora o aluno não faça referência ao autor do trecho inserido 

na sua produção, como foi explicado anteriormente, percebe-se que houve 

identificação da fonte, procedimento não adotado anteriormente pelo aluno, que 

apenas copiava o trecho da proposta, sem identificar a autoria.  

Para o esclarecimento da fonte de informações repassadas nos textos e para 

dar credibilidade ao que foi informado, sugerimos as alterações e o resultado foi o 

trecho destacado: 

Tabela 6 – Comparação entre trechos 

P2 

produção 

inicial 

O papel da mulher na sociedade atual é muito importante, 
pois elas estão ocupando cargos que geralmente são ocupados por 
homens ou seja, antes era de especialidade masculina. 

Hoje em dia a mulher tem conquistado um espaço bem 
grande na sociedade porém sofrem preconceitos por serem 
mulheres com isso surgiu 

o feminismo aonde a mulher luta pelos seus direitos agora 
tem autonomia liberdade de expressão antes não era assim, eram 
sempre deixadas de lado, suas ideias ficavam pra si mesmas. hoje 
em dia não, agora elas deixam de ser coadjuvantes pra assumir 
cargos importântes na sociedade. 



70 
 

Hoje ocupam escolas, universidades, empresas cidades e 
até mesmo paises tem como exemplo a Ex-presidenta Dilma 
Roussef, ela foi a primeira mulher a assumir o cargo mais 
importante da Republica, más mesmo assim a mulher sempre vai 
lutar pelos seus direitos e igualdades  
 

P2 

produção 

final 

O papel da mulher na sociedade atual é muito importante. De 
acordo com as notícias dos meios de comunicação, elas estão 
ocupando cargos que geralmente são ocupados por homens ou 
seja, antes era de especialidade masculina. 

Hoje em dia a mulher tem conquistado em espaço bem 
grande na sociedade, porém sofrem preconceitos por serem 
mulheres. Com isso, surgiu direitos, agora tem autonomia, liberdade 
de expressão antes não era assim, eram sempre deixadas de lado 
sua ideias ficavam para si mesmas. Hoje em dia não, agora elas 
deixam de ser coadjuvantes na sociedade. 

Hoje ocupam escolas, universidades, empresas cidades e 
até mesmo países tem como exemplo a ex-presidenta Dilma 
Roussef, que foi a primeira mulher a assumir o cargo mais 
importante da República, mas mesmo assim a mulher sempre vai 
lutar pelos seus direitos e igualdades.  
 

 

Antes da ação da reescrita, na ocasião da explanação da professora sobre as 

formas de indicar a fonte das informações inseridas nos textos, o participante tomou 

nota de que muitas dessas frases são informações veiculadas pelo jornalismo, que 

provém de pesquisas realizadas e divulgadas. Portanto, é relevante que se 

denomine a origem do texto-fonte. Assim, P2 utilizou a expressão “de acordo com as 

notícias dos meios de comunicação”, mas optou por não utilizar as aspas, pois se 

trata de uma informação de conhecimento geral que sempre é divulgada na mídia. 

 

2) Referências: expressões contidas nos memes que foram retomadas nas 

produções 

 

Tabela 7 – Comparação entre trechos  

P8 

produção 

inicial 

“Bela, recatada e do lar” esses são os adjetivos usados pela 
revista “Veja” para caracterizar a (quase primeira dama) Marcela 
Temer. Após a publicação do artigo, muitas pessoas na internet 
começaram a reagir negativamente, e muitos memes e discurssões 
começaram a surgir.  

Marcela está sendo usada como “exemplo de mulher ” , por 
alguns homens machistas. Mas, o que é ser bela para eles? É não 
usar roupas extravagantes? E recatada? A mulher tem o direito de 
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ser e usar o que bem entender, bela empodeirada e qualquer 
emprego de sua escolha. 

Essa mulher descrita com esses adjetivos, “bela, recatada e 
do lar” é a de anos atrás quando (por lei) ainda não eram “iguais” 
aos homens, que não tinham a liberdade de tomar decisões, para si 
mesmas. Mas cada vez mais a sociedade feminista esta 
aumentando e os direitos se igualando. 
 

P8 

produção 

final 

“Bela, recatada e do lar” esses são os adjetivos usados pela 
revista “Veja” para caracterizar a (quase primeira dama) Marcela 
Temer. Após a publicação do artigo, muitas pessoas na internet 
começaram a reagir negativamente, e muitos memes e discurssões 
começaram a surgir.  

Marcela está sendo usada como “exemplo de mulher ” , por 
alguns homens machistas. Mas, o que é ser bela para eles? De 
acordo com um meme compartilhado na internet, é não usar roupas 
extravagantes? E recatada? A mulher tem o direito de ser e usar o 
que bem entender, bela empodeirada e qualquer emprego de sua 
escolha. 

Essa mulher descrita com esses adjetivos, “bela, recatada e 
do lar” é aquela que anos atrás quando (por lei) ainda não eram 
“iguais” aos homens, que não tinham a liberdade de tomar 
decisões, para si mesmas. Mas cada vez mais a sociedade 
feminista está aumentando e os direitos igualmente. 
 

 

O participante 8, embora tenha visualizado a palavra ‘empoderada’ nos textos 

que iniciaram a SD aplicada pela pesquisadora, internalizou a expressão como 

‘empodeirada’, que, ao ser reconhecida no meme contido na proposta de redação, 

utilizou na primeira produção, sem citara fonte e, na produção final, citou a fonte da 

expressão.  

 

Tabela 8 – Comparação entre trechos 

P6  

produção 

inicial 

No mundo em que vivemos hoje mudaram muitas coisas, 
principalmente o papel da mulher dentro da sociedade, que por 
muita das vezes se tornam muito hipócritas ao ponto de achar 
que não é necessario ter uma mulher presente sejá lá na politíca 
ou em qualquer outro lugar. 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra 
o machismo, podendo também se enpoderar aos homens tendo 
o mesmos direitos e até a mesma liberdade em que eles 
possuem. 

Super apoio que as mulheres possam fazer o que quiser 
de sí, seja la o que for, poder usar os shorts curtos, as mini 
blusas, ter a sua verdadeira liberdade na sociedade, passando 
sempre por cima de todos esses tipos de pessoas. 



72 
 

Achamos que toda mulher deve ter a sua independência, 
queremos ter lar, as não ser do lar. Queremos ser recatadas 
quando bem entendermos e assim desejarmos. Queremos e 
temos sim o direito de ser do nosso jeito. 
 

P6 

produção  

final 

No mundo em que vivemos hoje já foram tantas coisas 
mudadas, principalmente o papel da mulher dentro de nossa 
sociedade em que por muita das vezes chegam a achar que não 
é necessário ter uma mulher presente no meio político ou em 
qualquer outro ambiente. 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra 
o machismo, assim como diz um meme da internet você pode 
substituir “bela, recatada e do lar” , por bela, empoderada e 
participante da vida pública por exemplo). 

E assim como diz a revista Donna, queremos ter lar, mas 
não ser do lar. Queremos ser recatadas quando bem 
entendermos e assim desejarmos. Queremos e temos sim o 
direito de ser do nosso jeito. 
 

 

P6, ao reformular seu texto, optou por fazer a referência da fonte da 

expressão empoderada na produção final, tendo em vista que foi orientado de que 

na produção inicial não foi utilizada no sentido adequado “se empoderar aos 

homens” não seria o sentido esperado pelo leitor. Aproveitando o momento de 

reflexão, a pesquisadora esclareceu o verdadeiro sentido da palavra, que gerou 

dúvida ao participante. 

 

3) Alusões 

 

Koch, Bentes e Cavalcante (2012) propõem a existência da ampliação de um 

enunciado proverbial por meio de outras expressões. Essas ocorrências se deram 

em grande número nos textos analisados. A partir disso, a pesquisadora ressaltou a 

importância desse recurso para a construção da argumentação textual, destacando 

os trechos encontrados nas produções. Também chamados de détournement, as 

autoras afirmam que “têm sempre valor argumentativo, em grau maior ou menor” 

(2012, p. 58), podendo ocorrer em: 

 

a) Alusão por subversão: Quando encontramos argumentos contrários aos 

enunciados de sentido proverbial. Ocorrência: “A mulher como objeto” 
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Tabela 9 – Trechos destacados das produções 

P1  
Produção 
 final 
 

Nem todas as mulheres são iguais, todas são 
completamente diferentes umas das outras, tem mulheres 
que querem ser independentes, ter o próprio dinheiro e 
gastar com oque quiser e outras preferem ficar em casa 
com os filhos e ser sustentadas pelo marido. 
 hoje a mulher é tratada completamente diferente 
pela sociedade. Ela não pode fazer o que gosta não o que 
quer tudo o que pode fazer é cuida dos filhos, da família e 
esse é o tipo de papel que a mulher precisa fazer, Na 
Arabia Saudita as mulheres ficam em casa não porque 
querem, mais porque precisa, para satisfazer o marido, e 
não são usadas como elas querem mas sim como um 
pequeno objeto para o homem, e não são só as mulheres 
casadas as que não casaram fica em casa se não quiser 
sofre assedio pela rua  

Nenhuma mulher deve de maneira alguma abaixar 
a cabeça para um homem e muito menos para essa 
sociedade de hoje que apesar de ter mudado muito ainda 
é muito preconceituosa.    
 

P9  
Produção 
final 
 

Atualmente, nós mulheres, somos a maioria na 
nossa sociedade, fazemos um importante e insubstituível 
papel. Porém nem sempre foi assim. Estamos a um 
grande tempo indo em busca dos nossos direitos, 
tampouco adquiridos. 

A existência da mulher independente é hoje com 
mais frequência, somos o que queremos e na hora que 
bem entendemos. Contribuímos de um modo tão 
significativo que tivemos uma presidenta, Dilma Russeff, 
governando nosso país durante quatro anos. Nós 
mulheres como todo cidadão, homem especialmente, 
queremos ser respeitadas , com direitos igualitários. Não 
queremos ser tratadas como um objeto ou algo do tipo. 

Diante disso, é claro que devemos ir atrás do que é 
nosso, lutando sempre, temos opinião próprio, e assim 
conquistando uma maneira de sermos livres e 
autorrealizados acima de tudo, sobre o nosso modo de 
vida e existência. 
 

P10 
produção 
final 
 

A mulher vem sofrendo desigualdade de gêneros desde 
muitos anos atrás, quando elas não tinham o direito do 
voto e nem podiam trabalhar fora só mesmo cuidando da 
família e do lar, entretanto muitas leis foram criadas e de 
um tempo pra cá isso mudou, mas todos nós sabemos 
que essa desigualdade ainda existe. 

Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, porém os 
machistas se acham superiores a elas, não é possível 
acreditar nisso. Sempre aprendi a nunca subestimar a 
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mulher em hipótese alguma, ela pode ser muito mais forte 
que um homem não fisicamente, também na inteligência e 
esperteza. 

Será que a sociedade machista nunca irá entender 
que a mulher pode estar onde ela quiser? Nenhum 
machista irá mudar isso. Existe mulheres que são 
melhores que homens na política, trânsito em concoursos 
e etc. 

Acredito e confio que isso irá mudar e nossa 
sociedade vai entender a igualdade de gênero e se 
conformar que ela pode ser desde depultado a presidente, 
que sua beleza e seu corpo não podem ser usados como 
objeto e elas não merecem ser estrupadas e 
desrespeitadas em hipótese alguma e são fortes e 
independentes para lutar contra essa desigualdade. 
  
 

 

b) Alusão por captação: Quando encontramos argumentos a favor dos enunciados 

de sentido proverbial. Ocorrência: “O lugar de mulher é onde ela quiser”. 

 

Tabela 10 – Trechos destacados das produções  

 P3 
 produção 
 final 
 

A mulher sempre foi tratada como inferior aos 
homens, há um tempo atrás as mulheres ficavam presas 
em casa, só estavam ali para fazer trabalhos domésticos e 
cuidar dos filhos. 

Mas aos poucos essa realidade vem mudando, pois 
as mulheres estão indo atrás dos seus direitos, nos dias 
de hoje a mulher tem o direito de ser o que ela quizer, ela 
pode trabalhar onde ela quiser, chegar a hora que bem 
entender em casa e ficar com quem quiser. 

E uma mulher não é mais obrigada a viver com um 
homem, pois podemos se cuidar sozinhas não precisam 
mais engolir os abusos e agreções de seus parceiros, pois 
podemos viver independentimente. 

Tem sido feito vários direitos e leis a favor da 
mulheres, em que elas podem denunciar, por exemplo no 
caso da agressão física, temos a lei Maria da Penha e se 
continuarmos lutando consiguiremos uma vida justa e 
livre. 

P4  
produção 
final 
 

O Brasil e suas críticas, acho um desrespeito certas 
atitudes com as mulheres. Ainda existem pessoas que 
desvalorizam esse bem precioso que é a mulher. 

O verdadeiro papel da mulher na sociedade é ter 
seus próprios direitos, sua própria opinião seu trabalho, 
seus bens... Assim como sua própria vontade de fazer o 
que quise. Certas mulheres ainda vivem naquele mundo 
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machista onde quem tem poder são apenas os homens, 
poder de opinar, de trabalhar, de ter um salário melhor 
que as mulheres, aquele tempo em que elas ficavam  em 
casa apenas cuidando dos filhos, do marido, do lar e dos 
afazeres de casa. Como também existem aquelas que 
sabem o que quer, que trabalham, que gostam do que 
fazem e são verdadeiramente independentes. A mulher é 
um ser tão maravilhoso para a sociedade e para os 
homens, pois o que seriam deles e sem elas... 

Elas merecem todo meu respeito e admiração. 
 

P7  
produção 
final 
 

O papel da mulher na sociedade hoje em dia se 
tornou algo que as vezes é criticado por ser algo que 
poucas mulheres lutam para ter direitos em algumas 
posições, mas também acabou sendo uma escolha da 
mulher ficar onde ela que e ser o que ela quiser. 

Nos dias de hoje tudo mudou já não é mais como 
antes que as mulheres precisavam se juntar todas e irem 
para as ruas lutar para não serem apenas escravas com o 
trabalho doméstico e cuidar de seus filhos. Mas graças a 
luta e o esforço de todas as mulheres de um antigamente  
e as de hoje em dia que ainda lutam para um país justo e 
igual para todos. 

Atualmente podemos ser o que queremos, embora 
parte das mulheres que ainda sofrem com as minorias e a 
escravidão da mulheres e dos homens, nas redes sociais 
e jornais, mesmo sendo metade da humanidade sofrendo 
com restrições  nos seus direitos, mas a mulher não deixa 
de lutar. Conforme a opinião da revista Donna, “não 
queremos ser recatadas, não queremos ser presas em 
nosso lar, nós queremos fazer parte da mudança do país”. 
Queremos ser recatadas iguais aos homens, temos 
direitos iguais e ser vistas como a diferença, e para isso 
temos que continuar lutando e desistir jamais!  
 

P8 
PRODUÇÃO 
FINAL 
 

“Bela, recatada e do lar” esses são os adjetivos 
usados pela revista “Veja” para caracterizar a (quase 
primeira dama) Marcela Temer. Após a publicação do 
artigo, muitas pessoas na internet começaram a reagir 
negativamente, e muitos memes e discurssões 
começaram a surgir.  

Marcela está sendo usada como “exemplo de 
mulher ” , por alguns homens machistas. Mas, o que é ser 
bela para eles? De acordo com um meme compartilhado 
na internet, é não usar roupas extravagantes? E 
recatada? A mulher tem o direito de ser e usar o que bem 
entender, bela empodeirada e qualquer emprego de sua 
escolha. 

Essa mulher descrita com esses adjetivos, “bela, 
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recatada e do lar” é aquela que anos atrás quando (por 
lei) ainda não eram “iguais” aos homens, que não tinham 
a liberdade de tomar decisões, para si mesmas. Mas cada 
vez mais a sociedade feminista está aumentando e os 
direitos igualmente. 
 

P9 
PRODUÇÃO 
FINAL 
 

Atualmente, nós mulheres, somos a maioria na 
nossa sociedade, fazemos um importante e insubstituível 
papel. Porém nem sempre foi assim. Estamos a um 
grande tempo indo em busca dos nossos direitos, 
tampouco adquiridos. 

A existência da mulher independente é hoje com 
mais frequência, somos o que queremos e na hora que 
bem entendemos. Contribuímos de um modo tão 
significativo que tivemos uma presidenta, Dilma Russeff, 
governando nosso país durante quatro anos. Nós 
mulheres como todo cidadão, homem especialmente, 
queremos ser respeitadas , com direitos igualitários. Não 
queremos ser tratadas como um objeto ou algo do tipo. 

Diante disso, é claro que devemos ir atrás do que é 
nosso, lutando sempre, temos opinião próprio, e assim 
conquistando uma maneira de sermos livres e 
autorrealizados acima de tudo, sobre o nosso modo de 
vida e existência. 
 

P10 
PRODUÇÃO 
FINAL 
 

A mulher vem sofrendo desigualdade de gêneros desde 
muitos anos atrás, quando elas não tinham o direito do 
voto e nem podiam trabalhar fora só mesmo cuidando da 
família e do lar, entretanto muitas leis foram criadas e de 
um tempo pra cá isso mudou, mas todos nós sabemos 
que essa desigualdade ainda existe. 

Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, porém os 
machistas se acham superiores a elas, não é possível 
acreditar nisso. Sempre aprendi a nunca subestimar a 
mulher em hipótese alguma, ela pode ser muito mais forte 
que um homem não fisicamente, também na inteligência e 
esperteza. 

Será que a sociedade machista nunca irá entender 
que a mulher pode estar onde ela quiser? Nenhum 
machista irá mudar isso. Existe mulheres que são 
melhores que homens na política, trânsito em concoursos 
e etc. 

Acredito e confio que isso irá mudar e nossa 
sociedade vai entender a igualdade de gênero e se 
conformar que ela pode ser desde depultado a presidente, 
que sua beleza e seu corpo não podem ser usados como 
objeto e lãs não merecem ser estrupadas e 
desrespeitadas em hipótese alguma e são fortes e 
independentes para lutar contra essa desigualdade. 
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Observa-se que a expressão é abordada de várias formas pelos alunos à 

medida que foram utilizadas essas alusões, sendo esclarecido como é importante a 

referência às informações que complementam a argumentação do texto. É 

interessante perceber que a alusão intensifica a ideia principal de um texto, e os 

discentes conseguem reforçar a propriedade do que escrevem. Como afirma Koch 

(2006, p. 93) “nesse tipo de intertextualidade os autor não apresenta a fonte, porque 

pressupõe que já faça parte do conhecimento textual do leitor”. 

 

4) Referências 

 

Ainda sobre referência, a pesquisadora corroborou a relevância de nomes 

públicos como alusão a exemplos a serem seguidos e que fazem parte do universo 

da temática abordada na proposta de produção de texto, embora não estejam 

citados nos textos motivadores para produção: 

 

a) Dilma Roussef: 

 

Tabela 11 – Trechos destacados das produções  

P2  
produção 
final 
 

O papel da mulher na sociedade atual é muito 
importante, pois elas estão ocupando cargos que 
geralmente são ocupados por homens ou seja, antes era 
de especialidade masculina. 

Hoje em dia a mulher tem conquistado um espaço 
bem grande na sociedade porém sofrem preconceitos por 
serem mulheres com isso surgiu 

o feminismo aonde a mulher luta pelos seus direitos 
agora tem autonomia      liberdade de expressão antes 
não era assim, eram sempre deixadas de lado, suas 
ideias ficavam pra si mesmas. hoje em dia não, agora elas 
deixam de ser coadjuvantes pra assumir cargos 
importântes na sociedade. 

Hoje ocupam escolas, universidades, empresas 
cidades e até mesmo paises tem como exemplo a Ex-
presidenta Dilma Roussef, ela foi a primeira mulher a 
assumir o cargo mais importante da Republica, más 
mesmo assim a mulher sempre vai lutar pelos seus 
direitos e igualdades  
 

P9 
PRODUÇÃO 
FINAL 

Atualmente, nós mulheres, somos a maioria na 
nossa sociedade, fazemos um importante e insubstituível 
papel. Porém nem sempre foi assim. Estamos a um 
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 grande tempo indo em busca dos nossos direitos, 
tampouco adquiridos. 

A existência da mulher independente é hoje com 
mais frequência, somos o que queremos e na hora que 
bem entendemos. Contribuímos de um modo tão 
significativo que tivemos uma presidenta, Dilma Russeff, 
governando nosso país durante quatro anos. Nós 
mulheres como todo cidadão, homem especialmente, 
queremos ser respeitadas , com direitos igualitários. Não 
queremos ser tratadas como um objeto ou algo do tipo. 

Diante disso, é claro que devemos ir atrás do que é 
nosso, lutando sempre, temos opinião próprio, e assim 
conquistando uma maneira de sermos livres e 
autorrealizados acima de tudo, sobre o nosso modo de 
vida e existência. 
 

 

b) Lei Maria da Penha: 

Tabela 12 – Trechos destacados das produções  

P3 
produção 
final 
 

A mulher sempre foi tratada como inferior aos 
homens, há um tempo atrás as mulheres ficavam presas 
em casa, só estavam ali para fazer trabalhos domésticos e 
cuidar dos filhos. 

Mas aos poucos essa realidade vem mudando, pois 
as mulheres estão indo atrás dos seus direitos, nos dias 
de hoje a mulher tem o direito de ser o que ela quizer, ela 
pode trabalhar onde ela quiser, chegar a hora que bem 
entender em casae ficar com quem quiser. 

E uma mulher não é mais obrigada a viver com um 
homem, pois podemos se cuidar sozinhas não precisam 
mais engolir os abusos e agreções de seus parceiros, pois 
podemos viver independentimente. 

Tem sido feito vários direitos e leis a favor da 
mulheres, em que elas podem denunciar, por exemplo no 
caso da agressão física, temos a lei Maria da Penha e se 
continuarmos lutando consiguiremos uma vida justa e livre. 
 

 

Os trechos demarcados de produção final, citados nos itens 3 e 4, são 

exemplos de trechos em que os alunos, mesmo sem conhecer a definição desses 

processos intertextuais, utilizam com habilidade. 

Reconhecemos, portanto, que a intertextualidade tem função de enriquecer as 

estratégias argumentativas do texto. Além disso, a intertextualidade é um recurso 

que serve para evidenciar a informatividade do texto.  
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Observamos que o gênero artigo de opinião pressupõe uma associação a 

fatos que viraram notícia e por meio da inserção de expressões abordadas nos 

memes as categorias intertextuais são ativadas, permitindo que o discente utilize 

como recurso a citação ou a alusão, por exemplo.  

Fica evidente que as funções intertextuais aqui destacadas não podem ser 

consideradas como fechadas, uma vez que os usos se modificam a cada instante e, 

portanto,novas funções vão surgindo, dependendo das necessidades e das práticas 

sociais e discursivas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente proposta teve por finalidade desenvolver práticas que levem o 

aluno à revisão e reescrita de texto, mediada pela orientação do professor 

observando o uso dos recursos da intertextualidade, a partir do gênero artigo de 

opinião. Para tanto, aplicamos uma sequência de atividades em uma turma do 9º 

ano de uma escola pública municipal, utilizando como metodologia a pesquisa-ação. 

O processo de aprendizagem da turma foi conduzido por meio dessa sequência de 

atividades, divididas em módulos didáticos, sobre os gêneros artigo de opinião e 

meme. As características e estrutura desse gênero foram identificadas e discutidas, 

a partir dos textos trabalhados, de forma que os alunos pudessem aplicá-las em 

suas produções textuais.  

A proposta compreende a escrita como processo contínuo, partindo do 

pressuposto de que o texto, quando tratado em sala de aula como processo, passa 

por algumas etapas que devem ser cumpridas para um melhor desempenho dos 

alunos na apropriação do gênero discursivo.  

Para realização da proposta, de início, tratamos do estudo das características 

e estrutura do gênero artigo de opinião, objeto de estudo desta proposta. O estudo 

também possibilitou o contato com o gênero meme, suas características e função 

social, bem como o texto argumentativo e sua elaboração a partir de uma situação 

efetiva de comunicação. O aluno, considerado articulista (autor do texto) foi 

orientado a persuadir o leitor sobre uma questão polêmica, muito discutida nas redes 

sociais por intermédio do compartilhamento de memes.  

As condições de produção do texto inicial dos estudantes foram definidas no 

comando da questão, indicando o gênero discursivo, o conteúdo temático e o estilo. 

A definição desses elementos possibilitou que desde a primeira produção os textos 

se aproximassem do gênero artigo de opinião.  

Avaliando a primeira produção, verificamos que os textos necessitavam de 

revisões e reescritas para melhor adequação às características do gênero discursivo 

artigo de opinião, no que diz respeito ao tema, forma composicional e estilo. Na 

busca por melhor desempenho dos alunos no processo da escrita, enfatizamos o 

processo da revisão individual, feita pelo aluno; orientada com a mediação direta do 

professor por meio de feedback individual e na interação com os colegas. Sendo 
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assim, o processo da reescrita ocorreu depois dos alunos refletirem sobre os 

aspectos linguístico-discursivos que constituem seus textos.  

A partir dos dados coletados, os resultados obtidos indicaram que os alunos 

expostos à aprendizagem da escrita, através do processo de revisão e reescrita de 

textos, apresentam uma melhora significativa na sua produção textual. Isso 

demonstra que a produção de texto quando tratada como processo, seguindo uma 

sequência de atividades, leva o aluno a aprender as características do gênero 

discurso em estudo e incorporá-las em suas produções.  

As funções intertextuais também foram observadas e no processo de 

reescrita algumas sugestões foram dadas aos alunos em relação ao uso da 

intertextualidade, dando ênfase aos casos de plágio e referência aos memes 

observados na primeira produção. Essa estratégia motivou o aluno a refletir sobre 

sua escrita, dando-lhe oportunidade para que, no momento da reescrita, fosse 

verificado no texto. Nesse sentido, colocamo-nos como leitor privilegiado do texto do 

aluno, na medida em que o nosso papel de mediador contribuiu para mudanças 

necessárias na produção do educando, observando problemas de ordem discursiva, 

sem a intenção de procurar somente erros gramaticais. Valorizamos as tentativas 

dos alunos, interagindo com eles e apontando alternativas para que a versão final 

fosse melhorada.  

Após a reescrita, constatamos que o resultado foi positivo, os alunos 

retomaram seus textos e reformularam, por duas vezes, para versão final. Essa 

prática de escrita e reescrita mostrou-nos que o texto nunca está acabado, sempre 

precisa ser reelaborado e a reescrita constitui etapas necessárias para que o texto 

possa ser refeito. De acordo com essa visão, percebemos que a escrita caracteriza-

se em uma atividade dialógica entre locutor, texto e leitor. Por isso, a reescrita não 

significa copiar as alterações feitas pelo professor, é o momento em que o aluno 

reflete sobre a língua, identificando-se como sujeito-autor.  

Os textos finais revelaram ainda que algumas sugestões da professora não 

foram consideradas, pois, em alguns casos, os alunos mostraram estratégias 

próprias e optaram pela construção de parágrafos novos ou diferentes. Observamos 

a inserção da referência ao texto fonte, como também o uso e a ausência da 

pontuação adequada para indicar o discurso de outro autor. Isso significa que, no 

momento da reformulação do texto, o aluno tem a liberdade de atender ou não às 
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sugestões do professor, e a partir delas pode não atender às expectativas ou ir além 

do que foi recomendado. Portanto, com base na produção final dos textos dos 

alunos, afirmamos que as atividades propostas e desenvolvidas durante a aplicação 

dos módulos didáticos para o ensino e aprendizagem da produção textual escrita do 

gênero artigo de opinião atingiram, em seu conjunto, os objetivos traçados. Sendo 

assim, verificamos que a forma como se realizou a revisão do texto e a opção pela 

correção textual-interativa contribuíram para a reescrita dos textos Os alunos 

realizaram, através da reescrita, mudanças relevantes no texto com a orientação da 

professora.  

Em termos de contribuição de nossa proposta para o ensino básico, 

mostramos que, para a realização do processo de revisão e reescrita de textos, é 

preciso o planejamento de sequência de atividades específicas para essas etapas. A 

proposta também aponta que a correção de texto possibilita um melhor texto em 

termos linguísticos e discursivos.  

Diante do resultado positivo da proposta, no nosso ponto de vista, o trabalho 

com sequência de atividades, através de módulos didáticos e a abordagem de 

gêneros emergentes, tais como o meme, deve ser constante em sala de aula.  

Enfatizamos que propostas futuras são necessárias para aprofundar o ensino 

e aprendizagem da produção textual a partir de gêneros discursivos. Com relação ao 

ensino de produção de texto, temos a consciência de que esse trabalho ainda não é 

suficiente, e mais pesquisas poderão ser elaboradas para dar apoio ao presente 

estudo, sobretudo no âmbito da intertextualidade. Consideramos que essa estratégia 

pode elevar a importância de um texto e a força dos argumentos com que 

defendemos nosso ponto de vista. Além disso, pode trazer contribuições 

significativas para o ensino de Língua Portuguesa. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo A -  Reportagem da revista Veja 

Marcela Temer: bela, recatada e “do lar” 
A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na 

altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice 

Por Juliana Linhares 

access_time18 abr 2016, 19h14 

 

Marcela, mulher do vice, Michel Temer: jantares românticos e apelidos carinhosos (Bruno Poletti/Folhapress) 

Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido há treze anos, continua a lhe dar provas de que a paixão 

não arrefeceu com o tempo nem com a convulsão política que vive o país – e em cujo epicentro ele mesmo se encontra. Há 

cerca de oito meses, por exemplo, o vice-presidente, de 75 anos, levou Marcela, de 32, para jantar na sala especial do 

sofisticado, caro e badalado restaurante Antiquarius, em São Paulo. Blindada nas paredes, no teto e no chão para ser à prova 

de som e garantir os segredos dos muitos políticos que costumam reunir-se no local, a sala tem capacidade para acomodar 

trinta pessoas, mas foi esvaziada para receber apenas “Mar” e “Mi”, como são chamados em família. Lá, protegido por quatro 

seguranças (um na cozinha, um no toalete, um na entrada da sala e outro no salão principal do restaurante), o casal desfrutou 

algumas horas de jantar romântico sob um céu estrelado, graças ao teto retrátil do ambiente. Marcela se casou com Temer 

quando tinha 20 anos. O vice, então com 62, estava no quinto mandato como deputado federal e foi seu primeiro namorado. 

Michelzinho, de 7 anos, cabelo tigelinha e uma bela janela no lugar que abrigará seus incisivos centrais, é o único filho do 

casal (Temer tem outros quatro de relacionamentos anteriores). No fim do ano passado, Marcela pensou que esperava o 

segundo filho, mas foi um alarme falso. “No final, eles acharam que não teria sido mesmo um bom momento para ela 

engravidar, dada a confusão no país”, conta tia Nina, irmã da mãe de Marcela. Ela se refez do sobressalto, mas não se 

resignou – ainda quer ter uma menininha. No Carnaval, Marcela planejou uns dias de sol e praia só com o marido e o filho e 

foi para a Riviera de São Lourenço, no Litoral Norte de São Paulo. Temer iria depois, mas, nos dias seguintes, o plano foi a 

pique: o vice ligou, dizendo que estava receoso de expor a família, devido aos ânimos acirrados no país. Pegou Marcela, 

Michelzinho, e todo mundo voltou para casa. 

Bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em seu curriculum vitae um curto período de 

trabalho como recepcionista e dois concursos de miss no interior de São Paulo (representando Campinas e Paulínia, esta sua 

cidade natal). Em ambos, ficou em segundo lugar. Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e 

trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também (nas últimas três semanas, foi 

duas vezes à dermatologista tratar da pele). 

Por algum tempo, frequentou o salão de beleza do cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, famoso pela clientela estrelada. 

Pedia luzes bem fininhas e era “educadíssima”, lembra o cabeleireiro. “Assim como faz a Athina Onassis quando vem ao 

meu salão, ela deixava os seguranças do lado de fora”, informa Biaggi. Na opinião do cabeleireiro, Marcela “tem tudo para se 
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tornar a nossa Grace Kelly”. Para isso, falta só “deixar o cabelo preso”. Em todos esses anos de atuação política do marido, 

ela apareceu em público pouquíssimas vezes. “Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre foi recatada”, diz 

sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. “Ela gosta de vestidos até os joelhos e cores claras”, conta a estilista Martha 

Medeiros. 

Marcela é o braço digital do vice. Está constantemente de olho nas redes sociais e mantém o marido informado sobre a 

temperatura ambiente. Um fica longe do outro a maior parte da semana, uma vez que Temer mora de segunda a quinta-feira 

no Palácio do Jaburu, em Brasília, e Marcela  permanece em São Paulo, quase sempre na companhia da mãe. Sacudida, 

loiríssima e de olhos azuis, Norma Tedeschi acompanhou a filha adolescente em seu primeiro encontro com Temer. Amigos 

do vice contam que, ao fim de um dia extenuante de trabalho, é comum vê-lo tomar um vinho, fumar um charuto e 

“mergulhar num outro mundo” – o que ocorre, por exemplo, quando telefona para Marcela ou assiste a vídeos de 

Michelzinho, que ela manda pelo celular. Três anos atrás, Temer lançou o livro de poemas intitulado Anônima Intimidade. 

[...] Michel Temer é um homem de sorte. 

https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ 
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ANEXO B: MEMES 

 

DISPONÍVEL EM: https://rd1.com.br/famosos-aderem-a-campanha-bela-recatada-e-do-lar-veja-os-

memes/ 

 

 

DISPONÍVEL EM: encurtador.com.br/afOY6 
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            DISPONÍVEL EM: encurtador.com.br/aIP09 

 

 

DISPONÍVEL EM:  https://veja.abril.com.br/tecnologia/belarecatadaedolar-os-memes-sobre-a-

reportagem-de-veja/ 



90 
 

ANEXO C: PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

 

Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar>. Acesso em 20/04/2016 
 

 

(A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na 

altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice) 

(...) Marcela "tem tudo para se tornar a nossa Grace Kelly". Para isso, falta só "deixar o cabelo preso". 

Em todos esses anos de atuação política do marido, ela apareceu em público pouquíssimas vezes. 

"Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre foi recatada", diz sua irmã mais nova, 

Fernanda Tedeschi. "Ela gosta de vestidos até os joelhos e cores claras", conta a estilista Martha 

Medeiros. 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar) 

 

Um artigo sobre a esposa do vice-presidente Michel Temer, Marcela Temer, publicado pela 

revista Veja e intitulado "Bela, recatada e do lar", provocou uma avalanche de memes e reações na 

internet. 

Milhares de mulheres postaram fotos suas em momentos de diversão, ironizando o tom tradicionalista 

do perfil e afirmando que Marcela não as representaria. 

Mas para uma das principais pesquisadoras da história das mulheres brasileiras, a historiadora Mary 

Del Priore, as críticas - que, segundo ela, seriam originárias em sua maioria das capitais e do Sudeste 

do país - refletem uma visão "intolerante" sobre o modo de vida de uma parcela significativa da 

população. 

Del Priore diz que Marcela Temer representa parte de um Brasil que muitos preferem deixar 

"invisível".  

Disponívelem:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160418_marydelpriore_entrevista_

marcella_temer_np>. Acesso em 22/04/2016  

 

 “Acho que a pobre Marcela, que eu não conheço, tampouco li seu perfil na revista, acabou, pelas 

suas opções, que ela é livre para fazer, carregando com o ônus da onda de retrocesso na liberação de 

costumes, que esse movimento que coloca seu marido no poder que está esboçando. As declarações 

que foram feitas durante os votos eram declarações, em boa parte, do movimento da tradição de 

família e propriedade. Cada vez que a gente vive um retrocesso social, as mulheres (que são tratadas 

como minorias, embora sejamos metade da humanidade) sofrem restrições nos seus direitos tão 

arduamente adquiridos. Então essa reação à essa frase, essa trapalhada mal-intencionada da revista 

Veja, é uma reação feminista, que acaba até fazendo um certo bullying com a Marcela, que acaba 

arcando com isso. Porque é uma reação das mulheres em defesa dos direitos adquiridos ainda nada 

afirmados e longe do ideal, mas é uma espécie de grande brincadeira. E quando brincamos, dizemos 

coisas sérias. Que nós não queremos ser recatadas, não queremos ser tomadas em nossa beleza como 

objeto de posse ou de consumo, e muito menos queremos ficar presas em nosso lar sem poder ter vida 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar
https://2.bp.blogspot.com/-Scl1kqrYnrg/VxpMVA7lCtI/AAAAAAAAHcg/9IGuoCCQRJgPYHwgQXnO7nCkUhjPijAuwCLcB/s1600/BELA,+RECATADA.png
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pública. Então, a existência dessa mulher, que é, digamos, um bem privado de um homem público 

(assim pelo menos ela foi pintada para opinião pública, talvez ela nem seja isso) nos coloca frente 

àquilo que temos lutado para não ter mais que ser. Queremos ter um lar, mas não ser do lar. 

Queremos ser recatadas quando bem entendermos e assim desejarmos. E caso não sejamos recatadas, 

queremos o direito de não sermos estupradas. Queremos ser belas, sim, mas do nosso jeito, não como 

uma boneca inflável.”  

Disponível em:<http://revistadonna.clicrbs.com.br/comportamento-2/bela-recatada-e-do-lar-por-que-

a-expressao-gerou-tanta-polemica-nas-redes-sociais/>. Acesso em 22/04/2016 

 

Em função da leitura dos textos motivadores e dos conhecimentos assimilados ao longo de sua 

formação, faça um artigo de opinião sobre “o papel da mulher na sociedade contemporânea”. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 

ponto de vista.  Brasil 
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ANEXO D: PLANO DE TRABALHO 
 
  
 

 

PLANO DE TRABALHO DOS ENCONTROS DO PROJETO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Objetivo geral: Desenvolver a escrita e reescrita de artigo de opinião, a partir do 

trabalho com gêneros multimodais e argumentativos, observando o uso da 

intertextualidade. 

Objeto de estudo e intervenção: Produções textuais dos alunos.  

Gênero discursivo principal: Artigo de opinião 

Gêneros discursivos de apoio: memes, reportagem, questionários e artigos de 

opinião.  

Aspectos a serem analisados: leitura e construção de sentido de memes e 

artigos de opinião e a produção escrita, observando os desvios gramaticais e 

textuais, bem como a utilização da estratégia da intertextualidade.  

Público alvo: Alunos do 9º ano do ensino fundamental.  

Número de aulas: 20 horas/aula.  

Recursos utilizados: Data show, acesso à internet, folhas de papel ofício, 

canetas, lápis, quadro e pincel. 
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ANEXO E 
 
PRODUÇÕES DE TEXTO DOS ALUNOS 
 
 
PRODUÇÃO INICIAL: P1: MEMS 
 
 

Nem todas as mulheres são iguais, todas são completamente diferentes uma 1 

das outras, tem mulheres que querem ser independente, ter o proprio dinheiro e 2 

gastar com oque quiser e outras preferem fica em casa com os filhos e ser 3 

sustentada pelo marido 4 

Hoje a mulher é tratada completamente diferente pela sociedade. Ela não 5 

pode fazer oque gosta, não pode trabalha ou seja não pode fazer o que gosta, não 6 

pode fazer oque quer, tudo oque pode fazer é cuida dos filhos, cuida da familia esse 7 

é o tipo de papel que a mulher precisa fazer, o que toda mulher não quer e não deve 8 

aceita  9 

nenhuma mulher deve aceita ser tratada como um nada, pois a mulher que é 10 

independente não deve nenhum tipo de satisfação a ninguem 11 

toda mulher nunca deve baixa a cabeça para ninguem muito menor pra essa 12 

sociedade de hoje que apesar de ter mudado muito ainda é muito preconceituosa   13 

 
 

PRODUÇÃO FINAL: P1: MEMS 

 

 Nem todas as mulheres são iguais, todas são completamente diferentes umas 1 

das outras, tem mulheres que querem ser independentes, ter o próprio dinheiro e 2 

gastar com oque quiser e outras preferem ficar em casa com os filhos e ser 3 

sustentadas pelo marido. 4 

 hoje a mulher é tratada completamente diferente pela sociedade. Ela não 5 

pode fazer o que gosta não o que quer tudo o que pode fazer é cuida dos filhos, da 6 

família e esse é o tipo de papel que a mulher precisa fazer, Na Arabia Saudita as 7 

mulheres ficam em casa não porque querem, mais porque precisa, para satisfazer o 8 

marido, e não são usadas como elas querem mas sim como um pequeno objeto 9 
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para o homem, e não são só as mulheres casadas as que não casaram fica em casa 10 

se não quiser sofre assedio pela rua  11 

Nenhuma mulher deve de maneira alguma abaixar a cabeça para um homem 12 

e muito menos para essa sociedade de hoje que apesar de ter mudado muito ainda 13 

é muito preconceituosa.    14 
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PRODUÇÃO INICIAL: P2: MF  

O papel da mulher na sociedade atual é muito importante, pois elas estão 1 

ocupando cargos que geralmente são ocupados por homens ou seja, antes era de 2 

especialidade masculina. 3 

Hoje em dia a mulher tem conquistado um espaço bem grande na sociedade 4 

porém sofrem preconceitos por serem mulheres com isso surgiu 5 

o feminismo aonde a mulher luta pelos seus direitos agora tem autonomia      6 

liberdade de expressão antes não era assim, eram sempre deixadas de lado, suas 7 

ideias ficavam pra si mesmas. hoje em dia não, agora elas deixam de ser 8 

coadjuvantes pra assumir cargos importântes na sociedade. 9 

Hoje ocupam escolas, universidades, empresas cidades e até mesmo paises 10 

tem como exemplo a Ex-presidenta Dilma Roussef, ela foi a primeira mulher a 11 

assumir o cargo mais importante da Republica, más mesmo assim a mulher sempre 12 

vai lutar pelos seus direitos e igualdades  13 

 

PRODUÇÃO FINAL: P2: MF  

O papel da mulher na sociedade atual é muito importante. De acordo com as 1 

notícias dos meios de comunicação, elas estão ocupando cargos que geralmente 2 

são ocupados por homens ou seja, antes era de especialidade masculina. 3 

Hoje em dia a mulher tem conquistado em espaço bem grande na sociedade, 4 

porém sofrem preconceitos por serem mulheres. Com isso, surgiu direitos, agora 5 

tem autonomia, liberdade de expressão antes não era assim, eram sempre deixadas 6 

de lado sua ideias ficavam para si mesmas. Hoje em dia não, agora elas deixam de 7 

ser coadjuvantes na sociedade. 8 

Hoje ocupam escolas, universidades, empresas cidades e até mesmo países 9 

tem como exemplo a ex-presidenta Dilma Roussef, que foi a primeira mulher a 10 

assumir o cargo mais importante da República, mas mesmo assim a mulher sempre 11 

vai lutar pelos seus direitos e igualdades.  12 
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PRODUÇÃO INICIAL: P3: MGLV 

O papel da mulher na sociedade contemporania 1 

A mulhe sempre foi tratada como inferior aos homens, a um tempo atras as 2 

mulheres ficavam presas em casa, em pensar queso estavam ali para fazer 3 

trabalhos domenticos e cuidar dos filhos. 4 

Mas aos poucos essa realidade vem mudando pois as mulheres estão indo 5 

atraz dos seus direitos, nos dias de hoje a mulher tem o direito de ser o que ela 6 

quizer chegar a hora que bem entender em casa e ficar com quem quiser. 7 

E uma mulher não é mais obrigada a viver com um homem, pois nós 8 

podemos nos cuidar sosinhas não precisamos mas engolir os abusos e agresões de 9 

nossos parceiros, pois podemos viver independentemente. 10 

tem sido feito vários direitos e leis a favor da mulheres, a favor onde elas 11 

podem denunciar, por exemplo no caso da agresão física, temos a lei Maria da 12 

Penha, e se continuarmos lutando conseguiremos uma vida justa e livre. 13 

 

PRODUÇÃO FINAL: P3: MGLV 

O papel da mulher na sociedade contemporania 1 

A mulher sempre foi tratada como inferior aos homens, há um tempo atrás as 2 

mulheres ficavam presas em casa, só estavam ali para fazer trabalhos domésticos e 3 

cuidar dos filhos. 4 

Mas aos poucos essa realidade vem mudando, pois as mulheres estão indo 5 

atrás dos seus direitos, nos dias de hoje a mulher tem o direito de ser o que ela 6 

quizer, ela pode trabalhar onde ela quiser, chegar a hora que bem entender em 7 

casae ficar com quem quiser. 8 

E uma mulher não é mais obrigada a viver com um homem, pois podemos se 9 

cuidar sozinhas não precisam mais engolir os abusos e agreções de seus parceiros, 10 

pois podemos viver independentimente. 11 



97 
 

Tem sido feito vários direitos e leis a favor da mulheres, em que elas podem 12 

denunciar, por exemplo no caso da agressão física, temos a lei Maria da Penha e se 13 

continuarmos lutando consiguiremos uma vida justa e livre. 14 
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PRODUÇÃO INICIAL: P4: FVO 

O Brasil e suas críticas; Acho um desrespeito certas atitudes com as 1 

mulheres. Ainda existem pessoas que desvalorizam esse bem precioso que é a 2 

mulher. 3 

O verdadeiro papel da mulher na sociedade é ter seus proprios direitos, sua 4 

propiaopnião seu trabalho, seus bens... Assim como sua propia vontade de fazer o 5 

que quiser. Certas mulheres ainda vivem naquele mundo machista onde quem tem 6 

poder são apenas os homens, poder de opnar, de trabalhar, de ter um salário melhor 7 

que as mulheres; aquele tempo em que (as) elas ficavam em casa apenas cuidando 8 

dos filhos, do marido, do lar e dos afaseres de casa. Como também existem aquelas 9 

que sabem o que quer, que trabalham, que gostam do que faz e são 10 

verdadeiramente independentes. A mulher é um ser tão maravilhoso para a 11 

sociedade e para os homens, pois o que seriam deles sem as mulheres... 12 

Elas merecem todo meu respeito e admiração, assim como as outras que 13 

deveriam lutar mais por sua independência. Apesar de tudos todas as guerreiras e 14 

principalmente especiais. 15 

 

PRODUÇÃO FINAL: P4: FVO 

 

O Brasil e suas críticas, acho um desrespeito certas atitudes com as 1 

mulheres. Ainda existem pessoas que desvalorizam esse bem precioso que é a 2 

mulher. 3 

O verdadeiro papel da mulher na sociedade é ter seus próprios direitos, sua 4 

própria opinião seu trabalho, seus bens... Assim como sua própria vontade de fazer 5 

o que quise. Certas mulheres ainda vivem naquele mundo machista onde quem tem 6 

poder são apenas os homens, poder de opinar, de trabalhar, de ter um salário 7 

melhor que as mulheres, aquele tempo em que elas ficavam  em casa apenas 8 

cuidando dos filhos, do marido, do lar e dos afazeres de casa. Como também 9 

existem aquelas que sabem o que quer, que trabalham, que gostam do que fazem e 10 
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são verdadeiramente independentes. A mulher é um ser tão maravilhoso para a 11 

sociedade e para os homens, pois o que seriam deles e sem elas... 12 

Elas merecem todo meu respeito e admiração. 13 
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PRODUÇÃO INICIAL: P5: FCPC 

 

Atualmente as mulheres estão ganhando um grande espaço tanto no Brasil 1 

quanto no mundo, diferente de antigamente, elas são mais esclarecidas, mais 2 

transparentes, estão mostrando o que realmente são de verdade, pois, nossas 3 

portas estão abrindo pra elas, os direitos das mulheres estão ganhando ocupação e 4 

isso contribue para que elas ganhem “fama” em questão de melhoria. 5 

Sabe-se que em anos passados as mulheres ganhavam menos direitos na 6 

sociedade e ainda hoje, não como antigamente, são tratadas como uma minoria no 7 

nosso país, embora sendo a maior parte do mundo, mas falam delas, esquecendo 8 

que nos deu á luz, que nos educou. 9 

Acredito que as mulheres se sujam fazendo “bulling” com outras mulheres ou 10 

até mesmo se revoltando como, a expressão “bela, recatada e dólar”, E com isso 11 

acabam se auto-declarando que não sabem resolver coisas com cautela, com 12 

postura e assi, se prejudicando ainda mais.  13 

Diante disso, se tudo fosse debatido, discutido, com cuidado, com postura e 14 

sem Brigas, lixamentos ETC, o problema dos direitos das mulheres  serem iguais 15 

aos dos homens seria otomaticamente resolvido.  16 

 

PRODUÇÃO FINAL: P5: FCPC 

 

Atualmente as mulheres estão ganhando um grande espaço tanto no Brasil 1 

quanto no mundo, diferente dos anos passados, elas são mais esclarecidas, 2 

transparentes, estão mostrando o que realmente são de verdade, pois, acaba que, a 3 

cada porta que se fecha, elas abrem outras 2, e isso contribue muito para que elas 4 

ganhem “fama” em questão de melhoria. 5 

Sabe-se que antigamente as mulheres ganhavam poucos direitos na 6 

sociedade e ainda hoje, não como anteriormente, são tratadas como uma minoria no 7 

nosso país, embora sendo a maior parte da população. 8 
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Conforme o site BBC notícias, milhares de mulheres postaram fotos suas em 9 

momentos de diversão, ironizando o tom tradicionalista do perfil e afirmando que 10 

marcela não as representaria, creio que cada mulher tem sua própria visão sobre o 11 

mundo, cada mulher tem seu próprio modo de se vestir, e ser recatada também 12 

representa a mulher. 13 

Acredito que as mulheres se sujam fazendo ironias ou bulling com outras 14 

mulheres como no caso da expressão “bela, recatada e dólar”, e com isso acabam 15 

se auto-declarando que não sabem resolver problemas da sociedade com cautela, 16 

com maturidade. 17 
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PRODUÇÃO INICIAL: P6: LFSB 

 

No mundo em que vivemos hoje mudaram muitas coisas, principalmente o 1 

papel da mulher dentro da sociedade, que por muita das vezes se tornam muito 2 

hipócritas ao ponto de achar que não é necessario ter uma mulher presente sejá lá 3 

na politíca ou em qualquer outro lugar. 4 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra o machismo, 5 

podendo também se enpoderar aos homens tendo o mesmos direitos e até a mesma 6 

liberdade em que eles possuem. 7 

Super apoio que as mulheres possam fazer o que quiser de sí, seja la o que 8 

for, poder usar os shorts curtos, as mini blusas, ter a sua verdadeira liberdade na 9 

sociedade, passando sempre por cima de todos esses tipos de pessoas. 10 

Achamos que toda mulher deve ter a sua independência, queremos ter lar, as 11 

não ser do lar. Queremos ser recatadas quando bem entendermos e assim 12 

desejarmos. Queremos e temos sim o direito de ser do nosso jeito. 13 

 

PRODUÇÃO FINAL: P6: LFSB 

 

No mundo em que vivemos hoje já foram tantas coisas mudadas, 1 

principalmente o papel da mulher dentro de nossa sociedade em que por muita das 2 

vezes chegam a achar que não é necessário ter uma mulher presente no meio 3 

político ou em qualquer outro ambiente. 4 

Hoje as mulheres podem estar protestando, lutando contra o machismo, 5 

assim como diz um meme da internet você pode substituir “bela, recatada e do lar” , 6 

por bela, empoderada e participante da vida pública por exemplo). 7 

E assim como diz a revista Donna, queremos ter lar, mas não ser do lar. 8 

Queremos ser recatadas quando bem entendermos e assim desejarmos. Queremos 9 

e temos sim o direito de ser do nosso jeito. 10 
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PRODUÇÃO INICIAL P7: YSG 

 

O papel da mulher na sociedade hoje em dia se tornou algo que muita das 1 

vezes é criticado por ser algo que poucas mulheres lutam para ter direitos em 2 

algumas posições, mais também acabou sendo uma escolha da mulher ficar onde 3 

ela quer e ser o que ela quiser. 4 

Hoje em dia tudo mudou já não é mais como antes que as mulheres 5 

precisavam se juntar todas e irem para as ruas lutam para não serem apenas 6 

escravas com o trabalho domestico e cuidar de seus filhos. Mais graças a luta e o 7 

esforço de todas as mulheres de um antigamente  e as de hoje em dia que aindam 8 

lutam para um país justo e igual pra todos. 9 

Hoje podemos ser o que queremos, embora parte das mulheres que ainda 10 

sofrem com as minórias e a escravidão porque ainda temos e vemos casos de 11 

escravidão da mulheres e do homem, nas redes sociais e jornais, mesmo sendo 12 

metade da humanidade sofrendo com restrições  nos seus direitos, mais a mulher 13 

não deixa de lutar. Não queremos ser recatadas, não queremos ser presas em 14 

nosso lar, nós queremos fazer parte da mudança do país. Querm 15 

 

PRODUÇÃO FINAL P7: YSG 

 

O papel da mulher na sociedade hoje em dia se tornou algo que as vezes é 1 

criticado por ser algo que poucas mulheres lutam para ter direitos em algumas 2 

posições, mas também acabou sendo uma escolha da mulher ficar onde ela que e 3 

ser o que ela quiser. 4 

Nos dias de hoje tudo mudou já não é mais como antes que as mulheres 5 

precisavam se juntar todas e irem para as ruas lutar para não serem apenas 6 

escravas com o trabalho doméstico e cuidar de seus filhos. Mas graças a luta e o 7 

esforço de todas as mulheres de um antigamente  e as de hoje em dia que ainda 8 

lutam para um país justo e igual para todos. 9 

Atualmente podemos ser o que queremos, embora parte das mulheres que 10 

ainda sofrem com as minorias e a escravidão da mulheres e dos homens, nas redes 11 
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sociais e jornais, mesmo sendo metade da humanidade sofrendo com restrições  12 

nos seus direitos, mas a mulher não deixa de lutar. Conforme a opinião da revista 13 

Donna, “não queremos ser recatadas, não queremos ser presas em nosso lar, nós 14 

queremos fazer parte da mudança do país”. Queremos ser recatadas iguais aos 15 

homens, temos direitos iguais e ser vistas como a diferença, e para isso temos que 16 

continuar lutando e desistir jamais!  17 
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PRODUÇÃO INICIAL: P8: AO 

“Bela, recatada e do lar” esses são os adjetivos usados pela revista “Veja” 1 

para caracterizar a (quase primeira dama) Marcela Temer. Após a publicação do 2 

artigo, muitas pessoas na internet começaram a reagir negativamente, e muitos 3 

memes e discurssões começaram a surgir.  4 

Marcela está sendo usada como “exemplo de mulher ” , por alguns homens 5 

machistas. Mas, o que é ser bela para eles? É não usar roupas extravagantes? E 6 

recatada? A mulher tem o direito de ser e usar o que bem entender, bela 7 

empodeirada e qualquer emprego de sua escolha. 8 

Essa mulher descrita com esses adjetivos, “bela, recatada e do lar” é a de 9 

anos atrás quando (por lei) ainda não eram “iguais” aos homens, que não tinham a 10 

liberdade de tomar decisões, para si mesmas. Mas cada vez mais a sociedade 11 

feminista esta aumentando e os direitos se igualando. 12 

 

PRODUÇÃO FINAL: P8: AO 

 

“Bela, recatada e do lar” esses são os adjetivos usados pela revista “Veja” 1 

para caracterizar a (quase primeira dama) Marcela Temer. Após a publicação do 2 

artigo, muitas pessoas na internet começaram a reagir negativamente, e muitos 3 

memes e discurssões começaram a surgir.  4 

Marcela está sendo usada como “exemplo de mulher ” , por alguns homens 5 

machistas. Mas, o que é ser bela para eles? De acordo com um meme 6 

compartilhado na internet, é não usar roupas extravagantes? E recatada? A mulher 7 

tem o direito de ser e usar o que bem entender, bela empodeirada e qualquer 8 

emprego de sua escolha. 9 

Essa mulher descrita com esses adjetivos, “bela, recatada e do lar” é aquela 10 

que anos atrás quando (por lei) ainda não eram “iguais” aos homens, que não 11 

tinham a liberdade de tomar decisões, para si mesmas. Mas cada vez mais a 12 

sociedade feminista está aumentando e os direitos igualmente. 13 
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PRODUÇÃO INICIAL: P9: EVL 

 

Atualmente, nós mulheres, somos a maioria na nossa sociedade, fazemos um 1 

importante é insubstituível papel. Porém nem sempre foi assim ,estamos a um 2 

grande tempo indo em busca dos nossos direitos, tampouco conquistados. 3 

A existência da mulher independente é hoje com mais frequência, somos o 4 

que queremos e na hora que desejamos. Contribuímos de um modo tão 5 

significativos que tivemos uma presidenta, Dilma Russeff, gonvernando durante 6 

quatro anos. Nós mulheres como todo cidadão, homem especialmente, queremos 7 

ser respeitadas, com direitos igualitários. Não queremos ser tratadas como um 8 

objeto ou coisa do tipo. 9 

Diante disso, é claro que devemos ir atrás do que é nosso, lutando sempre. 10 

temos opinião próprio, e assim conquistando uma maneira de sermos livres e 11 

autorealizados, acima de tudo, sobre o nosso modo de vida e existência. 12 

 

PRODUÇÃO FINAL: P9: EVL 

 

Atualmente, nós mulheres, somos a maioria na nossa sociedade, fazemos um 1 

importante e insubstituível papel. Porém nem sempre foi assim. Estamos a um 2 

grande tempo indo em busca dos nossos direitos, tampouco adquiridos. 3 

A existência da mulher independente é hoje com mais frequência, somos o 4 

que queremos e na hora que bem entendemos. Contribuímos de um modo tão 5 

significativo que tivemos uma presidenta, Dilma Russeff, governando nosso país 6 

durante quatro anos. Nós mulheres como todo cidadão, homem especialmente, 7 

queremos ser respeitadas , com direitos igualitários. Não queremos ser tratadas 8 

como um objeto ou algo do tipo. 9 

Diante disso, é claro que devemos ir atrás do que é nosso, lutando sempre, 10 

temos opinião próprio, e assim conquistando uma maneira de sermos livres e 11 

autorrealizados acima de tudo, sobre o nosso modo de vida e existência. 12 
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PRODUÇÃO INICIAL: P10: RSS 

 

                  O papel da mulher na sociedade contemporânea 1 

A mulher vem sofrendo desigualdade de gêneros desde muitos antes, quando elas 2 

não tinham o direito do voto, mas foram criados várias leis e desde então adquiriram 3 

esse direito, mas todos nós sabemos que esso desigualdade ainda existe em várias 4 

ocasiões em nosso cotidiano. 5 

Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, mas os machistas se acham 6 

superior a elas, acho idiota acreditar nisso sempre aprendi a nunca subestimar o 7 

poder de uma mulher, ela pode ser muito mais forte que um homem não fisicamente, 8 

mas inteligência e esperteza. 9 

Será que a sociedade machista nunca irá entender que a mulher pode estar 10 

onde ela quiser? e nenhum machista irá mudar isso, existe mulheres que são 11 

melhores que homens na política, trânsito em concursos e etc, atualmente mulher 12 

pode ser militar, médica, dentista, ou seja, o que ela bem entender, um exemplo de 13 

mulher corajosa é Olga Benario que lutou bravamente na época do nazismo. 14 

Acredito e confio que isso irá mudar e nossa sociedade vai entender a 15 

igualdade do homem e da mulher, vai entender a igualdade do homem e da mulher 16 

vai também se conformar ela pode ser depultado a presidente da república que sua 17 

beleza e seu corpo não podem ser usados como objeto e lãs não merecem ser 18 

estrupadas e desrespeitadas em hipótese alguma e são fortes e independentes para 19 

lutar contra essa desigualdade. 20 

 

PRODUÇÃO FINAL: P10: RSS 

 

O papel da mulher na sociedade 1 

 A mulher vem sofrendo desigualdade de gêneros desde muitos anos atrás, 2 

quando elas não tinham o direito do voto e nem podiam trabalhar fora só mesmo 3 



108 
 

cuidando da família e do lar, entretanto muitas leis foram criadas e de um tempo pra 4 

cá isso mudou, mas todos nós sabemos que essa desigualdade ainda existe. 5 

Hoje a mulher pode ser o que ela quiser, porém os machistas se acham 6 

superiores a elas, não é possível acreditar nisso. Sempre aprendi a nunca 7 

subestimar a mulher em hipótese alguma, ela pode ser muito mais forte que um 8 

homem não fisicamente, também na inteligência e esperteza. 9 

Será que a sociedade machista nunca irá entender que a mulher pode estar 10 

onde ela quiser? Nenhum machista irá mudar isso. Existe mulheres que são 11 

melhores que homens na política, trânsito em concoursos e etc. 12 

Acredito e confio que isso irá mudar e nossa sociedade vai entender a 13 

igualdade de gênero e se conformar que ela pode ser desde depultado a presidente, 14 

que sua beleza e seu corpo não podem ser usados como objeto e lãs não merecem 15 

ser estrupadas e desrespeitadas em hipótese alguma e são fortes e independentes 16 

para lutar contra essa desigualdade. 17 




