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RESUMO 

Nosso trabalho tem como objetivo analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos em 

planos de aula de Língua Portuguesa que se propõem a trabalhar a análise linguística, 

disponíveis no site Portal do professor. Para tanto, apoiamo-nos nos pressupostos do Círculo 

de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; MEDVIÉDEV, 2016; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009) 

sobre linguagem, enunciado e gêneros discursivos. Respaldamo-nos, também, em Faraco 

(2009), Rodrigues (2001; 2004; 2005), Acosta (2008) e Maieski (2005), que assumem esses 

pressupostos em seus estudos. Por fim, para tratar de ensino de língua materna, focalizando 

principalmente a prática de análise linguística, fundamentamo-nos também em Mendonça 

(2006; 2007), Geraldi (2012), Santos, Riche e Teixeira (2012) e Reinaldo e Bezerra (2013). 

Quanto à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa interpretativa e assume 

uma abordagem qualitativa O corpus encontra-se constituído de 11 (onze) planos de aula, 

direcionados a alunos do Ensino Fundamental Final e cada um explora um determinado 

gênero. As análises nos permitiram constatar que os gêneros privilegiados nos planos de aula, 

tais como: notícia, editorial, artigo de opinião, carta do leitor, classificados, mito, crônica 

humorística, cartão postal, horóscopo, relato de experiências vividas e diário, pertencem às 

esferas: jornalística, literária e cotidiana, as quais se constituem de formas distintas e, por 

conseguinte, revelam diferentes interesses que se materializam nos gêneros que a elas 

pertencem. Quanto à forma como são explorados os gêneros nos seus aspectos temáticos, 

estilísticos e composicionais, percebemos que a abordagem destes se limita muito mais ao 

estudo da materialidade linguística dos textos-enunciados do que aos sentidos que emanam 

desses aspectos nas situações reais de enunciação em que os sujeitos fazem uso da palavra. 

No que se refere aos elementos linguísticos e discursivos explorados nos planos, constatamos 

um número maior de questões que se detém aos aspectos linguísticos, em detrimento dos 

aspectos discursivos, apontando, pois para um tratamento de gêneros restrito à localização de 

informações, uma vez que os textos-enunciados servem mais como pretexto para identificação 

de elementos linguísticos, dissociados das intenções enunciativas dos autores, do que para 

viabilizar a compreensão, por parte do aluno, da mobilização desses elementos na produção 

de sentidos. Tais resultados sinalizam para a necessidade de o professor dispor de 

embasamento teórico e de se constituir como autor de sua própria prática, para avaliar até que 

ponto esses planos de aula, que circulam na internet (mais precisamente no Portal do 

professor) podem contribuir para o ensino e a aprendizagem dos gêneros, sobretudo, em 

perspectiva discursiva. 

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Análise linguística. Planos de aula. Portal do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Our study aims to analyse the treatment given to discursive genres in Portuguese Language 

lesson plans that purport to work on linguistic analysis, available in the site Portal do 

professor. To this, we support in the assumptions of Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 

MEDVIÉDEV, 2016; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009) about language, wording and 

discursive genres. Embrace also in Faraco (2009), Rao (2001; 2004; 2005), Acosta (2008) and 

Maieski (2005), who assume these assumptions in their studies. Finally, to address mother-

tongue education, focusing primarily the practice of linguistic analysis, we ourselves also in 

Marin (2006; 2007), Geraldi (2012), Santos, Riche and Teixeira (2012) and Reinaldo and 

Baloch (2013). As regards the methodology, the work was characterized as an interpretative 

research and takes a qualitative approach the corpus is made up of 11 (eleven) lesson plans, 

aimed at elementary school students End and each explores a particular genus. The analysis 

allowed us to observe that the privileged genres in lesson plans, such as: News, editorial, 

opinion piece, reader's letter, classified, myth, humorous Chronicle, postcard, horoscope, 

reports of experiences and daily, belong to the literary and journalistic spheres: everyday, 

which are distinct forms and, therefore, reveal different interests that materialize in the genres 

that they belong. How are explored genres in their stylistic and thematic, compositional 

aspects, we realized that the approach of these limited more to the study of linguistic texts-

materiality set out than to the senses that emanate from these aspects in real situations of 

enunciation in the subjects make use of the word. With regard to linguistic and discursive 

elements explored in the plans, we can see a larger number of issues holds the linguistic 

aspects, at the expense of the discursive aspects, pointing to a genus restricted to find 

information, since the listed texts serve more as a pretext for identifying language elements, 

separated enunciatively of the authors intentions, than to make the understanding, on the part 

of the student, the mobilization of these elements in the production of meaning. These results 

indicate the need for the teacher to have theoretical basis and to be as author of your own 

practice, to assess the extent to which these lesson plans, which circulate on the internet (more 

precisely in the teacher's Portal) can contribute to the teaching and learning of the genera, 

particularly in discursive perspective.   

Keywords: discursive Genres. Linguistic analysis. Lesson plans. Teacher portal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos 

em planos de aula de Língua Portuguesa que se propõem a trabalhar a análise linguística, 

disponíveis no site Portal do Professor1.  

Tomando a compreensão bakhtiniana, segundo a qual toda e qualquer manifestação 

discursiva se dá por meio de enunciados, construídos a partir de um determinado gênero 

discursivo2, destacamos que é de suma relevância para a formação de sujeitos competentes, 

críticos e conscientes do seu papel na sociedade conhecer e compreender os gêneros em sua 

diversidade. Tem-se como pressuposto que esta é uma atividade que pode possibilitar a 

inserção dos alunos nas diferentes situações de comunicação, acreditando, portanto, que a 

atividade de enunciação (que acontece por meio de um determinado gênero) dá aos sujeitos, 

conforme assinalam os PCNs (BRASIL, 1998), a possibilidade de participarem ativamente da 

construção de uma sociedade mais humana e igualitária em que eles podem ter vez e voz. 

Como aponta Barbosa (2000), a adoção dos gêneros discursivos, tal como defendida 

por Bakhtin, em sala de aula permite que os professores tenham maior clareza sobre o que 

precisa ser ensinado e, por consequência disso, os alunos podem ter uma visão mais ampla 

acerca de como produzir e compreender textos em sala de aula, pois os pressupostos teóricos 

defendidos pelo autor abrangem as situações enunciativas, isto é, o contexto histórico e social 

em que o texto ganha forma de enunciado e, por conseguinte, o discurso é produzido.  

Em outras palavras, a adoção dos gêneros discursivos em sala de aula, conforme 

Barbosa (2000), possibilita que o professor, ao invés se deter em “propostas genéricas de 

discussão” que pouco se remetem à situação enunciativa, explore as peculiaridades dos 

gêneros, a partir do seu contexto de produção e circulação (incluindo quem fala, com que 

finalidade e em que esfera da atividade humana). Indo, pois, além dessas propostas que 

concebem os textos apenas nos seus aspectos normativos, fugindo das famosas receitas 

prontas que consistem em tratar os gêneros de uma mesma forma, independente da situação 

enunciativa e dos sujeitos envolvidos. 

Apoiados na compreensão bakhtiniana da linguagem e, consequentemente, dos 

gêneros, nossa investigação inclui a análise linguística, que, no dizer de Maieski (2005, p. 59), 

“deve ser instigada conforme o gênero com o qual se trabalha em sala de aula”, ou seja, deve 

                                                 
1 O Portal do professor se constitui como um espaço em que são publicados materiais diversos, relacionados à 

educação e ao ensino, que podem ser compartilhados por professores de diferentes áreas. 
2 No capítulo 2 faremos uma discussão sobre gêneros textuais x discursivos, mostrando as diferenças entre as 

duas perspectivas.  
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ser explorada, levando em consideração o texto e as suas peculiaridades. O que pode implicar 

em uma prática situada, em comum acordo com a situação real de comunicação, focada não 

apenas nos elementos linguísticos em si mesmos, mas principalmente nos efeitos de sentidos 

que podem ser construídos por meio de dadas escolhas linguísticas, as quais são sempre 

intencionais, pois refletem o querer dizer do sujeito, em determinada esfera da atividade 

humana.  

Para tanto, se faz necessário que o professor não apenas aceite determinados 

pressupostos teóricos e diga que tem os gêneros como objeto de ensino em sala de aula, tão 

discutido por Rojo (2000) e Barbosa (2000), mas que tenha conhecimentos acerca da teoria 

para que esta possa subsidiar as suas ações, a ponto de possibilitar a implementação de “uma 

prática consistente e coerente com os pressupostos assumidos” (BARBOSA, 2000 p. 159). 

Por esse viés, é possível realizar atividades com gêneros discursivos e com a análise 

linguística numa perspectiva enunciativa e, assim, contribuir para o ensino e a aprendizagem 

de Língua Portuguesa em sala de aula. 

Sabendo da facilidade com que se propaga o que é dito na internet e da recorrência a 

esse meio de acesso a informações, se faz necessário sabermos escolher, dentre as 

informações que circulam, as que são relevantes daquelas que não são (BESSA e 

BERNARDINO, 2017), considerando que é de suma importância que o professor não apenas 

faça uso desses recursos didáticos, tais como os planos de aula, disponíveis no Portal do 

professor, assim como em outros sites, mas antes disso realize um trabalho crítico-reflexivo 

acerca da utilidade desses materiais para, então, selecionar o que, de fato, pode ser útil para as 

suas atividades em sala de aula, influenciando, assim, na construção do conhecimento, tanto 

por parte de quem ensina como por parte de quem se dispõe a aprender.  

A propósito da recorrência a materiais disponíveis no Portal do professor, Ottoni e 

Silva (2017), ao escreverem um artigo sobre o uso das novas tecnologias no ensino de Língua 

Portuguesa, a partir de planos publicados no referido portal, defendem, pois, a necessidade de 

se analisar as propostas de ensino que são postadas neste site, assim como suas 

potencialidades enquanto espaço de divulgação, criação e troca de conhecimentos.  

Desse modo, não nos cabe afirmar que os planos de aula presentes no Portal do 

professor não podem ajudar na prática do professor, não nos cabe afirmar que os diferentes 

educadores que postam recursos didáticos nesse site não têm condições de construir materiais 

de qualidade para serem trabalhados em sala de aula, mas sim que estes devem ser lidos de 

maneira crítica – pois como bem afirmou os referidos autores, o Portal é um espaço para a 

criação e a troca de conhecimentos e não de reprodução dos materiais didáticos – para que se 
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perceba até que ponto eles podem auxiliar nas atividades em sala de aula enquanto recursos 

didáticos, considerando a forma de abordagem dos conteúdos, bem como os pressupostos 

teóricos que orientam a construção do plano de aula, a realidade em que o professor 

(interessado pelo plano) esteja inserido, assim como os sujeitos a quem ele pretende 

direcionar tal material. 

Partindo da premissa de que o professor pode ter acesso à internet e tomá-la como 

aliada no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista as diferentes informações e 

recursos didáticos de que ela dispõe sobre o trabalho com os gêneros discursivos e tendo 

como principal embasamento teórico a teoria do Círculo de Bakhtin – a qual nos leva a pensar 

o trabalho com gêneros discursivos numa perspectiva enunciativo-discursiva – pretendemos 

analisar planos de aula disponíveis no Portal do Professor, que trabalham a análise linguística 

para compreender o tratamento dado aos gêneros nesses recursos didáticos.  

Para tanto, lançamos a seguinte questão de pesquisa: como os gêneros discursivos têm 

sido tratados em planos de aula de Língua Portuguesa, relativos aos anos finais do Ensino 

Fundamental, disponíveis no Portal do Professor, que se propõem a trabalhar a análise 

linguística? Articuladas a esta acrescentamos: Quais os gêneros privilegiados nos planos de 

aula e como esses gêneros se constituem? Que aspectos linguístico-discursivos são explorados 

nas atividades de análise linguística? O tratamento de gêneros proposto nos planos dialoga 

com os pressupostos bakhtinianos? Até que ponto? 

Nessa perspectiva, para a concretização desse estudo traçamos os seguintes objetivos, 

quais sejam: 

 

Objetivo geral: 

  

 Analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de aula de 

Língua Portuguesa, que se propõem trabalhar a análise linguística, disponíveis 

no site do Portal do professor. 

 

Específicos  

 

 Identificar e descrever os gêneros explorados nos planos relativos às atividades 

de análise linguística; 

 Analisar os aspectos linguístico-discursivos explorados nas atividades de 

análise linguística; 
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 Refletir sobre o tratamento dado aos gêneros discursivos nos planos de aula de 

análise linguística, na intenção de compreender até que ponto esses materiais 

didáticos dialogam com os pressupostos bakhtinianos.  

 

 

O motivo que nos instiga a querer estudar os gêneros discursivos parte, inicialmente, 

de um interesse pessoal de ampliar conhecimentos acerca da temática que influenciará não 

apenas na nossa formação enquanto pesquisador, mas, também, na nossa prática em sala de 

aula, haja vista que possibilitará olhar com maior acuidade para a relevância do trabalho com 

os gêneros discursivos em sala de aula e, mais, para os recursos didáticos que, de fato, podem 

influenciar na formação de alunos capazes de agirem conscientemente em diferentes esferas 

da atividade humana, o que é de suma relevância para aquele que optou por ser um educador.  

Outro motivo que nos impulsiona a estudar a temática parte do interesse em contribuir 

com as discussões que versam sobre o trabalho com os gêneros discursivos, no que compete 

ao tratamento dado a estes e ao uso de recursos didáticos disponíveis na internet – mais 

precisamente no Portal do professor – por meio do diálogo com diferentes estudiosos que 

discutem sobre a temática, especialmente a partir do pensamento de Bakhtin. Embora não 

discuta sobre ensino, o pensamento bakhtiniano tem contribuído (e muito) com suas 

discussões sobre língua, linguagem e gêneros discursivos para um ensino calcado na 

interação, pois como ressalta Rodrigues (2005), mesmo não tendo sido um objetivo de 

Bakhtin tratar do ensino e da aprendizagem da língua, suas discussões se mostram relevantes 

e contemporâneas para se pensar o ensino. 

A opção por esse estudo se justifica também pelo fato de existirem pouca ou nenhuma 

pesquisa voltada para estudar o tratamento dado aos gêneros, em perspectiva bakhtiniana, 

envolvendo materiais didáticos, publicados no Portal do professor, uma vez que encontramos 

apenas uma dissertação de autoria de Zica (2016), na qual ele se propôs a investigar a 

proposição de conteúdos de Língua Portuguesa em planos de aula disponíveis no referido 

Portal, a partir da leitura e da produção, abrangendo os gêneros em perspectiva textual.  Isso 

mostra a necessidade de investigarmos a temática, já que, pelo que consta, parece existir 

pouco ou nenhum estudo sobre planos de aula – disponíveis no Portal do Professor – 

ancorados aos pressupostos bakhtinianos. 

Nessa perspectiva, o interesse pelo tema se justifica, também, pela necessidade de 

repensar a apropriação de recursos didáticos disponíveis na internet, no sentido de o professor 

aplicá-los em sua prática de sala de aula sem o devido conhecimento sobre a teoria que 
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fundamenta a construção dos planos de aula, podendo ser, em alguns casos, apenas copiados, 

sem refletir sobre o real sentido das ideias que ali estão postas para o ensino e a aprendizagem 

dos gêneros discursivos, conforme atestam os comentários abaixo: 

 

Adorei, Lazu. vou utilizar com meus alunos3. 

 

Vou trabalhar desse mesmo jeito com os meus alunos.  

 

Assim, os professores demonstram que vão fazer uso dos materiais didáticos 

disponíveis no Portal do professor em suas atividades em sala de aula, e, no caso do segundo 

comentário, há uma confirmação por parte do profissional da educação de que irá utilizar o 

plano tal como está no Portal. 

O interesse em estudar o tema justifica-se, também, pela vinculação da temática ao 

projeto de pesquisa do orientador, intitulado “Os gêneros do discurso e suas contribuições 

para o ensino de língua materna: um estudo em perspectiva dialógica”, o qual busca investigar 

a produtividade da abordagem dos gêneros discursivos atrelada aos pressupostos 

bakhtinianos, sobretudo, no que se refere à análise de propostas didáticas que assumem 

explorar os gêneros em perspectiva bakhtiniana, o que nos permite acreditar que nossa 

pesquisa dialoga com as discussões propostas pelo orientador em sua linha de investigação. 

Neste caso, o nosso objetivo nos leva a compreender o tratamento dado aos gêneros em 

propostas de atividades de planos de aula disponível no Portal do professor e a pensar sobre a 

pertinência desses materiais didáticos quando se propõem explorar os gêneros discursivos em 

diálogo com os pressupostos bakhtinianos.  

Desse modo, escolhemos como fonte de investigação planos de aula que circulam no 

Portal do professor, primeiro por compreendermos a importância desse recurso didático para 

a condução das atividades em sala de aula e, segundo, por sabermos que, não sendo o livro 

didático o único recurso a ser utilizado pelo professor de Língua Portuguesa, os educadores 

têm recorrido a esses materiais e feito uso deles na sua prática de sala de aula. A prova disso 

está nos comentários feitos pelos professores que aqui já foram mencionados. 

Para a seleção do corpus, foi motivo de preocupação a escolha do site para ser 

coletado esses materiais – tendo em vista que, na internet, existem outros meios de acesso a 

planos de aula que exploram os gêneros discursivos –  porque queríamos um site em que 

                                                 
3 Esses comentários são escritos, ao final dos planos, por profissionais da educação que acessam esses materiais 

no Portal do professor. Desse modo, no final de cada plano de aula há um espaço aberto para o professor poder 

avaliar e/ou opinar sobre tais materiais didáticos. 
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pudéssemos ter alguma evidência de que os planos ali postados circulavam em sala de aula. 

Acreditamos que o Portal do Professor nos dá essa segurança, já que lá podemos ver o 

número de internautas que acessam esses planos e os comentários feitos por professores em 

boa parte deles. A escolha pelo Portal do professor se deu, também, por se tratar de um site 

do Ministério da Educação (MEC), um órgão federal que se volta para políticas de ensino no 

Brasil, o que reforça ainda mais a credibilidade do portal, considerando quem o direciona. 

O processo de escolha do corpus se deu levando em consideração as atividades 

propostas no trabalho com os gêneros discursivos, as quais envolvem a análise linguística. O 

motivo de investigarmos essa prática se dá, primeiro porque ela se constitui como tema4 dos 

planos de aula; segundo por acreditarmos que esta deve ser estudada, não a partir de um 

amontoado de palavras ou frases, mas a partir dos gêneros nas suas diferentes esferas de 

circulação, em comum acordo com os diferentes lugares que o sujeito ocupa enquanto ser 

social, que fala ou escreve de uma dada maneira, com uma determinada finalidade discursiva.  

A análise linguística é, nesse sentido, de suma relevância para se pensar o gênero e a 

sua função nas diferentes atividades humanas, as quais se dão por meio da linguagem, pois 

como ressalta Faraco (2009, p. 26) “o ponto de partida de Bakhtin é a estipulação de um 

vínculo orgânico entre a utilização da linguagem e a atividade humana”. Por esse viés, todas 

as ações do sujeito estão vinculadas à linguagem, tendo em vista que por meio dela agimos e 

nos constituímos como sujeitos sociais, nas diferentes situações enunciativas, utilizando 

sempre um dado gênero. 

Nessas circunstâncias, a concretização dessa pesquisa pode influenciar tanto na nossa 

formação enquanto pesquisador quanto na ampliação da compreensão do professor de Língua 

Portuguesa sobre o trabalho com os gêneros numa perspectiva bakhtiniana e sobre as 

maneiras de utilização de materiais didáticos disponíveis na internet, assim como no 

entendimento de que, talvez não seja interessante fazer uso de um plano de aula tal qual ele se 

encontra inserido no Portal do professor (ou em qualquer outro site, que seja direcionado a 

educadores ou não). Temos em vista que o professor, nas suas atividades em sala de aula, 

deve atentar não para seguir modelos prontos e acabados, mas antes, analisar, criticamente, 

esses materiais para perceber em que eles podem e em que eles não podem ser uteis, levando 

em conta que estes foram construídos por dados sujeitos, inseridos em determinadas 

realidades que, certamente, não são iguais às de quem tem a pretensão de fazer uso deles. 

                                                 
4 Todos os planos que são postados no Portal do professor, sobretudo os que estão ligados à disciplina Língua 

Portuguesa apresentam primeiro o principal conteúdo que, neste caso, são os gêneros e, em seguida, especificam 

o tema que é, nesse contexto, a análise linguística. 
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Ademais, sabendo que os estudos voltados para a investigação de materiais didáticos, 

tais como: planos de aula, disponíveis no Portal do professor, sobretudo levando em conta os 

pressupostos bakhtinianos, parecem quase inexistentes – já que o único trabalho que 

encontramos mais próximo de nosso foco de investigação, conforme já mencionamos, elege 

os gêneros textuais em detrimento dos discursivos como objeto de investigação – podemos 

dizer que nossa pesquisa possui certa inovação no campo dos estudos discursivos, já que se 

propõe a analisar planos de aula que acreditamos estarem circulando em diferentes salas de 

aula, os quais, até então, parece não ter sido alvo de investigação, ao menos no que se refere 

ao trabalho com gêneros discursivos nos termos aqui propostos. 

Assim, acreditamos que a nossa atividade de investigação irá contribuir com as 

pesquisas que se voltam para o ensino de gêneros em perspectiva bakhtiniana, para a 

educação em nível básico – por meio do Programa de Pós-graduação em Ensino- PPGE da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN – assim como para alargar as 

discussões que versam sobre o ensino de línguas, atreladas à linha de pesquisa “Ensino de 

Línguas” a que estamos vinculados no referido programa.  

Para estudar as questões apresentadas acima, utilizamos como fundamento teórico 

principal os estudos de Bakhtin e do seu Círculo, a saber: Bakhtin (2011), que discute sobre 

linguagem, enunciado e gêneros discursivos em perspectiva dialógica; Medviédev (2016) que 

também contribui para se pensar os gêneros em perspectiva dialógica e Bakhtin/Volochinov 

(2009) que discutem sobre língua, linguagem, enunciação, etc. Amparados a esses estudiosos 

da linguagem, dialogamos, também, com Rodrigues (2001; 2004; 2005), Acosta (2008), 

Faraco (2009), entre outros. 

Para tratar sobre os gêneros textuais, que tem como pressuposto a Linguística Textual, 

utilizamos nessa pesquisa as discussões de Marcuschi (2008), Antunes (2003, 2009), tendo 

em vista que estes discorrem sobre os gêneros no ensino embasados nos estudos supracitados.  

.  No que compete à análise linguística, tomamos como embasamento as discussões de 

Geraldi (2012), Mendonça (2006; 2007), Santos, Riche e Teixeira (2012) que se detém ao 

ensino de língua portuguesa a partir do texto. Tomamos, também, como apoio os estudos de 

Pernambuco e Figueiredo (2011) que discutem sobre as contribuições dos estudos 

bakhtinianos para o ensino de gramática, e as discussões de Maieski (2005), que remete à 

análise linguística como uma prática de linguagem que deve ser explorada a partir dos 

gêneros discursivos. 

 Nosso trabalho se organiza em seis capítulos. No primeiro capitulo temos a 

introdução, que conta com a contextualização da pesquisa, os objetivos, as questões de 
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pesquisa, justificativa e discussões já existentes acerca da temática. No segundo capítulo, nos 

propomos a discutir sobre os gêneros em perspectiva textual e discursiva, atentando para as 

diferenças entre ambas. No terceiro, nossa discussão se volta para os gêneros numa 

perspectiva bakhtiniana, atentando para o modo como Bakhtin e o seu Círculo concebem os 

gêneros e o enunciado. No quarto capítulo, nosso foco é a análise linguística. Nele discutimos 

sobre como essa prática é concebida na percepção de estudiosos da linguagem, especialmente, 

aqueles que adotam a concepção bakhtiniana, pensando essa prática a partir dos gêneros 

discursivos e suas implicações no ensino e na aprendizagem de Língua Portuguesa. No quinto 

capítulo, temos a metodologia em que detemo-nos a caracterização da pesquisa, a constituição 

do corpus, e aos critérios de análise em que realizamos a descrição dos passos dados para a 

concretização dessa pesquisa. No sexto capítulo, realizamos a análise do nosso objeto de 

estudo e, por fim, temos a conclusão em que retomamos os objetivos desse estudo, os 

resultados alcançados por meio da análise, as contribuições da pesquisa e algumas 

possibilidades para estudos futuros. 
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2. OS GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS: FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS 

PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Neste capítulo, nossa discussão versa sobre as diferentes perspectivas teóricas que 

tomam o gênero como objeto de estudo, tendo em vista que se faz necessário compreender as 

diferentes visões acerca deste e suas implicações no contexto de ensino. Isso porque cada 

perspectiva (apesar de em alguns momentos dialogarem) tem sua maneira própria de estudar e 

entender o gênero e aqueles que decidem aprofundar conhecimentos acerca desse objeto 

precisam ampliar as diferentes leituras que incidem sobre ele.  

 

2.1 Gêneros textuais/discursivos 

 

 De acordo com os postulados da Linguística Textual, por gêneros textuais se entende 

toda forma de comunicação entre sujeitos, as quais se dão a partir de textos. Por esse viés, os 

gêneros estão em todas as manifestações linguísticas, o que significa dizer que é impossível 

não interagir por meio deles. Marcuschi (2008, p. 154) deixa isso claro quando diz que é “é 

impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se 

comunicar verbalmente por algum texto.” Nessa perspectiva, conforme os pressupostos da 

Linguística Textual, os textos se materializam na forma de gêneros textuais e não há como 

pensar a comunicação fora do gênero e, consequentemente, fora do texto.  

Porém, na Linguística, a linguagem e, consequentemente, o gênero nem sempre foram 

vistos pelo viés da interação, assim, de acordo com Antunes (2009), graças a influências 

vindas de vários espaços que defendiam o uso da linguagem a partir do texto, especialmente 

do âmbito da pragmática (que estuda a língua a partir do uso) e de outros campos que também 

adotam a perspectiva interacional da linguagem, levaram a linguística a pensar a língua como 

uma maneira de interagir socialmente para, então, chegar à textualidade.  

No que se refere à textualidade Antunes (2009, p. 50) traz uma definição, ao dizer que 

“por textualidade se pretende considerar a condição que têm as línguas de somente ocorrerem 

na forma de textos e as propriedades que um conjunto de palavras deve apresentar para poder 

funcionar comunicativamente.” Nesse caso, a textualidade consiste em compreender que as 

línguas se manifestam por meio de textos, os quais não se dão a partir de um aglomerado de 

palavras desconexas, fora de um sentido, mas, ao contrário, a partir da conexão de palavras 

que formam um todo e tornam possível a comunicação. 
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Na visão de Antunes (2009) foi a partir da textualidade que a Linguística conseguiu 

ampliar seus estudos acerca da língua, ocasionando mudanças na forma de vê-la, percebê-la e 

usá-la. Nesse contexto a linguística ficou “na condição epistemológica de dar conta daquilo 

que acontece, efetivamente, quando as pessoas falam, ouvem, escrevem e leem nas mais 

diferentes situações da vida social” (ANTUNES, 2009, p.50), sendo assim, a língua passou a 

ser vista e entendida a partir das suas diferentes manifestações que envolvem a fala, a escrita, 

a escuta e a leitura. 

Logo, a Linguística mudou o seu foco, deixando de perceber a língua nos seus 

aspectos puramente estruturais para dar vez aos textos, ou seja, aos gêneros que se 

manifestam nas diferentes situações de comunicação, desse modo, como bem ressalta Antunes 

(2009, p. 50) é que “as definições e classificações categóricas, que só são possíveis no âmbito 

da palavra e da frase isoladas, foram dando lugar às tendências enunciativas e contextuais”. 

Conforme Antunes (2009), a partir da ampliação da visão da língua enquanto 

fenômeno social é que foi possível dar lugar a uma linguagem contextualizada, a qual está 

além da classificação de palavras, nos seus sentidos isolados, pois se manifesta de diversas 

maneiras e só é possível reconhecermos isso se considerarmos a língua a partir do texto, isto 

é, a partir dos gêneros, “isso porque toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos 

realizados em algum gênero”, os quais são diferentes e inúmeros (MARCUSHI, 2008, p. 

154). 

Porém, mesmo havendo alterações no âmbito da linguagem, assim como na 

Linguística Textual, no sentido de passar a ter o texto como objeto de estudo e não apenas a 

palavra ou a frase, as mudanças não foram tão significativas do ponto de vista do uso, ou seja, 

das situações reais de comunicação, e isso fica claro quando fazemos uma diferenciação entre 

os gêneros textuais, objeto de estudo da linguística textual e os gêneros discursivos, objeto de 

estudo de Bakhtin e do seu Círculo. 

Nesse contexto, Marcushi (2008, p. 155), estudioso dos gêneros textuais, nos leva a 

perceber essas diferenças ao definir, tipo textual, gênero textual e domínio discursivo. Os 

gêneros textuais, segundo ele, são os textos que podemos ter acesso no nosso dia a dia, os 

quais “apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais”, propósitos comunicativos e estilos que se concretizam na relação entre “forças 

históricas, sociais e técnicas”. 

Os tipos textuais, no entendimento de Marcuschi (2008, p. 154), indicam “uma espécie 

de construção teórica” marcada pelos aspectos linguísticos que tornam possível sua 

estruturação, isto é, aspectos gramaticais ligados ao vocabulário, a sintaxe, aos tempos 
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verbais, aos aspectos estilísticos. De acordo com o autor, os tipos textuais se dividem em 

narrativo, argumentativo, expositivo, descritivo e injuntivo, ao contrário dos gêneros, eles 

podem ser contados e não possuem chances de ampliação.  

O domínio discurso “constitui muito mais uma esfera da atividade humana do que um 

princípio de classificação de textos e indica instâncias discursivas” (MARCUSHI, 2008, p. 

155, grifos do autor). O domínio é, então, o campo no qual se situam os textos, que se 

diferenciam, pois revelam interesses diferentes e, por isso, pertencem a domínios distintos, os 

quais, no dizer do autor, podem ser “jurídico, jornalístico, religioso, etc.”. 

Sobre esses conceitos discorridos por Marcuschi (2008), Rojo (2005) vem nos dizer 

que “embora, neste trecho de seu texto, Marcuschi não cite explicitamente Bakhtin, é visível a 

dialogia com os enunciados desse autor, que se marca nas escolhas lexicais esfera, estilo, 

composição, atividade humana, embora para adotar uma definição um pouco diversa” (p. 

187). 

Nessa perspectiva, Rojo (2005) atenta para a diferença entre a concepção bakhtiniana 

de gênero e a concepção adotada por Marcuschi que mesmo em alguns momentos usando 

termos bakhtininianos adota uma perspectiva bem diferente da perspectiva de Bakhtin, haja 

vista que, o primeiro se detém aos gêneros nos seus aspectos textuais, tipológicos, já o 

segundo, vai muito além, pois se detém aos gêneros nos seus aspectos discursivos, estudando-

o a partir de sua esfera de circulação, considerando o sujeito que fala e o lugar que ele ocupa, 

quando profere seus enunciados. 

Dessa forma, como bem ressalta Rodrigues (2004), “Bakhtin não elabora uma 

tipologia dos gêneros. Apenas faz a distinção, que considera importante, entre o que 

denomina de gêneros primários e secundários, que, segundo suas palavras, não está apoiada 

em critérios funcionais” (2004, p. 427), mas em critérios discursivos, ligados às diferentes 

situações enunciativas em que os sujeitos dialogam, as quais podem se dá por meio de 

gêneros mais “simples” (primários), por exemplo, uma conversa entre amigos, ou gêneros 

mais “complexos” (secundários), por exemplo, um artigo científico, como bem considera 

Bakhtin (2011). 

Podemos dizer com isso que a preocupação de Bakhtin ultrapassa os aspectos textuais, 

assim como questões da ordem do narrar, do descrever, pois não se detém exclusivamente a 

materialidade do gênero, por isso que para ele o enunciado “é a unidade real da comunicação 

discursiva” e “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso” (BAKHTIN 2011, p. 274). Na compreensão 

bakhtiniana, os gêneros se dão no aqui e no agora, por meio de enunciados que expressam as 
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ações do sujeito, tendo em vista que todas as suas manifestações estão atreladas à linguagem, 

ou seja, o sujeito age por meio da linguagem. 

Nessas circunstâncias, é possível perceber que o princípio da textualidade (já 

comentado neste tópico) não é uma terminologia adotada por Bakhtin nos seus estudos, já 

que, para ele, a língua se dá no contexto da enunciação, ou seja, por meio do enunciado, 

considerado por ele “um elo na corrente complexamente organizada de outros discursos” 

(BAKHTIN, 2011, p. 272). O que significa dizer que o enunciado – apesar de possuir suas 

peculiaridades (tendo em vista o sujeito que fala ou escreve, dependendo da situação de 

comunicação) – não é totalmente novo, porque dialoga com outros já-ditos anteriormente e 

com o que pode ser dito por meio da compreensão responsiva do outro, que também é falante 

e, portanto, contribui com sua resposta. E é exatamente por isso que o enunciado se constitui 

como “um elo” na cadeia da comunicação. 

Neste caso, são os enunciados, materializados por meio dos gêneros, que possibilitam 

as relações dialógicas entre os sujeitos, e Bakhtin (2011, p. 265) deixa isso ainda mais claro 

quando diz que: 

 

 

 

o desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

peculiaridades das diversidades de gêneros do discurso em qualquer campo 

da investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração 

exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações 

da língua com a vida. 

 

 

Dessa maneira, em qualquer esfera da atividade humana, seja na condição de falante 

ou ouvinte, se prender aos aspectos linguísticos e textuais do gênero sem levar em 

consideração os aspectos discursivos – que oscilam entre o dito e o não dito e que é para 

Bakhtin (2011) a essência do enunciado – pode resultar em um entendimento fragmentado, 

sem uma necessária profundidade, saindo, então, da compreensão do gênero na sua 

concretude (que leva em consideração o sujeito que enuncia, o espaço temporal em que ele 

enuncia). E provocando, neste caso, um enfraquecimento das relações dialógicas, visto que a 

compreensão é que possibilita o diálogo entre os falantes e, consequentemente, “as relações 

da língua com a vida” tão defendida e enfatizada por Bakhtin. Isso porque para ele o agir 

humano constitui linguagem. 

Outra questão que mostra as diferenças entre gênero textual e gênero discursivo é 

evidenciada na voz de Marcuschi (2008, p. 165) ao falar sobre hibridização de gêneros a qual 
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ele nomeia como integenericidade que é quando “um gênero assume a função de outro” que 

para ele consiste em uma “violação de cânones subvertendo o modelo global de um gênero”. 

Em contrapartida, na visão de Bakhtin, a construção híbrida e o processo de hibridização de 

gêneros se dá quando se tem um falante, isto é, um “enunciado que, segundo índices 

gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas onde, na 

realidade, estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, dois estilos, duas 

“linguagens”, duas perspectivas semânticas e axiológicas” (BAKHTIN, 1988, p. 110). 

Levando em consideração o posicionamento de Marcuschi (2008), podemos deduzir 

que sua visão sobre a hibridização – que ele nomeia como intergenericidade – consiste na 

anulação de um gênero para dar vez a outro, deixando a entender que os gêneros seguem 

modelos e padrões que não se mobilizam e, portanto, não dialogam. Como se o pertencimento 

a diferentes esferas da atividade humana implicasse na impossibilidade de comunicação entre 

elas, já que a união dos gêneros é, para ele, “uma violação de cânones”. Assim sendo, passa a 

existir apenas um gênero, sem levar em consideração o que impulsionou determinada esfera a 

considerar a hibridização dos dois gêneros e, principalmente, a relação dialógica estabelecida 

entre eles. 

Nesse contexto – ao contrário da visão de Marcushi (2008) – o processo de 

hibridização, conforme o pensamento bakhtiniano, não consiste na “violação de cânones”, 

como considera Marcuschi e nem na troca de um gênero por outro, mas no diálogo entre eles. 

O hibridismo é, então, a união entre duas esferas, dois sujeitos que, mesmo possuindo suas 

peculiaridades, no que se refere as suas posições, valorações, constroem relações dialógicas a 

partir de seus posicionamentos, suas visões de mundo. Tendo em vista que, para Bakhtin 

(1988; 2011), a relação entre as diferentes esferas da atividade humana não se dão de forma 

mecânica, mas sim dialógica.  

Logo, a hibridização não se dá por acaso, sem um objetivo, sem um “porque”, haja 

vista que leva sempre a um diálogo. Desse modo, a união dos gêneros não resulta em uma 

anulação nem de um, nem de outro, mas na comunicação entre estes, entre as esferas, que não 

são – em hipótese alguma – neutras, pois como diz Barbosa e Nunes (2000, p. 99), “as esferas 

da atividade humana, além de serem infinitas, se permeiam: não há fronteiras rígidas entre 

elas”. 

Assim sendo, o pensamento bakhtiniano oferece meios para se pensar a linguagem na 

sua dialogicidade e, por assim dizer, para se pensar um ensino de línguas que melhor 

contribua para a formação de sujeitos preparados, discursivamente, para as diferentes e reais 

situações de uso da linguagem. Nessa perspectiva, no que concerne ao ensino de línguas, 
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Bakhtin/Volochinov vão dizer que a dinâmica do ensino consiste em considerá-lo a partir da 

realidade em que os enunciados são construídos, uma vez que nas suas palavras, 

 

 
um método eficaz e correto de ensino prático exige que a forma seja 

assimilada não no sistema abstrato da língua como uma forma sempre 

idêntica a si mesma, mas na estrutura concreta da enunciação [enunciado], 

como signo flexível e variável.  (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, 

[1929], p. 95). 

 

 

 Desse modo, o pensamento bakhtiniano favorece um ensino de línguas e, portanto, de 

gêneros, baseado na sua real função, tendo em vista que oferece meios para se pensar sobre o 

que os diferentes sujeitos têm feito a partir da linguagem quando se comunicam, quando se 

posicionam, quando traz à tona seus acentos valorativos, enquanto cidadãos historicamente 

situados. Nesses moldes, uma visão de língua que não leva em consideração as diferentes 

enunciações também não leva em consideração o sujeito e, consequentemente o aluno, que 

não se comunica por meio de uma língua abstrata, idealizada, mas de uma língua real, que se 

renova para atender as necessidades dos sujeitos e é, exatamente, essa língua que deve ser 

considerada na sala de aula. Tendo em vista sua importância para se pensar as relações entre 

os sujeitos e para se pensar o lugar do outro, tão defendido pelos pressupostos bakhtinianos. 

Decorre daí que, na visão de Bakhtin, a língua, na sua concretude, no seu uso corrente, 

“não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações 

concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos deduzimos na comunicação discursiva viva 

com as pessoas que nos rodeiam” (BAKHTIN 2011, p. 283). Assim, nenhum sujeito, 

incluindo o aluno, aprende a se comunicar por meio da gramática, mas por meio das 

diferentes relações que estabelecem com outros sujeitos, em dadas situações de interação 

social. Isso implica dizer que os gêneros, sendo linguagem, se moldam, evoluem para atender 

as necessidades dos sujeitos, por isso não se constituem como formas fixas, mas se 

mobilizam, porque estão à disposição dos falantes. 

  Em conformidade com as discussões aqui expostas e levando em consideração as 

diferenças existentes entre os pressupostos bakhtinianos e os pressupostos da Linguística 

Textual, concordamos com Rojo (2005, p.185) quando ela diz que a diferença entre gêneros 

textuais e gêneros discursivos não é apenas de nomenclatura, mas de concepção, visto que se 

trata de duas “vertentes metateoricamente diferentes”, pois mesmo a linguística textual se 

baseando, em alguns momentos, nos pressupostos bakhtinianos para falar sobre o seu objeto 

de estudo: o texto, ela não está totalmente firmada nas suas concepções de linguagem, assim 
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como nas suas concepções de gênero, visto que a teoria dos “gêneros de texto ou textuais” se 

preocupa com “a descrição da materialidade textual” e a teoria dos “gêneros do discurso ou 

discursivos” se preocupa com “as situações de produção dos enunciados ou textos e em seus 

aspectos sócio-históricos”. Compreendemos, pois, que as diferenças entre o que a linguística 

textual prega sobre o texto e o que Bakhtin prega sobre discurso são visíveis, enquanto o 

primeiro se prende a materialidade dos textos, o segundo se detém a compreender como os 

sujeitos agem nos diferentes lugares que ocupam em situações comunicativas dadas. 

 

2.2 Gêneros textuais na proposta dos PCNs de Língua Portuguesa 

 

A construção dos Parâmetros Curriculares5, destinados ao Ensino Fundamental, 

especialmente de Língua Portuguesa, contribuem, de forma significativa, para se pensar 

políticas de ensino voltadas para a formação de cidadãos críticos do seu papel em sociedade, 

por isso que fundamentado nesse documento é possível que o professor, juntamente com a 

escola, construa práticas em sala de aula que favoreçam a participação efetiva dos alunos em 

uma cultura letrada (ROJO, 2000; BARBOSA, 2000). 

 Nessa medida, os PCNs podem influenciar na construção de práticas efetivas a favor 

do letramento6 e isso se confirma quando os documentos sinalizam para o trabalho constante 

com diferentes práticas de linguagem, quais sejam: “prática de escuta de textos orais e leitura 

de textos escritos e de produção de textos orais e escritos” (BRASIL, 1998, p. 27), elegendo, a 

partir dessas ações, o texto como unidade de ensino e o gênero como objeto de ensino (ROJO, 

2000; BARBOSA, 2000), levando em conta as diferentes situações enunciativas que 

condicionam tais práticas. 

Como ressalta Rojo (2000), os PCNs, ao tomar os gêneros como objeto de ensino, 

levam em conta elementos da situação enunciativa, em diferentes práticas de linguagem, a 

saber, de leitura, escuta, assim como de produção de textos orais e escritos, incluindo, 

também, as influências do contexto em que são produzidos os gêneros, considerando o 

suporte em que este é veiculado e as implicações desse lugar de produção do discurso na 

construção de sentidos. 

                                                 
5 A recorrência aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, em detrimento da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, se deu em virtude de tal documento ainda não estar em discussão no período em que 

iniciamos esta pesquisa. 
6 Temos em conta o letramento em uma perspectiva interacionista que dá ao aluno a possibilidade de 

compreender as diferentes maneiras de fazer uso da linguagem e, consequentemente, dos gêneros, os quais 

refletem as diversas formas de ação do sujeito em contextos, devidamente, situados. 
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 Em diálogo com o posicionamento de Rojo (2000), consta nos PCNs que todo texto se 

constitui a partir de um dado gênero que tem em vista “intenções comunicativas, como parte 

das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam” 

(BRASIL, 1998, p. 21), o que significa dizer que fora do gênero não há texto, pois todo texto 

tem suas particularidades que revelam finalidades comunicativas específicas e essas 

finalidades funcionam como uma das condições de construção dos atos de comunicação, isso 

porque, todo ato de comunicação é determinado pelo contexto em que é produzido. 

 Sendo assim, acreditamos que os PCNs podem influenciar nas atividades a serem 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, no sentido de contribuir para que seja 

favorecido o direito de vez e voz aos alunos para que eles construam conhecimentos que são 

necessários à sua formação, tornando-os capazes de fazer uso dos diversos gêneros que 

tornam possível o diálogo entre os sujeitos e, portanto, prepara os alunos para se 

desenvolverem de maneira ativa na sociedade como cidadãos críticos e conscientes, pois 

como assinala Barbosa e Nunes (2000, p. 96): 

 

 

[...] adotar a posição dos PCNs implica a necessidade de distinguir gêneros, 

textos e tipos de textos; pensar a não dicotomia entre capacidades 

relacionadas de leitura, escrita, e gramática e estabelecer práticas de reflexão 

sobre a linguagem no lugar do estudo da gramática normativa. 

 

 

As autoras atentam para o fato de os PCNs pensarem as práticas de linguagem, leitura, 

escrita e gramática a partir da interação, isto é, do uso da língua nas diferentes situações 

enunciativas, ao invés de proporem os estudos dessas práticas separadas e desvinculadas do 

contexto real que condiciona esse uso. Em outras palavras, pensar o gênero a partir da 

situação enunciativa implica preparar os sujeitos para falar, ouvir e escrever de diferentes 

maneiras, a depender das necessidades comunicativas do momento. 

Na visão dos PCNs (BRASIL, 1998, p. 21) “os gêneros são, portanto, determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na 

cultura”. Nessa linha de entendimento, os gêneros não são considerados inalteráveis, mas, ao 

contrário, são maleáveis porque mudam e se alteram de acordo com as necessidades dos 

sujeitos. E isso fica claro em um exemplo trazido pelos próprios PCNs (BRASIL, 1998, p. 20) 

quando estes ressaltam que uma conversa informal (que também corresponde a um 

determinado gênero) não prevalece a mesma de anos atrás, “tanto em relação ao assunto 

quanto a forma de dizer, propriamente”, posto que a linguagem muda e os interesses dos 

sujeitos também. Essa maneira de conceber os gêneros dialoga com os pressupostos 
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bakhtinianos, haja vista que, de acordo com Bakhtin (2011) os gêneros se constituem, de fato, 

como formas “relativamente estáveis”. 

Tomando por base os pressupostos bakhtinianos, os PCNs (BRASIL, p. 21), 

caracterizam os gêneros por meio de três elementos, nos seguintes termos:  

 

 

conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; 

construção composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao 

gênero; estilo: configurações específicas das unidades de linguagem 

derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos 

particulares de sequências que compõem o texto etc. 

 

 

Nesse sentido, o conteúdo temático está relacionado ao tema sobre o qual o sujeito 

pretende falar, e, nesse contexto, o que ele pretende dizer deve estar atrelado a um dado 

gênero que melhor se adeque ao seu discurso (seja ele falado ou escrito, tendo em vista que os 

PCNs levam em consideração as diferentes manifestações discursivas), já a construção 

composicional está ligada à estrutura do gênero, a qual revela as particularidades do texto que 

se diferenciam por pertencer a “este” e não a “aquele” gênero e, por fim, o estilo que se refere 

à forma de se posicionar, ou seja, de dizer do sujeito enquanto enunciador. 

Quanto à proposta de seleção dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, os 

PCNs, propõem que a escolha destes deve se dá de acordo com “as necessidades e 

possibilidades do aluno”, de maneira que estes por meio de contínuas aproximações, “se 

aproprie dos instrumentos” que lhe possibilite “ler, escrever, falar e escutar”, (BRASIL, 1998, 

p. 38), isto é, construir conhecimentos necessários às diferentes atividades de comunicação, 

partindo do que ele sabe para o que ainda não sabe. Isso porque como assinala o documento 

citado:  

 

 

a articulação desses fatores – necessidades dos alunos, possibilidades de 

aprendizagem, grau de complexidade do objeto e das exigências da tarefa 

possibilita o estabelecimento de uma sequenciação não a partir da 

apresentação linear de conhecimentos, mas do tratamento em espiral, 

sequenciação que considere a reapresentação de tópicos, na qual a 

progressão também se coloque no nível de aprofundamento com que tais 

aspectos serão abordados e no tratamento didático que receberão (BRASIL, 

1998, p. 39). 

 

 

Levando em consideração as condições e possibilidades de aprendizagem do aluno, 

assim como o nível de complexidade do objeto, é que os PCNs propõem uma seleção de 

gêneros (orais e escritos) a partir de uma progressão em espiral, a qual tem como objetivo 
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possibilitar o progresso do aluno, no que se refere à aprendizagem, priorizando a construção 

de textos não como uma tarefa que se resume a descrição ou narração como regra geral, mas 

sim que considere as tipologias a partir do nível de complexidade do gênero. Dessa maneira é 

que os alunos, como aponta Barbosa, (2000), podem ter acesso, por exemplo, a gêneros da 

ordem do argumentar desde as séries iniciais, o que pode resultar em maiores conhecimentos 

para que o aluno compreenda cada vez mais sobre os gêneros, isto é, sobre a comunicação em 

diferentes situações, levando em conta o gênero a partir do uso, bem como das suas 

peculiaridades, da esfera da atividade humana em que ele circula e da adequação do texto para 

o nível/série do aluno. 

Barbosa (2000), ao discutir sobre a progressão dos gêneros a partir dos PCNs e em 

diálogo com a proposta de Dolz e Scheneuwly (1996), que consiste no agrupamento destes, 

assinala que essa maneira de propor o trabalho com gêneros possibilita considerar o contexto 

de enunciação, já que é construída, também, a partir do campo do conhecimento em que estes 

se situam, o que permite que se considere “o contexto histórico e social” a partir do “domínio 

social de comunicação”. Logo, conforme a autora essa classificação do gênero por área, 

contribui para uma prática de ensino concreta, firmada na construção do conhecimento, 

possibilitando, então, que o professor estimule a evolução do aluno, partindo das situações 

enunciativas menos complexas para as mais complexas. 

Nessa perspectiva, conforme os PCNs (BRASIL, 2005, p. 20), “interagir pela 

linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma coisa a alguém, de uma 

determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de 

interlocução”. Em consonância com o exposto, na visão dos PCNs não falamos e nem 

escrevemos aleatoriamente, mas em acordo com um dado gênero, mesmo que, em algumas 

situações, seja de forma inconsciente, isso porque os sujeitos quando falam, falam sempre de 

um determinado lugar, com uma determinada intenção, tendo em vista um determinado 

interlocutor. 

Decorre daí que aprender a língua “não é não somente aprender palavras e saber 

combiná-las em expressões complexas, mas apreender pragmaticamente seus significados 

culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a 

si mesmas” (BRASIL, 1998, p. 20). Por esse viés, compreender e saber fazer uso da língua 

não significa apenas saber usar as palavras de forma ajustada, ou seja, formar frases legíveis, 

está muito acima disso, pois se faz necessário que os sujeitos compreendam seus significados 

na sua concretude, na sua forma real de se manifestar, a partir de dadas situações 
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comunicativas. Só assim é possível conhecer a língua, a maneira como o outro compreende o 

mundo a sua volta, os seus costumes, suas opiniões, suas aspirações e seus anseios. 

Assim, concordamos com Barbosa e Nunes (2000, p. 96) quando elas dizem que os 

PCNs: 

 

 
[...] procuram demonstrar, em consequência, que ensinar língua supõe 

ensinar diferentes gêneros; que não basta ensinar o código e o sistema de 

normas abstratas que regem a língua para que o estudante possa utilizá-lo 

com maestria suficiente para torná-lo cidadão. (BARBOSA E NUNES, 

2000, p. 96).   

 

 

Em diálogo com o posicionamento de Barbosa e Nunes (2005) e levando em 

consideração o tratamento dado aos gêneros nos PCNs, se entende que este defende um 

ensino de línguas que tem como foco os diferentes gêneros que circulam na sociedade e 

tornam possível a comunicação entre os sujeitos, não se limitando aos aspectos estruturais da 

língua que, apesar de fazerem parte dela, não dão conta desta como fenômeno social.  

A língua é, nesse contexto, “um sistema de signos específicos, históricos e sociais, que 

possibilitam a homens e mulheres significarem o mundo e a sociedade” (BRASIL, 1998, p. 

20), considerando que em cada situação de comunicação ela se manifesta por meio de um 

enunciado e, por conseguinte, de um gênero específico, o qual permite significar o mundo em 

uma dada situação que é histórica e social, porque se situa no tempo e no espaço e pertence 

aos sujeitos no coletivo. 

Concordamos, então, com Barbosa e Nunes (2000, p. 94) quando dizem que as 

propostas apresentadas pelos PCNs visam “oferecer subsídios para um ensino que permita aos 

alunos o uso eficaz da leitura e da escrita e dos benefícios decorrentes de sua apropriação, 

como a diminuição do fracasso escolar e a possibilidade efetiva do exercício da cidadania”. 

Ainda sobre a relevância de se pensar um trabalho em sala de aula construído tomando 

como embasamento as orientações dos PCNs, Barbosa e Nunes (2000, p. 103) nos lembram: 

 

 
[...] seguir as orientações dos PCNs, nesse caso, supõe modificar as práticas 

de linguagem estabelecidas sobre uma concepção abstrata de língua como 

objeto de estudo, por uma concepção enunciativa, discursiva de língua em 

que as condições da interlocução necessitam ser consideradas como 

determinantes para seu estudo. 

 

 

Em outras palavras, adotar as orientações dos PCNs no que compete ao ensino de 

Língua Portuguesa, implica na transformação das práticas de linguagem, no sentido de adotar 
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uma concepção enunciativa de língua em detrimento de uma concepção abstrata de língua. 

Nessa perspectiva, são notórias as contribuições dos PCNs para se pensar e realizar um 

trabalho com a linguagem calcado na interação para além dos limites da frase, percebendo a 

língua como um fenômeno histórico e social que só existe para possibilitar a interação entre 

os sujeitos. 
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3.  OS GÊNEROS DISCURSIVOS NUMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

  

Considerando que esse estudo está apoiado nos pressupostos bakhtninianos, neste 

capítulo, nos propomos a discutir sobre os gêneros discursivos na sua dimensão social e 

verbal, assinalando que estes devem ser percebidos e compreendidos para além do que está 

dito na sua materialidade linguística. Além disso, falamos sobre os gêneros primários e 

secundários, apontando a distinção entre eles e, por fim, discutimos sobre o enunciado, que é 

para Bakhtin (2011), a unidade concreta da enunciação, atentando para as suas singularidades. 

 

3.1 Gêneros discursivos em Bakhtin 

 

Sabemos que todas as nossas atividades estão ligadas ao uso efetivo da linguagem 

(BAKHTIN, 2011) e que esse uso se concretiza na forma de enunciados que se materializam 

em gêneros discursivos, os quais se manifestam de diferentes maneiras, a depender da esfera 

em que estejamos inseridos. Isso porque “cada esfera da atividade humana tem sua própria 

forma de produção, de circulação e recepção de discursos” (SOBRAL, 2009, p. 121). Nesse 

sentido, cada esfera possui suas peculiaridades que a define das demais e essas peculiaridades 

é que dão forma aos gêneros discursivos que a ela pertencem. 

Em diálogo com os pressupostos de Bakhtin, Medviédev (2016) ao falar sobre gêneros 

define-os a partir de uma dupla orientação que consiste em considerar primeiro os elementos 

que condicionam a produção discursiva, isto é, o extralinguístico e segundo os elementos 

linguísticos, pois para ele: 

 

 

em primeiro lugar, a obra se orienta para os ouvintes e os receptores e para 

determinadas condições de realização e de recepção. Em segundo lugar, a 

obra está orientada na vida, como se diz, de dentro, por meio do seu 

conteúdo temático. A seu modo, cada gênero está tematicamente orientado 

para a vida, para seus acontecimentos, problemas, e assim por diante 

(MEDVIÉDEV, 2016, p. 195). 

 

 

Pensando os gêneros a partir da sua orientação para a realidade, o autor se preocupa, 

inicialmente, com o externo que diz respeito ao outro, para quem os nossos discursos se 

destinam e a situação de produção do discurso e, somente, em segundo lugar é que a 

preocupação recai sobre o interno, ou seja, sobre a temática, bem como sobre o que pode e 

deve ser dito pelo falante, em dada situação enunciativa, levando em conta seus 
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interlocutores. Com isso, o autor liga os gêneros às ações do sujeito, as quais se diferenciam, a 

depender dos interesses e do contexto de interação em que estejam envolvidos, e é, 

exatamente, por isso que os textos-enunciados são e devem ser orientados para vida. 

Segundo Medviédev (2016, p. 195), “uma obra entra na vida e está em contato com os 

diferentes aspectos da realidade circundante mediante o processo de sua realização efetiva, 

como executada, ouvida, lida em determinado tempo, lugar e circunstâncias”. Nesse sentido, o 

autor deixa claro que os gêneros só penetram na vida se forem considerados a partir das 

vivências reais dos sujeitos, para tanto se faz necessário saber de que lugar o sujeito fala, para 

quem direciona o seu discurso, com que finalidade discursiva, em que espaço, tendo em vista 

que a materialidade do discurso – aquilo que Medviédev (2016) vai ter como algo que está 

dentro do gênero, isto é, na sua dimensão verbal – não contempla aquilo que está fora que é, 

neste caso, o posicionamento ideológico do sujeito, bem como o seu querer dizer que escapa 

daquilo que é interno, pois está atrelado ao todo do enunciado. 

Temos em vista, pois, a língua enquanto fenômeno dialógico que, no dizer de 

Bakhtin/Volochinov (2009), não se constitui por um sistema abstrato de formas linguísticas, e 

muito menos por um ato individual e isolado de enunciação, tampouco por uma atividade 

mental, mas pelo ato social de interagir verbalmente, por meio de enunciações. O que 

significa dizer que a língua se constitui no ato de interação, ou seja, nas relações dialógicas 

que estabelecemos nas diferentes atividades enunciativas de que participamos. 

Nesse sentido é que “a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual do falante” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 128), isso porque o que 

possibilita a comunicação entre os sujeitos não depende apenas do linguístico, muito menos 

do seu psiquismo individual, vai muito além, posto que a interação é dialógica, remete ao 

contexto real de interação, que diz sobre os sujeitos, sobre como eles vivem, sobre como eles 

pensam, dizem e agem, a partir de um determinado lugar, e o linguístico por si só não dá 

conta desses elementos. 

Por esse viés, podemos compreender que a visão que os autores têm de língua não se 

limita ao seu aspecto puramente estrutural, mas vai além e busca compreender aquilo que 

condiciona o linguístico que é justamente o enunciado na sua totalidade, isto é, na sua 

dimensão social, haja vista que, para eles, a língua enquanto sistema não passa de uma 

abstração. O que significa dizer que estando a língua desvinculada de um enunciado (que deve 

envolver essencialmente sujeitos em constante diálogo) não se pode falar em comunicação e, 

portanto, em língua enquanto meio de interação social. 



33 

 

Assim, a língua e, consequentemente, os gêneros enquanto fenômenos sociais, na 

perspectiva de Bakhtin (2011) e do seu Círculo, não estão atrelados a frases ou a amontoados 

de palavras, sem sujeito, sem contexto, enfim, sem diálogo, mas sim às atividades humanas 

que os sujeitos realizam em contextos historicamente situados. Decorre daí que somente a 

materialidade linguística dos gêneros, dissociada de sua dimensão social, não viabiliza a 

compreensão das diferentes formas de fazer uso da linguagem, as quais manifestam as 

impressões valorativas dos sujeitos. 

Dessa maneira, a língua existe em função dos sujeitos, para que estes interajam entre 

si, ou seja, realizem ações contextualizadas, situadas no tempo e no espaço, posto que “não é 

possível dar consciência e compreender a realidade com a ajuda da língua e de suas formas 

em um sentido estritamente linguístico” (MEDVIÉDEV, 2016, p. 198). Nesses moldes é que 

a palavra destituída de sua dimensão social e/ou daquilo que Medviédev (2016) tem como 

externo ao gênero não produz sentidos, porque não remete a um sujeito com finalidades reais 

de comunicação e, portanto, não constitui enunciado. 

Levando em conta os gêneros discursivos enquanto materialização de enunciados reais 

na comunicação discursiva, compreendemos, pois, de acordo com Bakhtin (2011), que os 

gêneros se caracterizam por meio de três elementos – conforme já mencionado no tópico 

anterior – a saber, conteúdo temático adequado, estilo e estrutura composicional que revelam 

suas especificidades, assim como os campos de comunicação a que estes pertencem. 

Em conformidade com o dito, considerando o conteúdo temático, o estilo e a estrutura 

composicional como partes constituintes dos gêneros, e sabendo que o enunciado é “um 

representante concreto do gênero” (RODRIGUES, 2001), podemos dizer, apoiados em 

Rodrigues (2001) e Acosta (2008), que o conteúdo temático do gênero está ligado ao seu 

objeto de discurso e a dados sentidos que são construídos por meio de relações estabelecidas 

com outros enunciados que se concretizam nesse enunciado.  

Nesses termos, o tema se constitui a partir das relações dialógicas estabelecidas com 

outros enunciados no interior de uma dada esfera, o que significa dizer que os sujeitos não 

constroem os seus textos-enunciados sozinhos, dissociados de outros dizeres acerca da 

temática de que fala, mas em constante diálogo com já-ditos e com o que pode ser dito por 

dados interlocutores, com quem dialoga a todo instante. 

No que se refere ao estilo, podemos dizer que este, enquanto parte constituinte do 

gênero está atrelado aos recursos lexicais e gramaticais da língua (RODRIGUES, 2001) que 

os sujeitos selecionam, tendo em vista um gênero específico, uma dada intenção 

comunicativa, assim como um dado interlocutor, com quem está sempre dialogando. Assim 
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sendo, os recursos estilísticos dão conta das escolhas que os sujeitos fazem em situações 

específicas de enunciação, já que, “todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às 

formas típicas de enunciados”. (BAKHTIN, 2011, p. 265).  

Quanto à estrutura composicional, está corresponde a forma de composição, 

organização e acabamento do gênero, a qual também leva em conta os sujeitos envolvidos na 

situação enunciativa, a saber, autor, interlocutor (RODRIGUES, 2001), assim como as 

finalidades e peculiaridades da esfera em que dado gênero é produzido.  

De acordo com Bakhtin (2011), essas características é que determinam a forma dos 

gêneros se constituírem como “relativamente estáveis”, o que significa dizer que eles se 

alteram, e que o sujeito precisa ter conhecimento das peculiaridades desses gêneros, das suas 

transformações, assim como dos espaços de atividade humana em que estes circulam e são 

propagados, pois, na ausência de conhecimentos acerca dessas questões, é possível que a 

comunicação entre os sujeitos seja comprometida. Nessas circunstâncias, para que se faça uso 

dos diferentes gêneros com segurança e habilidade é imprescindível que se tenha 

conhecimento sobre eles, sobre as esferas de comunicação em que estes se fazem presente e, 

principalmente, que saibam quem são os sujeitos a quem a sua comunicação se direciona, 

assim como o espaço temporal em que determinada interação se dá. 

Conforme Faraco (2009, p. 127) o motivo que leva Bakhtin a dizer que os gêneros são 

relativamente estáveis está atrelado ao fato de termos “de um lado a historicidade dos 

gêneros; e, de outro, a necessária imprecisão de suas características e fronteiras”. Ainda 

conforme o autor, os gêneros são históricos e neles se refletem as mudanças de uma sociedade 

que é formada por sujeitos que mudam de opinião, que adquirem novos conhecimentos, os 

quais transformam os campos da atividade humana e, por conseguinte, os gêneros – que 

existem para possibilitar a comunicação entre os falantes de uma sociedade que não é estática 

e nem imutável, mas dinâmica, pois evolui com o passar do tempo.  

Decorre daí que as “formas relativamente estáveis” de se pronunciar dentro de uma 

situação comunicativa qualquer não se fecha em si mesmo, mas deve dar abertura para o 

novo, possibilitando, assim, a construção de novas respostas que tornam possível a 

transformação e a renovação da atividade humana (FARACO, 2009). 

Nesse contexto, compreendemos que os gêneros, na perspectiva bakhtiniana, estão 

presentes em toda e qualquer manifestação da língua em que se priorize a comunicação entre 

os sujeitos, pois, como defende Bakhtin (2011, p. 262), 
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a riqueza e a diversidade de 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 diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo. 

 

 

 Os gêneros do discurso são, neste caso, infinitos e por meio deles os sujeitos interagem 

em diferentes campos da atividade humana, haja vista que em cada esfera da comunicação há 

determinadas maneiras de fazer uso da língua e a cada situação de interação o sujeito recorre a 

um gênero apropriado para o seu contexto de atuação. Assim é que os gêneros se diferenciam 

e evoluem de acordo com o agir o humano, para atender as necessidades dos sujeitos inseridos 

em diferentes campos em que se faz necessária a comunicação. 

Em conformidade com os pressupostos de Bakhtin, podemos compreender que os 

gêneros estão ligados à vida, ao agir humano, e esse agir, de acordo com Faraco (2009, p. 

126), “não se dá de forma independente da interação; nem o dizer fora do agir”, considerando 

que toda ação humana acontece a partir da comunicação entre os sujeitos (a qual se dá por 

meio de enunciados que se materializam em um determinado gênero), e todo dizer está 

diretamente ligado à atividade humana. 

Desse modo, nenhum ato de enunciação do sujeito se dá no vazio e nem de forma 

isolada e solitária (RODRIGUES, 2001; MAIESKI, 2005; BAKHTIN, 2011) há sempre a 

participação de um ou mais sujeitos que podem ser ouvintes, leitores etc., dependendo da 

situação de comunicação, além de outros sujeitos que vieram antes, uma vez que não somos 

os primeiros e nem os últimos a falar sobre uma dada temática, pois, como assinala Bakhtin 

(2011, p. 300), “o falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto de seu discurso se torna 

inevitavelmente um palco de encontro com opinião de interlocutores”. O que nos permite 

compreender que os nossos discursivos são constituídos por outras vozes que, quando não são 

notadas e/ou compreendidas na sua dimensão social, inviabilizam a contrapalavra, o embate 

de vozes que, por vezes, dá sentido às nossas produções discursivas, isto é, ao nosso querer 

dizer que se materializa sempre na forma de um dado gênero. 

 

3.2 Gêneros primários e gêneros secundários 

 

Conforme Bakhtin (2011), os gêneros discursivos são diversos e vão desde “as 

réplicas do diálogo” até “as variadas formas das manifestações científicas e todos os gêneros 

literários” (BAKHTIN, 2011, p. 262), o que significa dizer que qualquer manifestação 
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discursiva (seja ela oral ou escrita, informal ou formal) se dá por meio de enunciados 

materializados a partir de um dado gênero, visto que cada situação de interação, experienciada 

pelo sujeito, está atrelada a uma esfera, bem como a um discurso específico que é marcado 

por características normativas e estáveis, assim como pela sua dinamicidade e flexibilidade, 

tornando possível a comunicação entre os sujeitos sociais e historicamente situados. 

Considerando a diversidade de gêneros existentes em diferentes esferas da atividade 

humana, Bakhtin (2011) atentou para a distinção entre os gêneros, afirmando que estes se 

diferenciam entre si, uns por serem primários e outros por serem secundários. Os primários 

correspondem à comunicação imediata, são justamente aqueles que fazem parte da nossa 

comunicação cotidiana, como é o caso das conversas informais com familiares e amigos, as 

quais são recorrentes nos nossos discursos orais do dia a dia. Já os gêneros secundários são 

utilizados em situações de comunicação mais formais e se manifestam quase sempre por meio 

da escrita, haja vista que se trata de gêneros que se desenvolvem em condições de diálogo 

mais complexo.  

Conforme Bakhtin (2011), muitos dos gêneros secundários passam a se constituírem 

como tais a partir de uma modificação dos gêneros primários em que estes são reelaborados e 

transformados em gêneros complexos (vale ressaltar que os gêneros secundários também 

podem ser transformados em primários), o que nos leva a compreender que existe entre eles, 

não uma separação, mas, sim, uma relação dialógica, apesar de pertencerem a diferentes 

esferas da comunicação discursiva. Desse modo, tanto os gêneros secundários quanto os 

gêneros primários são de suma relevância para que os sujeitos possam fazer uso da linguagem 

nas diferentes atividades de interação. 

Em consonância com o exposto, todas as nossas atividades de comunicação se dão por 

meio de um gênero discursivo, seja ele primário ou secundário, a depender do contexto de 

interação em que o sujeito esteja inserido, haja vista que “falamos apenas através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, 2011, p. 282). Nesses 

moldes, os gêneros materializam as diferentes formas de intervenção dos sujeitos no mundo e 

se orientam para realidades específicas, refletindo, portanto, a vontade enunciativa daqueles 

que proferem seus discursivos em contextos dados, isto é, em comum acordo com o campo de 

atuação em que esteja inserido.  

Em outras palavras, o que leva o sujeito a eleger um dado gênero na sua produção 

discursiva é, neste caso, “a especificidade de um dado campo” (BAKHTIN, 2011). Decorre 



37 

 

daí a necessidade de o sujeito compreender as diferenças existentes entre gêneros primários e 

secundários para que possa atuar e intervir no mundo de maneira eficiente. 

 

3.3 O enunciado enquanto unidade real da comunicação e suas peculiaridades 

 

Utilizamos a língua sempre por meio de enunciados, os quais podem ser orais ou 

escritos, o que implica dizer que toda comunicação discursiva se realiza através de enunciados 

reais e singulares, pronunciados por diferentes sujeitos, de diferentes campos da atividade 

humana (BAKHTIN, 2011), haja vista que são construídos a partir da realidade dos sujeitos, 

refletindo a língua viva que só existe para estabelecer a comunicação entre os falantes e seus 

possíveis interlocutores.  

Decorre daí que os enunciados são proferidos sempre por sujeitos historicamente 

situados e nestes eles deixam marcas individuais, bem como suas visões de mundo, seus 

posicionamentos ideológicos, suas maneiras de dizer que os diferenciam de outros sujeitos e 

os tornam singulares. Isso porque, como bem ressalta Bakhtin (2011, p. 310-311): 

 

 

só é possível a reprodução mecânica das impressões digitais (em qualquer 

número de exemplares); é possível, evidentemente, a mesma reprodução 

mecânica do texto (por exemplo, cópia), mas a reprodução do texto pelo 

sujeito (a retomada dele, a repetição da leitura, uma nova execução, uma 

citação) é um acontecimento novo e singular na vida do texto, o novo elo na 

cadeia histórica da comunicação discursiva. 

 

 

No dizer bakhtiniano, o sujeito que fala, ou escreve (dependendo da situação) não é 

um mero reprodutor de discursos, mas é alguém que, a partir do lugar que ocupa, emite 

determinados posicionamentos, por meio dos conhecimentos e das experiências que possui e é 

a partir dos seus conhecimentos e de suas experiências que ele constrói “o novo elo” de que 

fala Bakhtin, isto é, responde dialogicamente ao já-dito no texto. Desse modo, mesmo que o 

sujeito traga no seu discurso a fala do outro – como é o caso de uma citação – a forma como 

ele insere a citação no seu texto ou na sua fala, difere-se de outros sujeitos e torna o seu 

posicionamento novo, singular, uma vez que deixa marcas de sua subjetividade, bem como do 

seu modo de ver e perceber o mundo que o cerca. 

Em consonância com o exposto, o enunciado se constitui como a unidade concreta de 

enunciação, isto é, como o discurso real e é por meio dele que os sujeitos fazem uso da língua 

nas diferentes esferas da atividade humana (BAKHTIN, 2011). O que nos permite inferir que 
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o enunciado não se constitui de palavras ou orações isoladas, mas sim de palavras ou orações 

proferidas por um determinado falante da língua que, movido por dados interesses, refuta, 

concorda, ou seja, constrói posicionamentos dialógicos e ideológicos, a partir de relações 

dialógicas estabelecidas com outros sujeitos, em contextos específicos de comunicação. 

Como assinala Bakhtin (2011, p. 283) “aprender a falar significa aprender a construir 

enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não 

por palavras isoladas) ”.  Neste caso, a palavra ou a oração para se constituir como enunciado, 

precisa fazer parte de uma situação concreta de comunicação e não apenas da língua enquanto 

sistema, posto que o enunciado nasce na “inter-relação discursiva” (RODRIGUES, 2001), 

implicando, assim, nas relações dialógicas entre dois ou mais sujeitos em contextos 

comunicativos dados. Por isso, o enunciado não pode ser separado da situação enunciativa e, 

menos ainda, compreendido fora de tal contexto.  

 Desse modo, fora do enunciado não há interação e, portanto, não há discurso. Ainda 

sobre a oração lembra Bakhtin (2011, p. 289):  

 

 

[...] a oração como unidade da língua à semelhança da palavra, não tem 

autor. Ela é de ninguém, como a palavra, e só funcionando como um 

enunciado pleno ela se torna expressão da posição do falante individual em 

uma situação concreta da comunicação discursiva. 

 

 

A citação acima nos leva a compreender que a oração por si só não diz nada, não 

expressa posicionamentos, porque não produz sentidos, o que significa dizer que a palavra só 

se constitui como enunciado quando assumida por um determinado sujeito como palavra 

“sua”, já que é nas relações dialógicas que o enunciado ganha vida, sentido e, por 

conseguinte, entra na cadeia da comunicação discursiva, uma vez que a sua constituição é de 

“natureza dialógica e social” (RODRIGUES, 2001). 

Em diálogo com o dito, a oração só pode ser considerada como enunciado pleno e real 

se esta for utilizada pelo sujeito para estabelecer uma comunicação entre ele (falante) e seu 

ouvinte. Sendo assim, o falante antes de proferir seu discurso, deve levar em consideração seu 

interlocutor, haja vista que falamos ou escrevemos sempre para um possível interlocutor e 

deste espera-se sempre uma compreensão responsiva que lhe permita complementar, opinar 

(contra ou a favor), etc. sobre determinado fato e/ou acontecimento.  

No que se refere à compreensão ativa/responsiva do sujeito ouvinte – que também 

pode ser leitor, dependendo do contexto, do gênero etc. – sobre possíveis enunciados Bakhtin 

(2011, p. 271) ressalta que “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 
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do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma compreensão responsiva: concorda, 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo etc.”. 

Com isso, compreendemos, pois, que falantes e ouvintes ocupam posições responsivas 

sobre o enunciado; o falante porque, ao construir seu enunciado, responde a outros 

construídos anteriormente; e o ouvinte, porque compreende e também responde ao discurso 

do falante, afirmando, negando, completando, ou fazendo uso de seu discurso para reforçar 

um outro enunciado (que dialoga com o enunciado daquele falante). Dessa forma, os sujeitos, 

seja na condição de ouvinte ou falante, são sempre respondentes “em maior ou menor grau”, 

como bem assinala Bakhtin (2011). 

 Em conformidade com o exposto, quem fala, fala sempre de um determinado lugar, 

com uma determinada intenção comunicativa, utilizando-se de um gênero discursivo 

específico que aborda conteúdos temáticos propícios à situação de interação, que possui um 

estilo composicional dado e se dá por meio de enunciados vivos e concretos, pronunciados 

por sujeitos reais e singulares, situados em um contexto de comunicação discursivo 

específico. 
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4. A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Considerando a análise linguística como uma prática capaz de contribuir com o ensino 

e a aprendizagem de Língua Portuguesa, neste capítulo, concentramos nossa atenção em 

discutir sobre essa prática de linguagem, levando em conta, pois, os estudos bakhtinianos 

sobre língua, linguagem e gêneros, assim como de outros estudiosos que concebem essa 

prática como possibilidade para que o aluno alargue ainda mais a sua compreensão acerca dos 

diferentes dizeres que se materializam na forma de gêneros discursivos, os quais podem 

influenciar na formação de um sujeito crítico e atuante em sociedade. 

 

4.1 A análise linguística em diálogo com os pressupostos bakhtinianos 

 

De acordo com os pressupostos bakhtinianos, a língua é dialógica, porque só existe 

para estabelecer a comunicação entre os sujeitos, sujeitos esses que estão sempre inseridos em 

uma dada esfera da comunicação, as quais influenciam na sua maneira de agir e de se 

posicionar, visto que elaboram gêneros diversos que implicam, de maneira significativa, na 

ação do sujeito. Nessa perspectiva, a língua é mutável, ou seja, não é a mesma sempre e em 

todos os lugares, ela se manifesta de diferentes formas a depender das necessidades e dos 

interesses dos seus falantes. 

 Por esse viés, a língua se insere na vida do sujeito por meio de enunciados e não por 

meio de frases soltas, desvinculadas das situações reais de uso, pois, como defende Bakhtin 

(2011, p. 265), “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 

realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua”. No dizer 

do autor, a língua e as diferentes maneiras de sua manifestação discursiva é a própria vida, 

pois reflete as ações dos sujeitos; por meio dela o sujeito nega, confirma, agride, alegra, e isso 

tem a ver com o fato de que, “na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades, mentiras, coisas boas ou más” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, 

p. 99), posto que, as palavras estão sempre carregadas de valores e sentidos que dizem sobre o 

sujeito e sobre aquilo que ele acredita, por meio de um dado gênero, a partir do lugar que ele 

ocupa enquanto falante, enquanto ser social. 

Sendo assim, as diferentes manifestações discursivas dos sujeitos se dão sempre 

levando em conta o outro que é um parâmetro, uma medida, tendo em vista que é pensando 

nele que o sujeito enquanto falante constrói seu enunciado, enunciado esse que, como assinala 
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Bakhtin (2011), não é totalmente novo, mas também não é repetível, não é novo porque está 

ligado a outras vozes, responde a outros discursos e não se repete, porque a forma como os 

sujeitos se posicionam e elaboram seus enunciados são singulares, já que possuem 

experiências diferentes que os distinguem dos outros e isso se reflete na sua maneira de se 

comunicar e fazer uso da língua. 

 Por isso que, ao levarmos em consideração os pressupostos bakhtninianos para o 

ensino e para a aprendizagem de língua materna, mais especificamente da análise linguística, 

podemos inferir, de acordo com a sua visão, que o trabalho com a língua não deve partir do 

meramente linguístico, mas deve considerar, sobretudo, o extralinguístico, tentando 

compreender para além do que está dito, respondendo a questões do tipo: quem é esse sujeito 

que fala, a quem ele se endereça, em qual esfera circula o seu discurso, qual a finalidade do 

seu enunciado, pois são perguntas dessa natureza que interessam para que se entenda o que 

outro quis dizer quando fez uso da palavra, isso porque como bem ressalta Bakhtin (2011, p. 

274) “o discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado 

sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir”. Dessa maneira, é impossível 

compreender o enunciado na sua essência sem considerar o sujeito que fala, o qual possui sua 

singularidade, pois profere o discurso a sua maneira, a partir do lugar de onde fala. 

Como já citado anteriormente, na visão de Bakhtin (2011), não é por meio de 

“dicionários e gramáticas” que conhecemos e compreendemos a língua, e sim a partir do que 

escutamos e inferimos nas situações enunciativas reais que experienciamos na relação com 

outros sujeitos, outros dizeres, os quais possibilitam o entendimento da língua na sua 

vivacidade e dinamicidade.  

 “Falar não é, portanto, apenas atualizar um código gramatical num vazio, mas moldar 

o nosso dizer às formas de um gênero, no interior de uma atividade” (FARACO, 2009, p. 

127). Falar, assim como escrever, não consiste em proferir palavras vagas, desvinculadas de 

um contexto, sem nenhum objetivo que seja, tendo em vista que nossos discursos são sempre 

ajustados em função de um dado gênero que por corresponder a dada esfera comunicativa, 

assim como a dada atividade que reflete ações de sujeitos historicamente situados, não se dão 

de qualquer jeito, mas atendem a determinadas exigências, próprias da situação comunicativa 

em evidência.  

 “Segundo a visão bakhtiniana, é no fluxo da interação verbal que a palavra se 

concretiza como signo ideológico, que se transforma e ganha diferentes significados, de 

acordo com o contexto em que ela surge” (PERNAMBUCO e FIGUEIREDO, 2011, p. 691). 

De acordo com os autores, o que interessa, na perspectiva bakhtiniana, não é a palavra 
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isolada, sem sujeito, sem finalidade discursiva, mas sim a palavra enquanto signo ideológico 

que vem de um sujeito que participa de determinados grupos sociais, que possui um dado 

objetivo, que emite um posicionamento, que ganha novos sentidos, dependendo de quem fala, 

de que lugar e em que espaço-temporal. Decorre daí que “a palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009 

p. 99), a palavra é, nesse contexto, ideológica e dialógica por natureza, pois serve para que os 

sujeitos interajam entre si e construam significados que não são os mesmos sempre, mas 

mudam conforme os interesses dos sujeitos. 

Nesse contexto, quando se toma como fundamento os estudos bakhtinianos para 

compreender os gêneros, se faz “necessário considerar suas dimensões (interna/externa), de 

maneira a explicitar as inter-relações dialógicas e valorativas (entoativas, axiológicas) que o 

caracterizam enquanto possibilidade de compreender a vida, a sociedade, e a elas responder”. 

(BRAIT/PISTORI, 2012, p. 378). Isso porque, se na atividade de compreensão dos gêneros 

considerarmos apenas o linguístico, estaremos perdendo de vista aquilo que possibilita 

construir sentidos, estabelecer relações dialógicas, isto é, compreender posicionamentos que 

não se refletem apenas por meio do dito, considerando que a materialidade linguística serve 

como pista para se chegar ao enunciado no seu todo, que é sempre uma resposta a outros 

ditos, sendo por isso dialógico. 

Desse modo, concordamos com Pernambuco e Figueiredo (2011), quando apontam a 

relevância dos estudos bakhtinianos para se pensar o texto para além da sua materialidade, 

afirmando que: 

 

 
[...] uma das importantes colaborações bakhtinianas para a interpretação de 

um texto refere-se ao fato de que o sentido se constitui não só pelos seus 

aspectos propriamente linguísticos, mas também, e principalmente, pela 

inextricável relação com o contexto extralinguístico, ou seja, pela relação 

que existe entre o texto e os fatores sociais, históricos, culturais e 

ideológicos de sua produção (PERNAMBUCO e FIGUEIREDO 2011, 

p. 690). 

Em conformidade com o exposto, os aspectos verbais não são suficientes para se 

pensar a construção de sentido de um dado texto, fazendo-se necessário pensá-lo para além de 

sua materialidade, levando em conta os aspectos extralinguísticos, que não são dados, mas 

construídos a partir da ligação entre o texto e os aspectos sociais, culturais, históricos e 

ideológicos que condicionam o dizer de dado interlocutor em um dado texto, ligado a uma 

determinada esfera de comunicação. 
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Nessa perspectiva, ao considerarmos os pressupostos bakhtinianos no trabalho com a 

análise linguística, o princípio a ancorar essa prática “deve ser baseado no fato de que para 

viver e sobreviver fazemos enunciados e não análise morfológica ou sintática das frases e das 

palavras que as constituem” (PERNAMBUCO e FIGUEIREDO, 2011, p. 691). Por esse viés, 

o ensino de análise linguística deve refletir as diferentes maneiras de se comunicar a depender 

da situação enunciativa, uma vez que não é por meio da palavra desconectada que os sujeitos 

realizam ações em suas diferentes atividades enquanto seres sociais, levando em conta que, 

como já foi citado anteriormente, de acordo com Bakhtin (2011), falamos e escrevemos por 

meio de enunciados. 

Sabendo que “toda palavra comporta duas faces” e que “ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém” (BAKHTIN, 

VOLOCHINOV, 2009, p.117), não é possível estudar a língua sem considerar esses aspectos, 

uma vez que, na visão de Bakhtin e do seu Círculo, a língua fora da enunciação deixa de ser 

social e, portanto, dialógica, perdendo sua ligação com a vida e com os sujeitos, considerando 

que sua função, por excelência, é possibilitar a interação entre os seus diferentes falantes. 

Se pensarmos o ensino de língua materna, mais especificamente da análise linguística, 

tomando como embasamento o pensamento bakhiniano acerca da linguagem, teremos uma 

prática de ensino voltada para as atividades enunciativas, as quais incluem sempre o outro 

que, com seu querer dizer e seu acento valorativo, nunca é neutro, mas tão dialógico quanto 

quem a ele se dirige. 

 Por isso, compartilhamos dos pensamentos de Pernambuco e Figueiredo (2011, p. 

694), quando, ao considerarem os pressupostos bakhtinianos no trabalho com a linguagem, 

dizem que “as unidades de ensino devem ter como alvo não o saber gramatical, mas o modo 

como o aprendizado dessas formas pode entrar no jogo da interação, como eles podem deixar 

de ser apenas elementos formadores de frases, para se tornarem elementos vivos dos 

enunciados”, os quais são utilizados por um dado sujeito, que fala por meio de um 

determinado gênero, tendo em mente uma dada intenção, intenção essa que inclui um possível 

interlocutor que é também condição para que se diga o que se tem a dizer, favorecendo, 

portanto, um ensino pautado no diálogo. 

Desse modo, o professor, ao trabalhar o texto considerando os pressupostos 

bakhtinianos, “dará ao aluno a oportunidade de compreender o gênero, dominá-lo e produzi-lo 

como sujeito/autor, consciente das suas condições de produção, circulação e recepção” 

(BRAIT/PISTORI, 2012, p. 378). Nesse contexto, a atividade de leitura, certamente, não 

ficará presa à decodificação do texto, nem tampouco no limite do que está sendo dito pelo 



44 

 

autor, mas se dará levando em conta o seu contexto externo, o que influenciará na formação 

de um aluno/leitor crítico, que não se contentará em ficar na materialidade do texto, pois sabe 

que ela por si só não dá conta do enunciado como um todo.  

No que se refere à produção escrita, a atividade de análise linguística poderá contribuir 

para que o aluno compreenda que ele não escreve apenas para o professor e para receber uma 

nota, mas para um possível interlocutor que pertence uma dada classe, que se posiciona e 

participa tanto quanto ele da sua produção escrita, uma vez que é considerando esse possível 

interlocutor, com quem estabelece uma relação de diálogo que o aluno constrói seu texto.  

Nessa perspectiva, como bem ressalta Mendonça (2007, p. 80) “o que se propõe é 

exatamente essa articulação entre os eixos de ensino, afinal a análise linguística não é um fim 

em si mesma, mas uma ferramenta para ampliar as habilidades e competências dos leitores e 

produtores aprendizes”, em outras palavras, a análise linguística, se pensada pelo professor 

como uma prática de linguagem de caráter dialógico, poderá servir como apoio para que o 

aluno amplie ainda mais a sua visão, tanto da atividade de leitura quanto da atividade de 

escrita, viabilizando, portanto, a articulação entre os diferentes eixos de ensino, como bem 

considerou Mendonça. 

Por esse viés, a prática de análise linguística pode influenciar tanto na produção e 

circulação de texto, quanto na compreensão – foco de nossa investigação –, posto que não se 

dá no vazio, sem uma razão, mas por meio de um gênero, levando em conta as suas 

peculiaridades, bem como o sujeito que fala ou escreve, sua finalidade discursiva, a esfera da 

atividade humana em que este se encontra inserido e a quem ele direciona o seu dizer, o que 

pode contribuir para que o aluno desenvolva seu senso crítico e sua capacidade de enxergar 

para além do que está dito, assim como a sua conscientização de que todo texto tem autor, tem 

leitor e pertence a uma dada esfera da atividade humana. 

 

 

4.2 A prática de análise linguística em sala de aula a partir dos gêneros discursivos: 

influências no ensino e na aprendizagem de Língua Portuguesa 

 

Segundo Mendonça (2006, p. 205) “o termo análise linguística surgiu para denominar 

uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com 

vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos”.  Nesse sentido, 

análise linguística surge como meio para possibilitar a reflexão situada e consciente acerca 

dos diferentes usos que os sujeitos fazem da língua quando falam, escrevem e leem. 
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Em outras palavras, a análise linguística se constitui como uma prática que, em 

diálogo com as diferentes práticas de linguagem, viabiliza a compreensão dos sentidos que 

acarretam dadas escolhas na construção e no entendimento de um dado texto. Se 

diferenciando, portanto, da gramática normativa, a qual tem, conforme Antunes (2003) a 

pretensão de possibilitar que o aluno saiba o nome “ que as coisas da língua têm, ou seja, o 

que centraliza esse ensino é saber rotular, saber reconhecer e dar nome às coisas da língua”, 

sem se remeter aos sentidos que esses nomes imprimem ao querer dizer do sujeito, em dado 

contexto de interação comunicativa.  

Nesses moldes, “é a partir dos estudos de Geraldi que a análise linguística passa a ser 

discutida sob um outro horizonte valorativo” (ACOSTA, 2013, p. 502), ou seja, é a partir dos 

escritos de Geraldi que a análise linguística passa a ser explorada como uma prática de 

linguagem capaz de contribuir, sobretudo, para a construção de textos eficientes. 

Assim, levando em conta a língua como uma atividade de caráter social é que Geraldi 

discorre no seu livro “O texto na sala de aula”, sobre as práticas de linguagem, a saber: a 

leitura, a produção de texto e a análise linguística, sendo a última prática considerada por ele 

em conexão com as demais, isto é, em conexão com o texto e não desconectada deste. 

Considerando a linguagem na perspectiva da interação, uma vez que para ele essas 

práticas, devem ser compreendidas “no interior da concepção de linguagem como forma de 

interação”, (GERALDI, 2012, p. 59), isto é, a partir do diálogo, da parceria entre 

determinados sujeitos e não aleatórias e desvinculadas das situações comunicativas, o autor 

propõe que todas as atividades em sala de aula se deem a partir de enunciações concretas, 

começando pela leitura, passando pela produção até chegar à prática de análise linguística. 

A prática de análise linguística, na visão de Geraldi (2012, p. 74) “partirá não do texto 

bem escritinho, do bom autor selecionado pelo fazedor de livros didáticos. Ao contrário, o 

ensino gramatical somente tem sentido para auxiliar o aluno. Por isso partirá do texto dele”. 

Nesse sentido, a prática de análise linguística que o autor defende deve ocorrer mediante as 

próprias produções dos alunos e não por meio de textos que circulam em livros, ou outro 

suporte que seja. 

Dessa forma, o que Geraldi (2012) propõe é que o professor trabalhe a análise 

linguística a partir dos problemas detectados nas próprias produções dos alunos. Neste caso, 

essa prática serve como um apoio para que o estudante melhor desenvolva a capacidade de se 

comunicar nas diferentes situações enunciativas. Assim, o que o autor faz é desfazer a visão 

de que a língua se manifesta de uma única forma, a forma considerada padrão, a qual está 

pronta e acabada e não pode se alterar por nada e nem ninguém, aderindo à visão de língua 
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enquanto interação que acontece todo dia e toda a hora de diferentes maneiras a depender das 

necessidades do sujeito. 

 Entretanto, essa não é a única forma de o professor realizar atividades de análise 

linguística em sala de aula que viabilizem o desenvolvimento da capacidade de o aluno 

dialogar em diferentes espaços de interação humana e, por conseguinte, intervir no mundo, 

uma vez que, como advogam Mendonça (2006; 2007), Gulart (2010), Santos, Riche e 

Teixeira (2012) a análise linguística pode, também, ocorrer mediante a leitura de textos-

enunciados7 – materializados em gêneros – que circulam em diferentes espaços de atuação e, 

portanto, influenciar na compreensão de determinadas escolhas lexicais que os autores fazem 

ao produzir seus discursos, assim como na compreensão dos efeitos que essas escolhas 

imprimem aos seus enunciados, falados ou escritos. 

Nesses moldes, a prática de análise linguística a partir da leitura de textos-enunciados 

– produzidos por outros autores e não somente pelos alunos – pode, também, possibilitar que 

estes alarguem o entendimento acerca dos diferentes dizeres que circulam socialmente e, 

portanto, contribuir para a realização de leituras críticas, responsivas e de embate de vozes, as 

quais vão muito além do que está posto e da palavra isolada, sozinha, que, no dizer de Bakhtin 

(2011), não se constitui como enunciado e, por assim dizer, não produz sentidos. 

Sabendo que a língua é produzida socialmente de diferentes maneiras, dependendo do 

que se quer dizer e do lugar que se ocupa em dado contexto enunciativo, é justamente essas 

diferentes maneiras de dizer que devem ser estudadas em sala de aula e estas só podem ser 

estudadas e compreendidas, a partir dos textos-enunciados, isto é, dos gêneros que circulam 

socialmente, pois, como assinala Bakhtin (2011, p. 319), “estamos interessados 

primordialmente nas formas concretas dos textos e nas condições concretas da vida dos 

textos, na sua inter-relação e interação”, o que conta, nesse caso, é os textos-enunciados que 

dizem sobre os sujeitos e sobre a forma como eles vivem e se comunicam em sociedade, isto 

é, a forma como interagem nas diferentes esferas de que eles participam. 

Nessa linha de raciocínio, de acordo com a visão de Mendonça (2006) o que faz da 

análise linguística uma prática coerente e eficaz no ensino e na aprendizagem de Língua 

Portuguesa é justamente o ato de refletir sobre os efeitos de sentidos implicados nas diversas 

formas de fazer uso da linguagem, uso esse que se concretiza por meio da recorrência aos 

                                                 
7 O uso dessa nomenclatura se dá por compreendermos que todo texto se constitui como enunciado e como tal 

precisa ser considerado e explorado não apenas pelas suas características gerais, bem como pelo fato de 

pertencer a este ou a aquele gênero, mas, sobretudo, pela sua relação com dada realidade que o torna real e 

singular. 
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diferentes gêneros, os quais podem influenciar na formação de leitores-escritores de diferentes 

textos e, portanto, capacitados a participarem com autonomia e segurança das diversas 

situações sociais que implicam sempre o uso da linguagem. 

“Quer dizer, ter o texto como unidade e os gêneros do discurso como objeto de ensino-

aprendizagem pode possibilitar ao aluno o domínio das variadas práticas de linguagem, ou 

seja, das práticas discursivas” (MAIESKI 2005, p. 44). Isso porque considerar os gêneros 

discursivos em sala de aula como objeto de ensino e de aprendizagem é dar margem para se 

pensar a língua no seu sentido real, na sua função enquanto meio de comunicação, levando em 

conta que não falamos e nem escrevemos a não ser por meio de um gênero. Assim, o 

professor, ao descartar a funcionalidade dos gêneros, em suas atividades em sala de aula, 

estará desconsiderando a língua no seu sentido real, língua essa que usamos todos os dias e 

em todos os lugares que frequentamos.  

Nesse sentido, os gêneros do discurso devem ser o ponto de partida para qualquer 

atividade em sala de aula, já que “a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na 

escolha de um certo gênero do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 282). Assim sendo, é deles que 

o aluno faz uso nas diferentes situações de interação que se dão dentro e fora da escola, por 

isso, as atividades de ensino não deve, em hipótese alguma, fugir destes, pois, como ressalta 

Rojo (2002, p. 39), 

 

 
tornar os gêneros do discurso como objeto de ensino é permitir ao aluno 

constituir-se como sujeito que faz uso da linguagem, inserindo-o em 

atividades que envolvem tanto capacidades linguísticas ou linguístico-

discursivas, como capacidades propriamente discursivas, relacionadas à 

apreciação valorativa da situação comunicativa e capacidades de ação em 

contexto.  

 

 

Em conformidade com o exposto, dar aos gêneros lugar de destaque em sala de aula, 

isto é, compreendê-los como objeto de ensino e de comunicação no ensino de Língua 

Portuguesa é dar ao aluno a possibilidade de agir conscientemente como sujeito social, capaz 

de intervir e modificar o mundo em que vive, pois o trabalho com estes possibilita não apenas 

a compreensão de elementos linguísticos da língua, mas, principalmente, dos elementos 

discursivos, os quais revelam atitudes, desmascaram realidades até então não percebidas, 

permitindo ver as coisas e as pessoas para além do que está dito. 

A “análise linguística, nessa perspectiva, envolve aspectos (verbais e extraverbais) dos 

gêneros do discurso, da textualidade (coesão e coerência, progressão temática etc.), da língua 
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e das convenções da escrita (problemas de ordem fonológica, morfológica e sintática, 

pontuação etc)” (MAIESKI, 2005, p. 59), o que prova que ela não se limita a estrutura 

gramatical do texto, mas se remete ao texto na sua totalidade, na sua função enquanto 

atividade enunciativa que só existe para possibilitar a comunicação entre os sujeitos. Por isso, 

a análise linguística serve como apoio na construção e reconstrução de textos, assim como 

para que se compreenda como os sujeitos, nas suas diferentes maneiras de se comunicar, 

fazem uso da linguagem, isto é, como selecionam e por que selecionam determinadas palavras 

para estabelecer relações dialógicas com o outro. 

Decorre daí que a efetivação da prática de análise linguística implica um olhar 

diferenciado para a função dos diversos recursos linguísticos nos diferentes gêneros, posto 

que, como enfatiza Mendonça (2007, p. 8), 

 

 
a variabilidade de funções dos recursos linguísticos nos diversos gêneros só 

se torna um princípio claro para os aprendizes se também há um trabalho 

diferenciado, específico com cada gênero a ser explorado na escola, em que 

se promovam reflexão sobre como se constituem.  

 

 

Nessas circunstâncias, para que a análise linguística cumpra sua função como prática 

de linguagem em sala de aula e, por conseguinte, como apoio na compreensão dos diferentes 

gêneros a que o aluno – na condição de aprendiz e de sujeito dialógico – deve ter acesso, se 

faz necessário um trabalho diferenciado com cada gênero para que os aprendizes não apenas 

reconheçam o uso de dados recursos linguísticos, mas, sobretudo, compreenda os interesses 

específicos que, por vezes, se camuflam por meio de determinadas escolhas, as quais 

influenciam na constituição de cada texto-enunciado.  

Assim, concordamos com Mendonça (2006; 2007) e Santos, Riche e Teixeira (2012) 

quando defendem que o sentido da prática de análise linguística reside justamente na 

exploração dos elementos que dão conta das ações situadas dos sujeitos em determinados 

contextos enunciativos. Provém daí que ensinar os textos de forma geral, bem como os 

recursos expressivos que neles se manifestam, sem levar em conta as condições reais em que 

se dá a produção de dado gênero pode resultar em atividades de análise linguística pouco ou 

nada produtiva para o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

A título de exemplificação nos respaldamos novamente em Mendonça (2007), quando 

ressalta que ensinar (por exemplo) sobre adjetivos, tempos verbais e/ou outros recursos 

expressivos de forma geral não viabiliza a compreensão de dadas escolhas, bem como o 
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entendimento de tais recursos, de maneira situada, na construção de sentidos de determinado 

gênero, tendo em vista que cada um tem uma maneira peculiar de se constituir e funcionar 

socialmente. Isso nos permite compreender que cada recurso pode desempenhar uma função 

distinta, a depender do gênero e do querer dizer do sujeito-autor. 

Em diálogo com o exposto, a prática de análise linguística “trata de levar os alunos a 

compreender os diversos usos dos recursos expressivos da língua, viabilizando espaços de 

reflexão sobre a diversidade dos fatos gramaticais da língua” (ACOSTA, 2013, p. 504). Nesse 

sentido, tal exercício não se restringe a uma mera aprendizagem de regras iguais que deve 

servir para todo e qualquer ato de comunicação, como se a língua fosse falada do mesmo jeito 

em todo lugar.  

Em outras palavras, a prática de análise linguística consiste em possibilitar que os 

alunos alarguem sua compreensão acerca dos diversos gêneros nas suas singularidades e, 

consequentemente, se conscientizem de que fazemos uso da palavra de maneira diferente a 

cada nova situação enunciativa, pois como enfatiza Bezerra e Reinaldo (2013), é levando em 

conta a finalidade da comunicação, os possíveis interlocutores, a temática a ser abordada e um 

determinado gênero que o autor escolhe os recursos expressivos que melhor se adequam à 

situação enunciativa. 

Segundo Bakhtin/Volochinov (2009, p. 112), nos seus escritos acerca da linguagem 

enquanto prática dialógica e ideológica, “a língua, como sistema de formas que remetem a 

uma norma, não passa de uma abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e 

prático do ponto de vista do deciframento de uma língua morta e do seu ensino”. Desse modo, 

a língua fora da enunciação é apenas um sistema abstrato que não serve, senão para 

decodificar as palavras desvinculadas da vida e das ações dos sujeitos.  

 Com isso, compreendemos, pois, que o professor nas suas atividades de ensino de 

Língua Portuguesa – mais precisamente de análise linguística – não deve estabelecer como 

prioridade apenas o ensino de conceitos gramaticais que falam sobre a língua, a não ser em 

caso de que o ensino de dado conceito seja necessário para que se compreenda alguma 

situação de comunicação, pois, como nos fala Geraldi (2012, p. 46), as atividades devem se 

deter ao “ensino da língua e apenas subsidiariamente se deverá apelar para a metalinguagem, 

quando a descrição da língua se impõe como meio para alcançar o objetivo final do domínio 

da língua, em sua variedade padrão”.  

A atividade de descrição da língua é importante, desde que acompanhada de alguma 

finalidade no que compete à preparação do aluno para dadas atividades comunicativas. Isso 

porque o ensino de Língua Portuguesa não deve ter como finalidade fazer com que o aluno se 
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transforme em um gramático ou linguista, uma vez que as práticas de ensino devem ter como 

objetivo preparar o aluno para o uso da linguagem que se materializa em gêneros, de tal forma 

que este possa se expressar em diferentes situações enunciativas e assim, “participar do jogo 

social”, isto é, da comunicação social de forma consciente e ativa (PERNAMBUCO e 

FIGUEIREDO, 2011). 

Nessa perspectiva, “em lugar da classificação e da identificação, ganha espaço a 

reflexão” (MENDONÇA, 2006, p. 208), reflexão essa que se detêm as diferentes situações 

enunciativas de que os alunos participam como sujeitos que – não sendo os mesmos sempre – 

desempenham diferentes papéis em sociedade e, na nossa maneira de compreender, são esses 

diferentes papéis que devem servir como motivação para o ensino e a aprendizagem de 

Língua Portuguesa e, por assim dizer, para o ensino de análise linguística, o qual deve 

acontecer mediante os gêneros discursivos que são por eles utilizados nos diferentes diálogos 

que estabelecem e/ou precisam estabelecer com outros sujeitos. Assim sendo, o que 

caracteriza a análise linguística enquanto prática de linguagem é, de fato, a sua pertinência em 

contribuir para o entendimento das escolhas feitas pelos sujeitos atuantes em sociedade, ao 

assumirem a palavra no interior de uma dada esfera de atividade humana. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

Neste capitulo, detemo-nos a relatar sobre como se constitui a nossa pesquisa. 

Inicialmente, mostramos como esse estudo se caracteriza, tomando como embasamento os 

estudos bakhtinianos. Em seguida, discorremos sobre como se constitui o nosso corpus e em 

que contexto ele se situa. Por último, tratamos dos critérios utilizados para analisar o nosso 

objeto de estudo. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa que aqui se apresenta está fundamentada nos estudos discursivos 

bakhtinianos que compreendem a linguagem a partir das situações reais em que os sujeitos 

proferem seus discursos, isto é, que eles fazem uso da palavra, palavra que, estando sempre 

inserida em determinado contexto enunciativo, nunca é neutra, mas dialógica e ideológica, 

porque pertence aos sujeitos e falam sobre as ações dos sujeitos.  

Levando em conta a não neutralidade das diferentes manifestações enunciativas dos 

sujeitos, nosso estudo está inserido nas ciências humanas, pois, como ressalta Bakhtin (2011, 

p. 308), “estamos interessados na especificidade do pensamento das ciências humanas 

voltados para sentidos e significados dos outros”. Nessa perspectiva, ao nos dedicarmos a 

analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de aula de Língua Portuguesa, 

que se propõe a trabalhar a análise linguística, disponíveis no Portal do professor, estamos 

dialogando com o nosso objeto de estudo, isto é, com o outro e, portanto, construindo sentidos 

por meio do que ele fala, a partir da forma como ele significa, isso porque estudar o homem a 

partir das ciências humanas implica em compreender os sentidos por ele produzidos em dada 

situação, em dado discurso. 

Como assinala Bessa (2016, p. 40), a maneira bakhtiniana “de conceber a ciência tem 

na compreensão o seu elemento central”. Assim, o que interessa não é o conhecimento na sua 

rigidez, e sim o conhecimento como ato dialógico, compreensivo, o qual está muito além do 

dito, visto que ultrapassa a materialidade linguística, e se dá a partir da interação entre 

pesquisador e texto. 

Assim, considerando o foco de nossa pesquisa e valorizando o ato de compreensão 

que, no dizer de Bakhtin (2011, p. 316), é dialógico, pois implica a existência de “duas 

consciências, dois sujeitos”, este trabalho se enquadra numa abordagem qualitativa, a qual, de 

acordo com Engel e Silveira (2009, p. 31), não se preocupa com representatividade numérica, 
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mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc.”. Desse modo, a pesquisa qualitativa não se detém à quantificação dos dados, mas sim à 

qualificação, a qual, conforme pressupostos bakhtnianos consiste em compreender em 

profundidade aquilo que o objeto de estudo diz.  

Nessa perspectiva, concordamos com Rodrigues (2004), quando diz que a concepção 

bakhtiniana não se detém a suposições, a fragmentos de textos ou ao que está posto no texto, 

mas ultrapassa aquilo que é possível de ser materializado, haja vista que Bakhtin, ao 

compreender a linguagem como forma de interação social entre os diferentes sujeitos, deixa 

de lado a língua enquanto sistema e se detém a língua em uso, que envolve sujeitos reais em 

enunciações concretas, situados em determinadas esferas da atividade humana. 

No dizer de Faraco (2009, p. 103), o que Bakhtin faz é uma distinção entre “a 

linguagem verbal em si”, presa a materialidade da língua, e “a linguagem verbal situada” 

preocupada com a materialidade discursiva da língua, ou seja, “a língua como realidade 

semântico-axiológica” que se constitui por meio do querer dizer do sujeito e do seu contexto 

enunciativo e vai muito além daquilo que está na superfície do texto. Em contrapartida, a 

segunda estuda a palavra no seu contexto histórico e social, possibilitando que os não ditos 

possam ser compreendidos, os quais dizem sobre as vontades e as aspirações dos sujeitos, 

considerando que estes vivem em contextos sociais determinados e se expressam de diferentes 

maneiras, ocupam diferentes espaços, a depender do querer dizer  e da esfera de comunicação 

em que esteja inserido.  

Nesse caso, fica claro que Bakhtin (2011) pensa o estudo da linguagem a partir da 

metalinguística, que assimila a língua não por meio de uma abstração, isto é, isolada do seu 

contexto social, mas a considera como um fenômeno concreto e social que se manifesta por 

meio das ações dos sujeitos, nas suas diferentes atividades humanas. Desse modo, apesar de a 

linguística e de a metalinguística estudarem a língua em perspectivas diferentes, não se pode 

dizer que ambas se separam totalmente, mas sim que se complementam.  

Conforme a compreensão bakhtiniana “as ciências humanas são as ciências do homem 

em sua especificidade, e não de uma coisa muda ou um fenômeno natural” (BAKHTIN, 2011, 

p. 312). Fica claro, então, que as ciências humanas estão ligadas ao homem e ao que lhe 

caracteriza como tal. Nesse caso, o sujeito pesquisador, ao lidar com pesquisas em ciências 

humanas e tendo como perspectiva teórica os pressupostos bakhtinianos, deve ter em mente 

que fora do homem e daquilo que o constitui como ser racional, social e historicamente 

situado, não há como realizar pesquisas nessa área, ou melhor, não há como escutar e, 

portanto, compreender o seu objeto de estudo. 
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Esse pensamento bakhtiniano dialoga com o de Laville e Dionne (1999, p. 51), quando 

eles dizem que “as ciências humanas são exercidas em resposta às necessidades concretas da 

sociedade”. Daí podemos compreender que as ciências humanas estudam o sujeito e tudo que 

está por trás das suas ações e somente o texto como um todo (objeto de estudo das ciências 

humanas), nos seus aspectos, não apenas linguísticos, mas discursivos, pode dar conta desse 

estudo e possibilitar a construção de sentidos acerca do indivíduo e das suas ações em 

contextos sociais dados. 

Ainda sobre pesquisa qualitativa, compartilhamos do pensamento de Oliveira (2007, p. 

37), quando este diz que a abordagem qualitativa possibilita uma “compreensão detalhada do 

objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. A qualificação dos 

dados consiste, então, em compreender o objeto de estudo, levando em conta o lugar em que 

se encontra inserido, haja vista que todo objeto tem seu lugar de origem e suas 

particularidades, o que não significa dizer que ele não se altere e nem se mobilize. Assim, 

para compreendê-lo, se faz necessário estudá-lo a partir da sua organização e do seu contexto 

de inserção.  

Sendo assim, em posse dos planos de aula, nossa pretensão foi construir significados 

sobre esses planos, considerando, primeiramente, o extralinguístico, isto é, aquilo que 

constitui os elementos da situação enunciativa e somente depois as marcas linguísticas que 

dialogam com o extralinguístico, o que nos possibilitou compreender e interpretar, de maneira 

aprofundada, aquilo que o nosso objeto de estudo diz, ou seja, dialogar com ele e, portanto, 

construir sentidos sobre ele.  

Em conformidade com o exposto, uma análise que tem como foco os pressupostos 

bakhtinianos, deve assumir a ordem metodológica sugerida por Bakhtin/Volochinov (2009) 

que parte das situações concretas em que se dá a comunicação, para, posteriormente, chegar à 

materialidade linguística do texto-enunciado tal como os autores propõem: 

 

 
1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, 

as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se 

prestam a uma determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.128-129) 
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Nessa perspectiva, fica clara a importância de o pesquisador se deter, primeiramente, 

ao extralinguístico defendido por Bakhtin, o qual leva em consideração justamente a 

constituição dos enunciados (materializados por meio dos gêneros) nos seus aspectos 

discursivos, atentando para a esfera de comunicação que marca o lugar e o posicionamento 

ideológico do sujeito, assim como o contexto que marca o tempo em que está vivendo ou 

viveu para, depois, se deter a materialidade linguística dos enunciados. 

Levando em consideração que “do ponto de vista dos objetivos extralinguísticos dos 

enunciados o linguístico é apenas um meio” (BAKHTIN, 2011, p. 313), isto é, as palavras em 

si não dão conta do extralinguístico, visto que não possibilitam compreender aquilo que 

excede à materialidade linguística, podemos dizer que nossa pesquisa se caracteriza como 

interpretativa, já que procuramos compreender o nosso objeto na sua concretude, para além do 

que o linguístico pode possibilitar, levando em consideração o querer dizer daqueles que o 

construíram em um dado espaço-temporal, almejando escutar e compreender, de maneira 

dialógica, aquilo que eles falam. 

Por fim, se faz necessário destacar que nossa pesquisa é do tipo bibliográfica, já que 

segundo Gil (2010, p. 31), “o que geralmente se recomenda é que seja considerada fonte 

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

quando for obtido em bibliotecas ou base de dados”. E como o material que analisamos é 

acessado por outros, inclusive, o Portal do professor serve, justamente, para que educadores 

compartilhem e tenham acesso a materiais diversos ali postados, reforçamos o caráter de fonte 

bibliográfica de nosso material de análise. Além disso, o portal é, também, aberto para 

realização de estudos como este que estamos empreendendo, o que justifica o fato dessa 

pesquisa não ser documental, mas bibliográfica, considerando que avaliamos “um material já 

publicado” (GIL, 2010), ou seja, outras pessoas, e não apenas quem dirige o site, podem 

consultar. 

Desse modo, pensando a língua para além dos aspectos puramente linguísticos e 

focalizando a linguagem em seu uso concreto – que se materializa por meio de enunciados 

utilizados por sujeitos historicamente situados em uma dada situação comunicativa – é que 

desenvolvemos nosso trabalho, assim como as etapas do caminho metodológico percorrido no 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

5.2 Constituição do corpus 
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 Nosso trabalho de investigação se detém ao tratamento dado aos gêneros discursivos 

em planos de aula de Língua Portuguesa que se propõem a trabalhar a análise linguística, 

disponíveis no site Portal do professor. Para tanto utilizamos como corpus planos de aula, 

disponíveis no referido portal, direcionados a alunos do ensino fundamental II. O interesse em 

compreender um pouco mais sobre o tratamento dado aos gêneros discursivos se deve não 

apenas a inquietações pessoais, mas também à pertinência da temática para as situações reais 

de ensino e de aprendizagem, assim como para se pensar as relações dialógicas entre os 

planos e os discursos sobre o ensino de língua materna. 

No que concerne à escolha do público alvo desses planos, optamos por aqueles 

direcionados a alunos do Ensino Fundamental II, pelo fato de o portal possuir uma quantidade 

maior de planos que exploram os gêneros discursivos referentes a essa etapa de 

ensino/aprendizagem. 

Quanto ao procedimento de coleta do corpus, levamos em consideração, inicialmente, 

se as sugestões de trabalho eram pautadas nos gêneros discursivos, pois tínhamos como 

prioridade a seleção de um material que tivesse estes como objetos de estudo, já que o nosso 

objetivo é analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos dentro da perspectiva dos 

estudos bakhtinianos, para a qual os gêneros discursivos tem lugar de destaque, pois, de 

acordo com Bakhtin (2011) não é possível considerar as diferentes maneiras de dialogar fora 

deles. Nessa perspectiva, Bakhtin não apenas nomeia os gêneros como discursivos, mas os 

tem como o próprio discurso no seu contexto real. 

Para selecionarmos os planos, percorremos a página do Portal do professor por várias 

vezes, com o intuito de conseguir reunir materiais que pudessem dar conta da nossa pesquisa. 

Para tanto, fizemos leituras dos títulos e dos objetivos; quando o título e os objetivos não 

eram claros com relação à proposta, líamos os planos completos, isso porque queríamos saber 

que gêneros eram privilegiados, a quem se direcionavam (se seriam a alunos do ensino 

fundamental II, foco de nossa pesquisa), se de fato mencionavam os gêneros discursivos e se 

tinham a intenção de explorar esses gêneros.  

Nessa perspectiva, levando em consideração esses aspectos, selecionamos onze planos 

de aula, postados nos anos de 2010, 2012 e 2014, cada um tratando de um gênero discursivo 

diferente, sendo que sete deles com proposta de abordar gêneros mais complexos, quais 

sejam: notícia, crônica humorística, classificados, artigo de opinião, editorial, mito e carta do 

leitor, e quatro abordam gêneros que consideramos mais simples, tais como: horóscopo, 

cartão postal, relato de experiências vividas e diário. Vale ressaltarmos que nossa 

preocupação, inicialmente, não foi a de tomar decisões com relação à quantidade de planos, 
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mas sim escolher o material adequado a nossa pesquisa, ou seja, que desse conta da nossa 

proposta de análise, para que, então, possibilitasse uma melhor compreensão do objeto em 

estudo. 

A escolha por gêneros diversificados se deu por entendermos que se faz necessário 

que os alunos conheçam e compreendam os diferentes gêneros, pois, como postulam os PCNs 

(1998, p. 23), é “necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de 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”. 

 Desse modo, o fato de os gêneros se constituírem de diversas formas implica a 

necessidade de explorá-los nas suas diferentes maneiras de se manifestar, para que os alunos 

possam ampliar seus conhecimentos enquanto usuários da língua, ou seja, o seu leque de 

informações acerca das distintas esferas em que esses gêneros circulam e das distintas 

possibilidades de diálogo entre os sujeitos que falam (por meio desses gêneros) e os seus 

destinatários, levando em conta que essa diversidade de gêneros reflete algumas das inúmeras 

possibilidades de fazer uso da língua em diferentes situações enunciativas, até porque, como 

diz Bakhtin (2011), os gêneros do discurso são diversos em virtude das inúmeras e diferentes 

atividades humanas existentes. 

Na escolha dos planos, optamos por um número maior de planos que abordassem 

gêneros secundários (sem desconsiderar os simples, pois eles remetem aos enunciados do 

cotidiano que não deixam de ser importantes, haja vista que eles são a prova de que os 

gêneros estão em toda parte, inclusive nas situações mais corriqueiras, e os alunos precisam 

entender isso) pelo fato de o próprio site contar com um número maior de gêneros que 

concebemos como mais bem elaborados. Além disso, levamos em conta o fato de os gêneros 

secundários pertencerem a esferas da atividade humana que necessitam de um melhor 

acabamento das ideias, do discurso, expressos por meio deles, sendo, por isso, de grande valia 

quando se propõe pensar as atividades em sala de aula, lugar onde os sujeitos vão para 

aprofundar conhecimentos, para aprender mais sobre os diferentes dizeres que circulam 

socialmente, dizeres esses que são organizados em forma de gêneros e que os sujeitos utilizam 

sempre, sejam em situações informais, sejam em situações mais formais. 

Neste caso, priorizamos os gêneros secundários, porque são eles (quase sempre) que 

permitem que os sujeitos ajam criticamente em sociedade, assumindo diferentes papeis 

enquanto cidadãos historicamente situados, que podem e devem ter vez e voz nas diversas 

situações enunciativas em que estes estejam inseridos. Compreendemos, pois, que essa 

inserção se dá de forma ainda mais eficiente quando o sujeito consegue se pronunciar a partir 
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dos diferentes lugares de que fala, “dado que a possibilidade de o sujeito ter seu discurso 

legitimado passa por sua habilidade de organizá-lo adequadamente” (BRASIL, 1998, p.48).  

Dessa forma, compreendemos que saber se pronunciar, ouvir e construir sentidos no 

interior de dadas esferas da atividade humana é imprescindível quando o sujeito quer ter sua 

voz escutada e, consequentemente, quer ouvir a voz do outro, e isso tudo só é possível quando 

se tem conhecimentos acerca desses gêneros que permitem que os sujeitos realizem ações no 

interior de dadas situações enunciativas. 

 

5.3 Contextualização do Portal do Professor e dos planos de aula 

 

O Portal do Professor é um site educacional do Ministério da Educação (MEC) – um 

órgão federal que se volta para políticas de ensino no Brasil – que foi criado em 2007 e se 

destina a professores de diversas áreas, tendo como objetivo socializar diferentes materiais 

didáticos e possibilitar a interação com educadores de todo o Brasil.  

O site se constitui por algumas seções, a saber, Multimídia, Recursos educacionais, 

Materiais de estudo, Notícias, Colaboração, Links, dispõe, ainda, da opção Visite também e, e 

por fim, Espaço da aula, conforme podemos ver na imagem abaixo. 

 

 

Assim, através dessas seções de que dispõe o site é possível visualizar/baixar recursos 

multimídia (como vídeos, mapas, textos e imagens), que podem ser localizados na opção 

Recursos Educacionais, os quais, segundo o site servem de apoio às atividades em sala de 

aula. 
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Por meio do Portal do professor, podemos ter acesso a documentos oficiais voltados 

para a educação que podem ser acessados na opção Materiais de estudo. Além disso, 

podemos tomar conhecimento acerca do que acontece em contextos escolares. Para tanto, o 

portal disponibiliza a opção Notícias. Nesse espaço, encontramos um jornal que discute sobre 

assuntos diversos que podem estar relacionados com escolas em geral, assim como com 

professores e alunos de todo o país. Temos a opção Colaboração, que oferece cursos de 

capacitação, tais como: de introdução à educação digital, entre outros. Na opção Links, é 

possível ter acesso a blogs, contendo relatos de experiências vivenciadas por professores, na 

parte Visite Também, pode-se ter acesso a espaços como, TV Escola que fornece conteúdos 

relacionados a jogos, etc. 

A página do professor dispõe, ainda, de planos de aula que podem ser localizados na 

opção Espaço da Aula. Nele, o professor tem a oportunidade de visualizar e conhecer 

sugestões de atividades diversas (as quais podem ser acessadas por assunto, por nível de 

ensino e etc.), voltadas para diferentes disciplinas, assim como para diferentes turmas de 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. Há, ainda, a possibilidade de compartilhar/baixar 

esses materiais, de opinar sobre eles e de criar novos planos de aula. Para isso, se faz 

necessário que o professor se cadastre, faça um login na página do portal e siga o passo a 

passo que o site disponibiliza para quem deseja propor alguma atividade e queira socializar 

com outros educadores. Assim, por meio desse site é possível acessar, compartilhar e criar 

materiais didáticos diversificados. 

Neste caso, o Portal do Professor, se constitui como um espaço que está ligado a 

segunda geração da Web, isto é, a Web 2.0, já que os internautas, ao terem acesso ao site, 

podem não somente acessar as informações que nele consta, como também construir novas 

informações. Portanto, concordamos com Leffa (2003) quando ela, ao discutir a segunda 

geração da Web, diz que a internet se caracteriza como um espaço em que os sujeitos podem 

ser muito mais do que meros expectadores, podendo ser, também, participantes ativos do 

processo de construção do conhecimento e, por conseguinte, do processo de comunicação e, 

assim, participar, por exemplo, da criação de novos materiais didáticos para que outros 

possam tomar conhecimento, como é o caso do referido portal.  

 

5.4 Planos de aula: concepção e caracterização 

 

Considerando que o foco de investigação são planos de aula de língua portuguesa, 

disponíveis no Portal do professor, discorreremos aqui, de maneira sucinta, sobre plano de 
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aula, focalizando como se constitui e qual a sua importância no desenvolvimento das 

atividades em sala de aula.  

De acordo com Grilo8 (2008, s.p.), “o plano de aula é uma ferramenta muito 

importante para o professor. Por meio dele, o educador pode fazer a previsão dos conteúdos 

que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar e 

as formas de avaliação”.  

O plano de aula é, então, um instrumento importante e necessário para que o professor 

possa realizar atividades que dialoguem com a realidade na qual ele está inserido, haja vista 

que através dele o educador seleciona o conteúdo e as atividades a serem realizadas, traça 

metas a serem alcançadas por meio da realização de determinadas atividades, e avaliam os 

avanços alcançados por meio da concretização de tais atividades. Tomando por base o que 

afirma Grilo (2008), o plano é composto, em linhas gerais, por conteúdo, atividades, objetivos 

e avaliação.  

No que se refere ao planejamento e as concepções que subjazem essa ação a qual 

possibilita ter como resultado o plano de aula, conforme posicionamento de Grillo (2008), a 

vivência do dia a dia tem evidenciado que a compreensão que se tem sobre planejamento tem 

sido alvo de diversas transformações, passando a “ser entendido como um instrumento 

obrigatório, definitivo, inflexível, dispensável, até chegar a sua rejeição”. 

Nessa perspectiva, a autora atenta para uma questão importante sobre a visão que tem 

se proliferado sobre planejamento, sendo compreendido como uma ação única, inalterável, até 

chegar ao ponto de ser rejeitado, isso porque não há como prevalecer uma concepção de 

planejamento dessa natureza, pois as situações em que se dão a operacionalização dos planos 

são maleáveis, os alunos envolvidos são maleáveis, os próprios conteúdos são maleáveis, ou 

seja, passam por transformações, as quais influenciam no planejamento, assim como no 

desenvolvimento das atividades do professor em sala de aula.  

De acordo com Haydt (2006, p.94), “planejar é analisar uma dada realidade, refletindo 

sobre as condições existentes, e prever as formas alternativas de ação para superar as 

dificuldades ou alcançar os objetivos desejados”. O planejamento é, nesse sentido, uma ação 

de suma relevância para o desenvolvimento das atividades em sala de aula, tendo em vista que 

possibilita ao professor avaliar uma dada realidade para, então, poder projetar possíveis ações 

por meio desse plano para contribuir com a aprendizagem dos sujeitos (no caso, os alunos), 

                                                 
8 Entrevista concedida pela Professora Doutora em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS) ao portal do professor, tendo como tema “Professor deve usar plano de aula como guia, 

permanecendo atento aos imprevistos”. Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal 
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isto é, vencer os obstáculos que ora aparecem no processo de ensino e de aprendizagem e, 

assim, obter o resultado almejado por meio de suas atividades. 

Por esse viés, o plano de aula deve ser construído a partir das necessidades dos alunos, 

isto é, levando em conta uma dada realidade que é diferente das demais, considerando as 

peculiaridades e necessidades de cada turma, de cada aluno, de cada realidade. Por isso, 

concordamos com Grillo (2008, s.p.), quando diz que “mais do que saber elaborar um plano, é 

necessário acreditar que ele é o instrumento pessoal e intransferível de trabalho do professor, 

e expressa as concepções teóricas que sustentam suas atividades docentes”.  

Como ressalta Bakhtin (2011, p.310) “cada texto (como enunciado) é algo individual, 

único e singular, e nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol do que foi criado)”, e 

sendo o plano um texto-enunciado, que tem um conteúdo, uma estrutura e um estilo que não é 

alheio a quem o construiu, pois revela as suas vontades e objetivos, não há como se repetir, 

haja vista que cada sujeito, mesmo falando ou escrevendo a partir de um mesmo gênero, não 

age da mesma forma, porque leva em consideração o momento, os sujeitos envolvidos 

naquela situação, a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos que não são os 

mesmos, pois cada um os constrói e os assimila à sua maneira, deixando, na sua produção, 

isto é, nos seus enunciados, marcas de sua subjetividade. 

O plano é, nesse caso, um recurso que diz muito de quem o fez, diz muito dos sujeitos 

a quem o professor direcionou ou direciona suas atividades (e deve dizer) e diz muito da 

compreensão do autor do plano acerca da teoria que norteia a sua prática, ou seja, da teoria 

que subsidiou a construção do plano, e talvez por isso ele seja mesmo “intransferível”, “único 

e singular”.  

 Assim, compartilhamos da visão de Haydt (2006, p. 109), quando ressalta que “o bom 

plano é aquele que conta com o respaldo da competência do sujeito que o desenvolve”, tendo 

em vista que é o professor que conhece as dificuldades e habilidades de seus alunos e, 

certamente, a partir do conhecimento dessa realidade é possível atuar com mais segurança, de 

maneira que possa influenciar para que o aluno construa conhecimentos necessários a sua 

aprendizagem, mediante determinadas atividades. Por isso, a importância de o plano de aula 

ter autoria de quem o executa em sala de aula. 

Por esse viés, “um plano, para que se constitua em instrumento eficiente de ação, 

precisa ser muito bem pensado e, melhor ainda, muito bem redigido. Isso significa a 

apresentação de diretrizes claras, práticas e objetivas” (MASETTO, 1997, p.86), e para que o 

plano disponha dessas características, se faz necessário que o professor compreenda que ele é 

muito mais do que uma atividade burocrática, por isso, não se constitui de qualquer jeito, mas 
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precisa responder as reais necessidades dos alunos, isto é, ter como foco a viabilização do 

desenvolvimento de determinados conhecimentos pelos alunos. O que implica no 

reconhecimento da importância do plano de aula para o acontecimento de atividades que, de 

fato, possam contribuir para a formação de alunos críticos e conscientes do seu papel em 

sociedade e para o reconhecimento de que a sua construção requer esforço e empenho de 

quem o produz. 

 Compreendemos, pois, que a construção de um plano não é uma atividade aleatória, 

realizada apenas para cumprir regras prescritas pela escola, mas vai muito além disso, pois 

revela as intenções de quem deseja contribuir, de alguma forma, com o desenvolvimento de 

seu público alvo, de tal maneira que os próprios alunos possam perceber isso no desenrolar 

das atividades.  

Quanto aos objetivos do plano, Masetto (1997) declara que, para que os objetivos de 

um plano cumpram sua função que é mostrar claramente suas intenções mediante dadas 

atividades, eles devem possuir três características, a saber: realismo, viabilidade e 

especificidade. Realismo, porque precisa responder às reais necessidades e expectativas do 

aluno, o sujeito aprendiz é, nesse contexto, aquele que não deve ser de modo algum 

esquecido, mas considerado e reconhecido pelo professor. Viabilidade, porque devem ser 

construídos levando em conta suas possibilidades de realização e o tempo de realização. 

Nesse sentido, o educador deve, então, ter como preocupação perceber o real sentido dos 

objetivos de suas atividades para a realidade em que está inserido e para desenvolver 

determinado conteúdo. E, por fim, a especificidade que deve dar conta de determinar 

nitidamente aquilo que se espera dos alunos na execução das atividades. 

No que se refere ao conteúdo, nos apoiamos nas palavras de Haydt (2006, p. 128), 

quando diz que “o conteúdo é o ponto de partida tanto para a aquisição de informações, 

conceitos e princípios úteis como para o desenvolvimento de hábitos, habilidades e atitudes”, 

é através dele que o professor – ao mesmo tempo em que aprende um pouco mais – coloca em 

ação aquilo que aprendeu e deseja ensinar para os seus alunos. Assim sendo, é por meio do 

conteúdo que o professor possibilita que os alunos construam conhecimentos, isto é, 

desenvolvem habilidades e competências para lidar com situações que eram antes 

desconhecidas ou pouco conhecidas para eles. 

Decorre daí que o conteúdo deve ser selecionado pelo professor levando em conta as 

dificuldades dos alunos, uma vez que, estando o conteúdo longe de suas realidades e 

capacidades de construção do conhecimento, pode se transformar na execução de atividades 

que pouco ou nada contribuem para a aprendizagem destes (HAYDT, 2006), uma vez que é 



62 

 

impossível para os alunos dialogarem com o que está totalmente fora de suas capacidades. 

Portanto, se faz necessário que o professor tenha conhecimento sobre o seu público alvo e 

sobre suas reais competências para lidar com dados conteúdos, pois disso depende o 

desenvolvimento dos alunos enquanto sujeitos aprendizes e atuantes em sociedade. 

Desse modo, e ainda apoiados no pensamento de Haydt (2006, p. 130), concordamos 

que “os conteúdos são válidos quando estão inter-relacionados com os objetivos propostos”. 

Nessa perspectiva, é que o professor, ao construir um plano de aula, precisa ter clareza acerca 

das metas que deseja alcançar por meio de suas atividades, pois são elas que irão direcionar 

suas ações e determinar os conteúdos a serem explorados em sala de aula. Por isso que a 

validade do conteúdo consiste na sua ligação com os objetivos propostos, visto que sem uma 

articulação entre ambos o professor pode perder de vista a finalidade da atividade, assim 

como tornar sua aula fragmentada e até incompreensível por parte dos alunos pelo fato de não 

ter clareza sobre a intencionalidade com que vai explorar dado conteúdo.  

Com relação à avaliação, entendemos, conforme Masetto (1997, p. 98), “o processo de 

avaliação se coloca como um elemento integrador e motivador e não como uma situação 

frequentemente carregada de ameaça, pressão ou terror”. Sendo assim, o processo de 

avaliação não se resume em aprovação e/ou reprovação, mas se constitui como uma atividade 

contínua que está articulada ao ensino e a aprendizagem e intenciona motivar o aluno a 

continuar buscando o conhecimento, a partir de suas limitações e avanços, influenciando na 

sua formação, assim como na própria maneira de ser e agir do professor em sala de aula.  

Dessa forma, a avaliação envolve não só o aluno, como também o professor que, ao 

mesmo tempo em que ensina, também tem a oportunidade de aprender mais com as atividades 

desenvolvidas e com os seus alunos, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à 

docência. 

Em conformidade com o exposto, compreendemos, pois, que as partes que compõem o 

plano de aula devem estar interligadas, pois como bem assinala Haydt (2006, p. 115), “deve 

haver harmonia e adequação entre a definição dos objetivos, a seleção dos conteúdos e a 

determinação das formas de avaliação”. A concordância e o diálogo, neste caso, caminham 

lado a lado com cada escolha feita na elaboração de um plano, garantindo, portanto, a 

coerência necessária entre as partes que o compõem. 

 

5.5 Critérios de análise 

  



63 

 

Tendo em vista que o foco do nosso estudo é analisar o tratamento dado aos gêneros 

discursivos em planos de aula de Língua Portuguesa, que se propõem a trabalhar a análise 

linguística, disponíveis no Portal do professor, nesta pesquisa direcionamos nossa atenção 

para a construção das atividades dos planos quando se dizem trabalhar os gêneros numa 

perspectiva discursiva.  

Nesse contexto, convém assinalar, conforme Sobral e Giacomelli (2016, p.16), que “a 

ADD trabalha com enunciados (discursos) realizados nas práticas de linguagem, não as frases 

de obras literárias”. Assim, numa perspectiva dialógica, percebendo a língua na sua 

funcionalidade discursiva – possível de ser utilizada e ressignificada em enunciados 

concretos, proferidos por diferentes sujeitos em situações de interações específicas – é que 

construímos nosso percurso de investigação. 

Sendo assim, sabendo que é por meio de enunciados reais que a vida penetra na língua 

(BAKHTIN, 2011) e que essa penetração não se dá de forma passiva, mas dialógica, pois 

envolve sujeitos historicamente situados, com determinadas finalidades comunicativas, nossa 

análise se dá a partir da compreensão responsiva, levando em conta os sujeitos que falam a 

partir dos planos de aula como parceiros ativos que, ao enunciarem deixam suas marcas, bem 

como seus modos de ver e perceber o mundo que o circunda, a partir de seus conhecimentos e 

experiências. 

Como assinala Bakhtin (2011, p. 272), “todo falante é por si mesmo um respondente 

em maior ou menor grau”, já que ele não é o primeiro e nem o último a proferir enunciados. É 

justamente por isso que tanto o nosso discurso como o discurso desses sujeitos são dialógicos 

e respondentes, posto que ambos desempenham papel ativo no processo de investigação.  

Nessa perspectiva, selecionamos para a análise 11 planos de aula, depois disso, na 

intenção de preservar o anonimato dos sujeitos que escreveram os planos, realizamos a 

codificação, atribuindo-lhes códigos, tais como: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11, 

considerando que nos materiais didáticos constam os nomes dos que os construíram.  

Desse modo, como maneira de dialogar com nosso primeiro objetivo – que consiste 

em identificar e descrever os gêneros privilegiados nos planos – criamos duas categorias de 

análise, a primeira se detém na identificação dos gêneros explorados; a segunda na descrição 

destes. 

Embasados, pois, nos pressupostos teóricos bakhtininianos e levando em consideração 

a linguagem na sua dialogicidade, focamos, no primeiro momento de análise, nos gêneros 

escolhidos para serem trabalhados nos planos de aula, dando ênfase aos seus aspectos sociais, 

considerando as suas esferas de produção/circulação, para descobrirmos que esferas eram 
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contempladas e quais eram desconsideradas e, principalmente, para compreender como essas 

esferas se constituem como espaços de atividade humana em que os sujeitos se mobilizam em 

função de dados objetivos. Ao considerarmos a identificação dos gêneros eleitos nos planos 

de aula e a inserção destes no interior de suas esferas de produção, percebemos que não 

daríamos conta de realizar a descrição de todos os gêneros. Nessas circunstâncias, decidimos, 

então, reduzir o número de planos, ficando com 04 deles, quais sejam: notícia, artigo de 

opinião e carta de leitor, pertencentes à esfera jornalística e a crônica humorística, ligada à 

esfera literária.  

O motivo que nos impulsionou a eleger esses 04 gêneros em detrimento dos outros 07 

gêneros se deu, também, por reunirem um número maior de questões sobre a análise 

linguística (prática de linguagem para a qual direcionamos o nosso olhar investigativo no 

segundo objetivo da análise). Assim, após optarmos por explorar os 04 planos de aula, 

examinamos as atividades em busca de indícios que mostrassem a exploração do conteúdo 

temático, do estilo e da estrutura composicional dos gêneros já mencionados. 

Como cada um dos planos selecionados para serem recortados eram compostos por 

mais de uma atividade, além da codificação dos planos, criamos um código, também, para as 

questões com vistas a identificar a que atividade do plano pertencia. Assim sendo, além do 

P1, P2 e etc., para se referir ao plano, criamos A1, A2 e etc., para fazer menção às atividades 

contidas nestes. Isso tudo, com o intuito de organizar o corpus, facilitar a identificação e 

situar o leitor acerca das questões selecionadas para a análise (ficando, por exemplo, P1, A1 

para dizer que a questão foi retirada do plano 1 e da atividade 1 do mesmo). 

Em continuidade, realizamos, pois, a seleção das questões (dos planos) mais 

significativas ao nosso foco de investigação, relacionadas ao conteúdo temático, ao estilo e a 

construção composicional dos gêneros eleitos, na intenção de compreender como eram 

exploradas as partes que contemplam a dimensão verbal destes. Desse modo, partindo da 

compreensão de que o conteúdo temático não está atrelado apenas ao assunto do texto com 

um fim em si mesmo, mas está ligado aos elos antecedentes e subsequentes – que formam o 

todo do enunciado e viabilizam a construção de sentidos – e de que o estilo e a estrutura 

composicional, também não podem – em hipótese alguma – serem estudadas fora da situação 

enunciativa a que está atrelado o enunciado, como considerou Bakhtin (2011), é que 

construímos essa etapa da análise.  

No terceiro momento, na intenção de dialogarmos com o nosso segundo objetivo que 

consiste em analisar os aspectos linguísticos-discursivos explorados nas questões que 

envolvem a análise linguística, criamos duas categorias, a primeira: elementos linguísticos e a 
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segunda: elementos discursivos. Nessa perspectiva, estudamos as atividades dos planos, 

selecionamos as questões que dialogavam com esses elementos e as separamos, partindo, 

pois, da compreensão segundo a qual os elementos linguísticos são justamente os que são 

explorados sem levar em consideração sua função no texto-enunciado de que faz parte; e os 

elementos discursivos aqueles em que são explorados a partir de sua funcionalidade. 

Assim, buscamos por meio dessas categorias de análise não apenas identificar esses 

elementos linguísticos e discursivos, mas principalmente, compreender como eles são 

explorados nos planos por meio dos gêneros; que tratamento é dado aos textos-enunciados por 

meio deles; qual a relevância de abordá-los em sala de aula, tal como proposto nos planos e, 

por conseguinte, quais as implicações para o ensino e a aprendizagem do aluno.  

Por esse viés, procuramos construir sentidos a partir dessas atividades propostas pelos 

escritores dos planos acerca de como eles direcionam essas atividades, quais os efeitos que 

elas podem trazer para a prática de sala de aula, se elas, de fato, podem levar os alunos a 

compreenderem os gêneros a ponto de possibilitar o uso destes de maneira crítica e consciente 

nas suas diferentes situações de comunicação. 

No quarto e último momento, buscamos refletir sobre a adequação desses planos, bem 

como sobre sua relevância para se pensar o trabalho com os gêneros do discurso e sobre a 

importância de o professor desenvolver uma postura crítica e autoral frente ao uso de 

materiais didáticos disponíveis na internet, para, de fato, contribuir para o ensino e a 

aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Em conformidade com a proposta do nosso trabalho, nossa análise se deu não a partir 

da estruturação dos planos – uma vez que não era esse o nosso objetivo – mas a partir dos 

recortes das atividades em que podíamos perceber como os gêneros eram explorados, 

verdadeiro foco de nossa atividade de investigação. 

Nessa perspectiva, levando em consideração a problemática dessa pesquisa e os 

objetivos esboçados, assim como as questões suscitadas até aqui, assumimos como percurso 

metodológico, seguindo indicações de Bessa (2016), em algumas etapas a descrição, em 

outras a análise e interpretação das questões que melhor dialogavam com o nosso foco de 

investigação. Portanto, à luz de pressupostos teóricos que possibilitou dialogar com o nosso 

objeto de estudo, lançamos, por meio do processo de descrição, análise e interpretação, um 

olhar crítico, no sentido de ler e compreender o que os dados apontavam, de fato, 

desempenhando, então, um papel ativo no processo de construção deste trabalho, papel esse 

que implicou na compreensão da realidade do objeto de estudo, neste caso das questões dos 

planos de aula, disponíveis no Portal do professor que exploram os gêneros discursivos. 
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6. O TRATAMENTO DADO AOS GÊNEROS DISCURSIVOS EM ATIVIDADES DE 

ANÁLISE LINGUISTICA EM PLANOS DE AULA DO PORTAL DO PROFESSOR 

 

Neste capítulo, analisamos o tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de 

aula de Língua Portuguesa, que se propõem a trabalhar a análise linguística, disponíveis no 

Portal do professor. Desse modo, no primeiro momento intencionamos identificar os gêneros 

privilegiados nos planos de aula de aula, considerando-os no interior de suas esferas de 

circulação. No segundo momento, buscamos analisar como os gêneros são explorados, nos 

planos de aula, nos seus aspectos temáticos, estilísticos e composicionais. No terceiro 

momento detemo-nos na análise dos elementos linguísticos e discursivos abordados nos 

referidos materiais didáticos e, por último, concentramos nossa atenção na apresentação de 

algumas reflexões acerca da adequação do tratamento dado aos gêneros discursivos nos 

planos analisados, assim como sobre o uso de materiais didáticos, disponíveis na internet, sem 

uma necessária reflexão acerca do que neles consta. 

 

6.1 Uma análise dos gêneros discursivos contemplados nos planos de aula do Portal do 

professor  

 

 Nossa análise, neste tópico se divide em dois momentos. O primeiro deles consiste na 

identificação dos gêneros privilegiados nos planos de aula do Portal do professor, articulado 

às diferentes ações que podem ser realizadas por meio destes nos espaços em que são 

produzidos. O segundo versa sobre a descrição dos gêneros notícia, artigo de opinião, crônica 

humorística e carta do leitor, levando em conta a forma como são explorados, bem como a 

forma como é abordado o conteúdo temático, o estilo e a estrutura composicional destes. 

 É pertinente esclarecer que nossa análise parte, inicialmente, da identificação dos 

gêneros a partir de suas esferas de produção/circulação, por estarmos fundamentados nos 

estudos bakhtinianos que concebem os gêneros no interior de seus espaços de produção, e 

parte da descrição de como os gêneros são explorados em seus aspectos temáticos, estilísticos 

e composicionais porque o nosso foco de investigação é o tratamento dado aos gêneros 

discursivos nos planos de aula já mencionados, e como os aspectos supracitados se constituem 

como partes integrantes dos gêneros, julgamos necessário, senão imprescindível, explorarmos 

esses aspectos, conforme abordados nos referidos materiais didáticos, antes de partirmos para 

investigá-los a partir da prática de análise linguística. 
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Assim, orienta essa análise a compreensão segundo a qual não nos comunicamos no 

vazio, desvinculados de uma ação humana (FARACO, 2009), tendo em vista que toda 

manifestação discursiva se dá a partir de um gênero seja ele oral ou escrito.  Isso explica o 

porquê de Bakhtin (2011) considerar infinita a diversidade de gêneros em situações sociais, 

uma vez que eles acompanham as diferentes formas de agir dos sujeitos em sociedade, as 

quais são sempre mediadas pela linguagem e, por conseguinte, por uma dada esfera de 

comunicação, que condiciona as formas de ser e de dizer do sujeito em sociedade. 

Em outras palavras, não há discurso sem uma razão de ser, o que temos são gêneros 

que estão sempre situados no tempo e espaço e que orientam para uma forma específica de 

manifestação da linguagem e, portanto, tornam possíveis a realização de dadas ações e 

objetivos, por parte dos sujeitos que imprimem suas intenções e vontades enunciativas nas 

suas atividades de comunicação.  

Nessa perspectiva, o propósito inicial dessa pesquisa compreende a identificação dos 

gêneros do discurso contemplados nos planos de aula, os quais representam parte da 

diversidade de eventos comunicativos de que os sujeitos participam em sociedade, conforme 

podemos ver no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Gêneros discursivos contemplados nos planos de aula 

IDENTIFICAÇÃO DOS PLANOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

P1 Notícia 

P2 Editorial 

P3 Artigo de opinião 

P4 Carta do leitor 

P5 Classificados 

P6 Mito 

P7 Crônica humorística 

P8 Cartão postal 

P9 Horóscopo 

P10 Relato de experiências vividas 

P11 Diário 

 

O quadro acima apresenta, portanto, os gêneros discursivos abordados nos planos de 

aula, quais sejam: notícia, editorial, artigo de opinião, carta do leitor classificados mito, 

crônica humorística, cartão postal, horóscopo, diário, relato de experiências vividas e diário, 

disponíveis no Portal do professor e que são direcionados a alunos do Ensino Fundamental 

Final, como fica claro nos materiais didáticos. 

No que se refere aos gêneros privilegiados nos planos de aula (disponíveis no Portal 

do professor), podemos perceber que há maior ênfase na escolha por gêneros secundários, 
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como é o caso do editorial, notícia, classificados, carta do leitor, artigo de opinião, mito, e 

crônica humorística. Enquanto que, com relação aos gêneros primários, há uma recorrência 

menor, visto que, dentre os gêneros selecionados, somente o horóscopo, o relato de 

experiências vividas, o diário e o cartão postal, que são próprios do espaço de comunicação 

cotidiana. 

 Desse modo, a recorrência maior aos gêneros secundários que circulam em esferas 

especializadas é de grande relevância para o processo de ensino e de aprendizagem – o que 

constatamos como um dado positivo –, haja vista que os textos-enunciados que pertencem a 

esse campo são imprescindíveis à formação de um sujeito crítico, aculturado, capaz de atuar 

em diferentes contextos sociais que exigem o domínio de conhecimentos mais complexos, os 

quais estão ligados a um agir humano que demanda visão crítica, visão essa que desvenda, 

significa e interfere de maneira eficiente nas diversas atividades humanas.  

 Além do mais, os gêneros primários que estão situados nas esferas cotidianas já são, 

em sua maioria, do conhecimento do aluno, isto é, do seu convívio familiar no dia a dia, dito 

de outro modo, são gêneros que os alunos podem tomar conhecimento sem necessariamente 

estar em sala de aula, como assinalou Barbosa (2000), o que significa que a pouca recorrência 

a estes nos planos de aula não é um problema para o ensino e para a aprendizagem do aluno, 

já que boa parte deles costuma fazer parte das atividades comunicativas dos estudantes no seu 

cotidiano.  

Conscientes de que os gêneros são marcados pelas esferas em que são produzidos e 

que cada esfera elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados (como já mencionado 

anteriormente), é pertinente considerarmos que os gêneros secundários se desmembram em 

alguns campos de atividade humana. Nesse sentido, levando em conta os gêneros eleitos nos 

planos de aula, percebemos que, no que se refere aos gêneros secundários e suas esferas de 

produção/circulação, são consideradas a esfera jornalística, que caracteriza a imprensa e a 

esfera literária, como podemos visualizar no quadro abaixo. 

 

Quadro 2: Esferas que contemplam os gêneros secundários 

Esferas privilegiadas nos planos de aula Gêneros discursivos 

Esfera jornalística Notícia, artigo de opinião, carta do leitor, 

editorial e classificados 

Esfera literária Mito e crônica humorística 
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De acordo com as informações contidas no quadro, no que se refere ao campo 

jornalístico, os planos de aula contemplam os gêneros: carta do leitor, artigo de opinião, 

notícia, editorial e classificados. Quanto à esfera literária, contempla o mito e a crônica 

humorística, havendo, desse modo, uma recorrência maior à esfera jornalística. 

Dessa forma, é perceptível, conforme podemos ver no quadro, que não há recorrência 

aos gêneros pertencentes às esferas públicas, tais como: publicitária, jurídica, produção e 

consumo e a científica/escolar. A esfera publicitária objetiva vender alguma ideia ou produto 

e, para tanto, tenta convencer o seu interlocutor dos benefícios de tal ação, um exemplo de 

gênero que se organiza a partir desse campo é o anúncio publicitário, o campo jurídico dá 

conta de discursos que revelam formas do sujeito se comportar frente aos seus direitos e 

deveres no âmbito social, o discurso de defesa é um dos gêneros que circulam na referida 

esfera.   

Já a esfera de produção e consumo intenciona instruir/orientar os sujeitos, em 

sociedade, acerca do uso de produtos de diversos tipos, de informações, etc. a bula de remédio 

é um exemplo de texto que se constitui no interior de dado campo da atividade humana e, por 

fim, a esfera científica, que é justamente aquela que dá conta dos gêneros que circulam em 

espaços em que o saber científico, acadêmico e escolar é primordial. E no caso da escola – 

que é o que aqui convém destacar – são justamente aqueles gêneros que influenciam na 

formação de alunos capazes de se comunicarem de forma coerente e satisfatória em sala de 

aula, em momentos em que estes sejam objetos de estudo, como exemplo podemos citar o 

seminário. 

Pensamos que incluir essas esferas, bem como os gêneros que nelas se manifestam – 

por meio de atividades pensadas e arquitetadas em comum acordo com as habilidades e 

necessidades dos alunos – pode resultar em um ensino e em uma aprendizagem capaz de 

contribuir ainda mais para a formação de um aluno capaz de desempenhar diferentes papéis 

em sociedade, isso porque o discente, como cidadão, deve tomar conhecimento acerca das 

diversas formas de interação em sociedade para agir e reagir como ser dialógico e, por 

conseguinte, atuante e conhecedor das diferentes práticas sociais de que deve participar com 

direito à palavra. 

Assim sendo, cada esfera da atividade humana tem sua forma de se constituir e isso se 

reflete de forma clara nos seus respectivos gêneros que possibilitam sua existência e, por 

conseguinte, a comunicação entre os sujeitos, assim como a ampliação de seus conhecimentos 

acerca das distintas formas de manifestações discursivas em sociedade. Logo, o aluno, na 

condição de sujeito social, precisa estar em contato com os diversos gêneros que circulam nos 
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diferentes campos da atividade comunicativa, uma vez que “o domínio destes possibilitará aos 

alunos a oportunidade de interagirem em diferentes situações sociodiscursivas” (ACOSTA 

PEREIRA, 2013, p. 501). 

Levando em conta o dito, para que o aluno alargue sua compreensão acerca das 

diferentes esferas de atuação humana, se faz necessário que o professor viabilize o contato 

efetivo do aluno com os gêneros que nelas se constituem, propondo formas de diálogo com as 

diferentes maneiras de fazer uso da linguagem, com o intuito de conscientizá-lo de que só é 

possível a comunicação por meio dos gêneros, comunicação essa que não se dá de um mesmo 

modo sempre, já que para cada intenção discursiva nos apropriamos de enunciados capazes de 

tornarem compreensível o nosso querer dizer mediante dada temática. Por esse viés, o aluno 

poderá ter direito à palavra e, por consequência, terá a oportunidade de desempenhar o papel 

de sujeito crítico e consciente das funções que lhe competem em sociedade, todas elas 

mediadas pelo uso da linguagem. 

Ao observarmos os gêneros eleitos nos planos de aula, pertencentes às esferas 

especializadas e cotidianas, contatamos que o cartão postal explorado no P9 e o mito no P3 

são indicados para serem trabalhados nas séries de 1ª a 4ª, conforme os PCNs do ensino 

fundamental I, e nos planos de aula eles estão sendo direcionados para alunos do ensino 

fundamental final, o que pode ser visto como uma incoerência, uma vez que estando esses 

gêneros selecionados para as séries iniciais, implica a exigência de habilidades adequadas 

para o primeiro ciclo e não para o segundo, que é, neste caso, o foco dos planos. Nesse 

contexto, a recorrência a esses gêneros no Ensino Fundamental final pode resultar em um 

ensino e em uma aprendizagem pouco significativa, caso esses gêneros não possam ser 

explorados em um grau de complexidade maior, exigido pelo grau de conhecimento do aluno 

que agora está em outra fase de aprendizagem, a qual pressupõe maturidade, por parte deste, 

para encarar desafios maiores no enfrentamento de novas provocações e, por conseguinte, 

novos aprendizados. 

Ainda com relação aos gêneros eleitos e suas respectivas esferas, percebemos que, nos 

planos de aula, a preferência é pela modalidade escrita. Assim, sabendo que tanto os gêneros 

escritos como os orais são fundamentais para que o aluno participe, como cidadão, das 

diferentes situações enunciativas, a escola e o professor não deve abrir mão de nenhuma 

dessas modalidades e nem, tampouco, eleger uma em detrimento da outra, como parece 

ocorrer nos planos, posto que a modalidade escrita toma um espaço que poderia possibilitar o 

trabalho, em sala de aula, compartilhado com ambas as formas de manifestação da linguagem. 
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 Por isso, a seleção dos gêneros a serem trabalhados em sala de aula deve contemplar 

as duas modalidades, isto é, tanto a escrita como a oral, conforme orientam os PCNs 

(BRASIL, 1998), e isso faz todo sentido, tendo em vista que, o professor, ao considerar as 

diferentes esferas e contextos enunciativos nas suas atividades em sala de aula, envolvendo os 

gêneros, estará fornecendo meios para que o aluno atue como sujeito crítico e consciente das 

diferentes funções que pode desempenhar enquanto usuário da língua. Logo, isso influenciará 

para que o aluno compreenda que a língua não se constitui de uma mesma forma sempre, mas 

se modifica para atender as necessidades daqueles que dela fazem uso, e a forma oral, assim 

como a forma escrita, está inserida em determinados contextos enunciativos que vão além das 

situações de comunicação corriqueiras. 

Dessa forma, o trabalho com a modalidade oral não se restringe ao diálogo existente 

em sala de aula no desenvolvimento das atividades de uma forma geral (BRASIL, 1998), mas 

deve estar pautado em situações dadas que exigem conhecimentos específicos, apropriados às 

diferentes atividades comunicativas que correspondem a determinados gêneros orais. 

Nessas circunstâncias, o aluno poderá entender que não é somente a modalidade 

escrita que requer determinados cuidados na elaboração do discurso, assim como na forma de 

se posicionar, pois há momentos em que a forma oral também se faz necessária em contextos 

públicos de comunicação e estes exigem do aluno conhecimentos dados que possibilitam o 

seu agir de forma consciente e situada. Logo, é na escola que o aluno aprenderá sobre isso, 

posto que, de acordo com os PCNs, a aprendizagem sobre a forma como proceder de maneira 

adequada em situações de fala e escuta, dificilmente acontecerá sem uma participação efetiva 

da escola, isto é, sem o seu devido auxílio, o qual é imprescindível para que o aluno tome 

consciência de que a modalidade oral faz parte de suas diferentes atividades comunicativas. 

A propósito de gêneros pertencentes à modalidade oral, podemos citar, a título de 

exemplificação, o seminário que dá ao aluno a possibilidade de aprender a se comunicar 

publicamente, tornando-o conhecedor de que tal gênero exige uma maneira de agir e, por 

consequência, de se expressar que não é a mesma de falar com o colega ou com sua família no 

dia a dia. Assim sendo, se faz necessário que o aluno disponha de certo preparo, preparo esse 

que deve acontecer na escola, já que é nela que o aluno passa a compreender os gêneros 

secundários, os quais demandam a compreensão de textos que circulam em esferas 

especializadas, como é o caso da esfera científica.  

Nessa perspectiva, sendo o seminário um gênero que ganha significado na escola, 

lugar em que se efetiva como modo específico de comunicação, o aluno precisa considerar 

esse espaço de produção/circulação para, então, poder compreender quem são seus 
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interlocutores, como ele deve agir e se posicionar por meio de tal gênero, considerando a 

linguagem adequada para determinado contexto enunciativo, assim como o público a quem 

deve responder/direcionar seu discurso acerca de dada temática que pode e deve ser discutido, 

a qual não é – em hipótese alguma – desconectada de um querer dizer, isto é, de um acento de 

valor por parte de quem o produz. 

Em consonância com o exposto, o seminário, assim como os outros gêneros que 

pertencem à modalidade oral devem ser considerados em sala de aula, não apenas porque são 

mencionados nos Parâmetros Curriculares, mas por fazerem parte das atividades 

comunicativas e, por assim dizer, da vida em sociedade. Desse modo, a ausência do contato 

real, por parte do aluno, com esses gêneros pode comprometer seu desempenho em situações 

comunicativas em que houver a necessidade de se comunicar por meio da oralidade e impedir 

que o aluno cumpra sua função de sujeito atuante em sociedade, o que pode resultar em uma 

aprendizagem fragmentada acerca das diferentes manifestações da linguagem e dos gêneros 

que dão forma a essas manifestações.  

Levando em conta os gêneros contemplados nos planos de aula e suas respectivas 

esferas, para falar do campo jornalístico, nos apoiamos no pensamento de Rodrigues (2001, p. 

81), quando afirma que o “o objeto da esfera jornalística se constitui no horizonte de 

acontecimentos, fatos, conhecimentos e opiniões da atualidade, de interesse público”. Nessas 

circunstâncias, o campo jornalístico, é, então, marcado pelo seu caráter informativo, 

opinativo, em que se propaga informações com base na “realidade”, vista, também, com os 

“olhos” de quem fala ou escreve, levando em consideração seus possíveis interlocutores, com 

o intuito de não apenas contribuir com a expansão dos seus conhecimentos, mas, 

principalmente, de convencê-los por meio de seus argumentos.  

A esfera jornalística é, portanto, um campo da atividade humana que se constitui como 

um espaço de propagação de diferentes acontecimentos que ocorrem em sociedade, assim 

como de diferentes opiniões acerca de assuntos que se povoam no meio social e dá conta de 

atualizar esses acontecimentos, sempre e/ou a quase todo momento, isso porque, como 

assinala Rodrigues (2001), a esfera jornalística é marcada por interpretar fatos e opiniões 

atuais e fazer circular periodicamente assuntos de interesse social. Desse modo, nesse campo 

de atuação as informações circulam com rapidez, o que está sendo discutido hoje, amanhã 

pode nem ser mais lembrado, posto que outras coisas acontecem e as informações que chegam 

vão tomando o espaço das que ontem vigoravam, possibilitando, portanto, o acesso, por parte 

dos sujeitos, ao que existe de mais atual, em matéria de informação, opinião e conhecimento. 
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Levando em conta os gêneros jornalísticos contemplados nos planos de aula, referente 

aos opinativos, temos: editorial P2, artigo de opinião P3 e  carta do leitor P4,  que se 

caracterizam como gêneros que admitem o posicionamento dos sujeitos que os constroem, os 

quais utilizam de estratégias para dialogar com determinadas vozes; negar outras, tudo isso 

em favor da adesão do leitor ao seu discurso, discurso esse marcado pelo lugar de publicação, 

bem como pelos interesses de quem o elegeu como editor, colunista e/ou articulista da revista, 

jornal ou outro espaço, em que são produzidos os textos-enunciados.  

Quanto aos gêneros de caráter informativo, temos: a notícia P1e o classificados P5, os 

quais se detêm em atualizar os conhecimentos dos sujeitos, dando conta de informar sobre 

acontecimentos contemporâneos, isto é, sobre aquilo que acontece de mais novo. E dentre os 

gêneros mencionados, a notícia, cumpre essa função com maior eficiência, posto que “se 

orienta especificamente para a apresentação dos acontecimentos sociais em si” (RODRIGUES 

2001, p. 154).  

No que se refere à esfera literária, os interesses mudam, posto que tal campo não se 

restringe à observação e/ou propagação do que acontece ou é visto pelos sujeitos, sendo 

assim,  as intenções por parte de quem escreve são outras, as ações dos sujeitos nesse campo 

da atividade humana se voltam para o imaginário e quando se volta para questões que 

envolvem a realidade, utilizam-se de estratégias que tornam o texto leve, poético, de maneira 

que, mesmo quando traz uma crítica relacionada a questões sociais, utiliza-se do imagético, 

do fictício, exigindo do leitor não apenas criticidade, mas, principalmente, sensibilidade para 

compreender o querer dizer daquele que constrói o texto-enunciado. 

O texto vinculado à esfera literária tem, portanto, uma maneira diferente de produzir e 

perceber o conhecimento, (BRASIL, 1998), isso porque a sua leveza e seu tom poético 

possibilitam conhecer o mundo com outros olhos, dando aos sujeitos a oportunidade de ir 

além do real, do que pode ser palpado ou visto, em troca do que pode ser sentido, admirado, 

etc. Nesse contexto, ganha espaço aquilo que pode ser considerado como inatingível (no plano 

da realidade), belo, engraçado ou até mesmo irônico, dependendo do gênero e das intenções 

de quem fala ou escreve. 

Com relação à esfera literária, temos: o mito P3 e a crônica humorística P10. Tais 

gêneros se constituem de forma diferente e, por conseguinte, narram acontecimentos distintos. 

Nesse sentido, o primeiro é construído com base em ficção, e o segundo busca, por meio da 

ironia e do riso, refletir sobre acontecimentos cotidianos, isto é, presentes no dia a dia de 

diferentes sujeitos situados historicamente.   
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A esfera cotidiana, por sua vez, campo da atividade humana que remete aos gêneros 

primários, dá conta de ações corriqueiras do dia a dia, que não exigem tanto conhecimento, 

nem criticidade por parte dos usuários da língua para compreender e estabelecer diálogo com 

quem fala ou escreve, posto que estão ligados a contextos imediatos e situações de interações 

simples, que não fogem das experiências dos sujeitos e influencia, portanto, no uso de uma 

linguagem de fácil acesso. 

No que se refere à esfera cotidiana contamos, com o cartão postal P8, o horóscopo P9, 

o relato de experiências vividas P10 e o diário íntimo P11. O primeiro, assim como a carta, 

viabiliza a comunicação entre amigos e familiares; o segundo objetiva realizar previsões 

acerca do que irá acontecer na vida dos sujeitos; o terceiro é utilizado pelos sujeitos para falar 

de suas experiências pessoais para outros sujeitos com quem mantém relações mais próximas, 

e o quarto trata-se de um gênero em que o sujeito fala de suas confidências, se constituindo 

como meio para realizar desabafos. 

Em diálogo com o exposto, os gêneros privilegiados nos planos de aula que 

constituem as esferas: jornalística, literária e cotidiana, refletem e refratam diferentes 

realidades, cada um a sua maneira, e são escritos, levando em conta, a esfera a que pertence, 

os leitores previstos, assim como o veículo de comunicação em que são publicados, isso 

porque cada gênero traz em si uma dada maneira de ver e perceber a realidade que é fruto da 

ligação deste com a esfera em que é produzido e compreendido como tal (ACOSTA, 2013). 

Ao considerarmos as questões suscitadas nesse primeiro momento de análise, 

podemos compreender que – mesmo sendo considerados como objeto de estudo nos planos de 

aula apenas alguns dos gêneros em modalidade escrita, pertencentes a três esferas de 

produção/circulação do conhecimento – os gêneros contemplados nos planos de aula, podem 

contribuir para que o aluno construa conhecimentos significativos à sua formação enquanto 

sujeito crítico e atuante, desde que sejam explorados na sua concretude, isto é, a partir das 

suas funções comunicativas, levando em conta as condições em que os sujeitos-autores 

constroem o seu querer dizer, ao intervirem no mundo por meio dos gêneros discursivos, que 

se materializam em dados textos-enunciados. O que passaremos a investigar no segundo 

momento dessa análise. 

 Nessa perspectiva, levando em conta o conteúdo temático, o estilo e a estrutura 

composicional como partes constituintes dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011), 

conforme já falamos anteriormente, nossa atenção, nesse segundo momento, se volta para a 

descrição desses elementos, bem como para a forma como estão sendo explorados nos planos 
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de aula. Para tanto, utilizaremos exemplos das atividades ligadas aos gêneros notícia, artigo 

de opinião, crônica humorística e cartas do leitor. 

No P1, A4 destacamos uma questão que propõe explorar o conteúdo temático por 

meio do assunto de um texto-enunciado em que não há menção nem mesmo ao título, mas 

apenas ao espaço de produção/circulação em que o gênero notícia pode ser encontrado que é, 

nesse contexto, o jornal Folha de S. Paulo. 

 

 

P1, A4 

O professor deverá levar os alunos ao laboratório de informática 

para, em dupla, acessarem a página do jornal “Folha de São Paulo”, 

seguindo o roteiro abaixo.  

Acesse o portal do jornal Folha de São Paulo 

Clique em notícias 

Leia a notícia selecionada e responda no caderno: 

Qual é o assunto da notícia? 

 

 

A questão abaixo referente ao P3, A2 propõe explorar o objeto de discurso do texto-

enunciado, materializado no gênero artigo de opinião, publicado na revista Veja, intitulado 

Ambição e ética de autoria do articulista Kanitz. 

 

 

  P3, A2 

3- O artigo é sobre ambição e ética. Releia o primeiro e o quinto 

parágrafos. Responda: Como o autor define ambição e ética? Qual a 

relação entre elas? 

 

 

A questão seguinte, por sua vez, pertence ao P7, A2 se constitui a partir de duas 

alternativas e também propõe explorar o objeto de discurso a partir do texto-enunciado 

pertencente ao gênero crônica humorística do autor Luiz Fernando Veríssimo, publicado no 

blog Neurose, que tem como título O flagelo do vestibular. 

 

 

P7, A2 

Apesar de não ter enfrentado um vestibular o autor sofre junto com 

amigos que tem filhos vestibulandos. 

A que ele compara o vestibular?  

A opinião do autor sobre o vestibular é positiva ou negativa? 

Explique. 
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 Com relação à questão explorada no P4, A2, a qual propõe explorar o objeto do 

discurso de que tratam as três cartas, a primeira de autoria de Maria das Graças Monteiro; a 

segunda de Marco Manoel, e a terceira de Cristiane Magnani, que se constituem como reação-

resposta a uma reportagem sobre ansiedade, publicada na revista Superinteressante. 

 

 

P4, A2 

As cartas lidas apresentam opiniões positivas ou negativas a respeito 

da reportagem? Justifique. 

 

 

Na intenção de explorar o conteúdo temático dos textos-enunciados, a primeira solicita 

que os alunos, em dupla, acessem a página do jornal Folha de S. Paulo, selecionem e leiam 

uma notícia e respondam qual o assunto do texto-enunciado; a segunda pede que os alunos 

façam a releitura de dois parágrafos para que estes respondam qual a definição que o autor 

traz sobre ambição e ética e falem da ligação entre elas. A terceira questão, constituída de 

duas alternativas, propõe que o aluno responda a que o autor compara o vestibular e, em 

seguida, questiona se a opinião do autor é negativa ou positiva acerca do vestibular e pede 

para explicar; a quarta questão, por sua vez, semelhante a anterior, também solicita que o 

aluno responda se as opiniões sobre as reportagens, expostas nas cartas, são positivas ou 

negativas e pede para justificar.  

As questões em análise, ao tentarem explorar o conteúdo temático dos textos-

enunciados, parecem ficar no limite do que está posto nos textos-enunciados, viabilizando 

uma compreensão, quando muito, superficial destes e isso fica ainda mais visível no P3 

quando especifica os parágrafos que os alunos devem reler para definir ambição e ética e 

mostrar as diferenças entre ambas. 

A questão referente ao P1, A4 parece pertinente por viabilizar o acesso, por parte do 

aluno, à página do jornal Folha de São Paulo – espaço de produção/circulação de informações 

e opiniões atuais, de interesse público – o que poderia influenciar para que o aluno 

compreendesse como este se constitui e funciona enquanto meio de divulgação de 

informações e opiniões, caso levasse em conta a dimensão extralinguística do gênero.  

No entanto, ao objetivar a exploração apenas do assunto da notícia, por meio do 

seguinte questionamento: “qual é o assunto da notícia”, parece reduzir a abordagem do 

conteúdo temático do texto à identificação do objeto do discurso (o qual não podemos sequer 

citar, uma vez que a questão não oferece meios para isso, pois não menciona nem mesmo o 
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título da notícia, mas apenas sugere a seleção de uma notícia do jornal Folha de S. Paulo) sem 

se remeter aos sentidos que provém desse objeto, isto é, das informações noticiadas.  

De acordo com Acosta (2008, p. 112), “o horizonte temático do gênero não está único 

e exclusivamente ligado e perpassado pela noção de assunto”, mas vai além e leva em conta 

as relações dialógicas construídas no diálogo entre escrevente e possíveis leitores, a partir do 

lugar, bem como da esfera da atividade humana em que os sujeitos estão inseridos.  

Desse modo, a questão em análise, ao levar em conta apenas o assunto da notícia deixa 

de lado os sentidos que poderiam ser construídos das informações noticiadas por um 

determinado sujeito que, por não ser neutro, deixa marcas de sua maneira de propagar e 

divulgar acontecimentos, assim como as marcas de um querer dizer que ele não constrói 

sozinho, mas em diálogo com elos anteriores e posteriores, isto é, com os já-ditos e como o 

que pode ser dito. Isso porque o que o jornal Folha de S. Paulo anuncia, responde a algo já 

falado e, por conseguinte, busca resposta de seus possíveis interlocutores (BAKHTIN, 2011), 

tendo em vista que estes participam ativamente da construção de todo e qualquer texto 

jornalístico, e é pensando neles, nas suas reações-respostas que o sujeito-autor escreve seu 

texto-enunciado e com eles estabelece relações dialógicas. 

No caso do P3, é perceptível que a questão, ao solicitar que o aluno releia dois 

parágrafos do texto-enunciado para definir ambição e ética – que é, nesse contexto, foco da 

discussão do autor no artigo de opinião –, leva o aluno a ter acesso aos objetos de discurso de 

que ele fala, uma vez que “no primeiro e no quinto parágrafo” o articulista, de fato, traz uma 

definição sobre ambição e ética. 

No entanto, a releitura dos dois parágrafos do texto parece resumir a compreensão do 

tema, isto é, do que seja a ambição e a ética à localização de informações no texto, como se 

somente o que o autor diz nos dois parágrafos citados desse conta de viabilizar o 

entendimento, por parte do aluno-leitor, da visão do autor acerca do que seja a ética e a 

ambição, sendo que, no artigo de opinião, “o ponto de vista do autor vai se construindo pelo 

modo diferenciado de incorporação e tratamento que dá às diferentes vozes (pontos de vista) 

arregimentadas no seu enunciado” (RODRIGUES, 2001, p. 164). 

Nesse contexto, é por intermédio de diferentes vozes que os articulistas tentam 

convencer seus leitores a aderirem aos seus pontos de vista, o que significa dizer que – no 

caso da questão referente ao P3 – a releitura dos dois parágrafos podem não dar conta de 

possibilitar que o aluno compreenda o querer dizer do autor, isto é, seu posicionamento 

crítico, o qual, muitas vezes, não está na materialidade linguística de um ou dois parágrafos, 

mas no todo do enunciado – naquilo que motiva a sua construção, no caso, os já-ditos sobre 
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“ambição e ética”; nas vozes que se confundem e/ou se incorporam com a do autor, como, por 

exemplo, a voz da esfera jornalística de que ele fala e da Veja, espaço em que circula o texto-

enunciado; nas vozes que ele apaga, refuta, etc., tudo isso em diálogo constante com seus 

possíveis interlocutores. 

Em conformidade com o exposto, o que ocorre é que essas diferentes vozes, em 

diálogo com os já-ditos, são mobilizadas pelo articulista por meio do chamamento, ou seja, 

pela concordância, assimilação, incorporação; por meio do distanciamento que são as vozes 

de que ele se distancia e por meio da refutação que está atrelada à contrapalavra do leitor que 

ele antecipa (MAIESKI, 2005; RODRIGUES, 2001). 

Assim sendo, a questão em análise parece não possibilitar uma compreensão acerca 

dos sentidos que emanam do texto-enunciado, quando o autor Kanitz se propõe a dar seu 

posicionamento axiológico sobre a “ambição e a ética”, uma vez que não considera as 

diferentes vozes que condicionam o dizer e a opinião do articulista sobre a temática de que ele 

fala, o que torna pouco ou nada viável a exploração do conteúdo temático do texto, o qual não 

se constitui apenas por meio do objeto discursivo e/ou assunto de que trata o texto, mas dos 

sentidos que compõem o seu ato de enunciação e revelam os elos antecedentes e subsequentes 

que acompanham todo e qualquer enunciado, como assinalou Bakhtin (2011). 

A primeira alternativa referente ao P7, ao solicitar que o aluno responda “a que o autor 

compara o vestibular”, sem se remeter aos sentidos que emanam desse comparativo, parece 

limitar o estudo do objeto discursivo a aquilo que está apenas em uma passagem do texto-

enunciado, isto é, na superfície deste, sem relacionar com o que está dentro e fora do texto, 

uma vez que há uma finalidade por parte do cronista em comparar o vestibular “a dor do 

parto” que se desdobra no todo do texto-enunciado e vai além do que está sendo proferido, 

levando a crer que esse comparativo não está ligado apenas ao processo seletivo em si, mas 

também – senão principalmente – aos participantes desse processo que contribuem 

significativamente para que o vestibular seja comparado “a dor do parto”. 

Quanto à segunda alternativa da questão (ainda referente ao P7), a qual questiona se “a 

opinião do autor sobre o vestibular é positiva ou negativa”, e, em seguida, pede que o aluno 

explique, podemos entender que sua intenção é levar o aluno a identificar a opinião do autor 

sobre o vestibular, isto é, a posição do cronista em relação ao processo seletivo.  

Entretanto, sabendo que o ato de enunciação não se dá de forma solitária 

(RODRIGUES, 2001; MAIESKI, 2005; BAKHTIN, 2011) – conforme já dissemos 

anteriormente – mas na relação dialógica estabelecida por meio de diferentes vozes (as quais 

podem evidenciar o lugar de onde o sujeito fala, o seu querer dizer, bem como o que ele 
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critica? De que forma? Com que finalidade? Levando em conta que tipo de leitor?), será que o 

aluno dá conta de lançar um olhar para o texto-enunciado, levando em conta esses fatores 

citados, ao ser questionado se “a opinião do autor sobre o vestibular é positiva ou negativa”? 

Ou será que a questão se preocupa apenas em identificar, a partir de partes fragmentadas do 

texto-enunciado, a posição do autor como se ele não dependesse de ninguém e, na condição 

de dono do seu próprio dizer, pudesse sozinho construir um posicionamento sobre o vestibular 

e o que o constitui? 

De acordo com a visão de Ritter (2009, p. 14), ao realizar estudo sobre o gênero 

crônica, “atrás da ironia existe um jogo político e ideológico onde se permite que as críticas 

sociais, as depreciações, as difamações sejam feitas sem causar muita tensão entre os 

interlocutores”. Desse modo, de maneira despretensiosa, os cronistas costumam levantar 

críticas acerca de assuntos de interesse social de forma humorada e irônica e isso só é 

percebido se o leitor realizar uma leitura aprofundada, isto é, levar em conta o enunciado 

como um todo, tentando apreender o texto-enunciado levando em conta as pistas deixadas 

pelo autor, as quais podem levar a um entendimento não apenas do que está sendo dito, mas 

também (e principalmente) de como está sendo dito e/ou insinuado. O que pode levar o aluno 

a construir sentidos acerca do texto-enunciado e da “atitude valorativa” do autor (RITTER, 

2009), atitude essa que ele não constrói sozinho, mas por meio de outras vozes antecedentes e 

subsequentes ao texto. 

Em diálogo com o dito, a alternativa, em análise, pertencente ao P7, parece se 

constituir como uma questão fragmentada, sem contextualização, não demonstrando maiores 

preocupações em explorar o conteúdo temático do texto, a partir dos sentidos que emanam do 

posicionamento do cronista, tornando, pois, difícil viabilizar uma compreensão, por parte do 

aluno, daquilo que pode se constituir como “opinião negativa” ou “positiva” e, sobretudo, 

como o autor constrói determinada posição no texto-enunciado. 

 Com relação à questão referente ao P4, a qual propõe que o aluno diga se “as cartas 

lidas apresentam opiniões negativas ou positivas a respeito da reportagem” sobre ansiedade, 

seguida de uma justificativa, possui grande semelhança com a questão acima referente ao P7, 

que, também, pede que o aluno responda sobre a opinião do autor, entretanto a questão em 

análise parece ainda mais problemática, posto que ao invés de propor explorar as cartas 

individualmente, pede que o aluno responda, em uma única questão, sobre a opinião de cada 

leitor-autor das cartas. 

 Nessa perspectiva, a questão ligada ao P4, ao propor que o aluno diga se as opiniões, 

expostas nas cartas sobre a matéria ansiedade, se apresentam de forma positiva ou negativa, 
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fornece pouca ou nenhuma possibilidade para se pensar como os autores constroem seus 

posicionamentos. Tendo em vista que esses posicionamentos são construídos a partir de 

determinadas estratégias (que envolvem o que está no enunciado e fora dele) que podem levar 

o leitor (nesse contexto, o aluno) não somente a identificar se a visão do autor é positiva ou 

negativa, como também, a perceber como os autores constroem seus posicionamentos, a partir 

de relações dialógicas com dadas vozes, que é, a nosso ver, imprescindível para que se 

compreenda como esses textos-enunciados se inserem na vida e, por conseguinte, na esfera da 

atividade humana de que os sujeitos falam.  

Constatamos, pois, que a questão ao tentar dar visibilidade à exploração do objeto de 

discurso de que falam as cartas e, por conseguinte, ao projeto discursivo destas, além de 

colocar esses posicionamentos todos no mesmo “pacote” – ao propor explorar todos de uma 

só vez – sem levar em consideração as singularidades dos sujeitos e de seus enunciados de 

que fala Bakhtin (2011), demonstra pouca ou nenhuma preocupação com a maneira como os 

leitores-autores formulam seus pontos de vista ao reagirem responsivamente à reportagem 

sobre a ansiedade nas cartas (já mencionadas nesse tópico). 

Se as cartas são escritas pelos leitores da própria revista Superinteressante e nela são 

publicadas, por que, ao invés de questionar os alunos se as opiniões dos autores são positivas 

ou negativas, não se deter a levar o aluno a descobrir como cada autor, na sua singularidade, 

constrói opiniões positivas acerca da mesma temática, no caso, a ansiedade (tendo em vista 

que a revista, certamente, não publica cartas de leitores que se revelam contra a ela)? Não 

seria mais pertinente e, por consequência, capaz de instigar o aluno a compreender o querer 

dizer dos autores das cartas que não é dado aos leitores, mas construídos por eles?  

Em consonância com o exposto, o professor, ao considerar a exploração de questões 

como estas, em sala de aula, estará possibilitando que o aluno tenha acesso a materialidade do 

texto-enunciado, sem, entretanto, viabilizar a necessária compreensão acerca do que motivou 

e orientou a construção do texto-enunciado, assim como as intenções que conduzem a vontade 

enunciativa, o querer dizer do autor que a materialidade do texto por si só não dá conta, posto 

que, como já foi dito anteriormente, do ponto de vista extralinguístico o linguístico é apenas 

um meio (BAKHTIN, 2011).  

Ainda atrelada ao conteúdo temático, a questão seguinte, referente ao P7, A2 propõe 

explorar o objeto de discurso e os sentidos decorrentes da compreensão de dado objeto, ao 

pedir que o aluno observe a passagem do texto e responda o que ele entende da “sugestão 

irônica” do cronista acerca do processo de seleção para as universidades. 
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P7, A2 

8- Observe esta passagem do texto: 

“Não haveria um jeito mais humano de fazer a seleção para as 

universidades? por exemplo, largar todos os candidatos no ponto 

mais remoto da floresta amazônica e os que voltassem à civilização 

estariam automaticamente classificados? Afinal, o Brasil precisa de 

desbravadores”.  

O que se pode inferir da sugestão irônica do autor para o processo 

seletivo para as universidades? 

 

 

A questão em análise parece bastante pertinente, pois, além de atentar para as 

insinuações irônicas do cronista – mostrando uma peculiaridade do gênero crônica, 

peculiaridade essa que traz à tona os implícitos que dão forma ao tom irônico e engraçado 

com o que o cronista constrói seu posicionamento, tece reflexões acerca de situações 

cotidianas, e, ao mesmo tempo, dialoga com o seu leitor – viabiliza uma compreensão do 

querer dizer do autor, do seu ponto de vista que vai além da materialidade linguística do texto-

enunciado e isso se marca com clareza na própria elaboração da questão, quando questiona o 

aluno sobre “o que se pode inferir da sugestão irônica do autor para o processo seletivo para 

as universidades”. 

Desse modo, a questão atrelada ao P7, A2 nos leva a crer que há uma preocupação em 

possibilitar que o aluno compreenda o que fica implícito na sugestão “irônica do autor”, 

podendo permitir que o aluno entenda para que se orienta o objeto de discurso do autor, ou 

seja, o que ele critica e qual a sua finalidade, de fato, quando propõe falar sobre o fracasso do 

vestibular e, mais, a quem ele atribui esse fracasso quando sugere, de forma engraçada e 

irônica, uma seleção desse nível. 

Assim, a questão em análise pode contribuir, de forma significativa, para que o aluno 

compreenda, por exemplo, a crítica que o cronista faz aos participantes do processo seletivo, 

isto é, a quem ele deseja atingir com suas ironias, que se marcam, não apenas na sua sugestão 

em “largar os vestibulandos no ponto mais remoto da Amazônia”, mas principalmente quando 

diz que o Brasil necessita de “desbravadores”, que significa exploradores, conquistadores – e 

se necessita pressupõe-se que está em falta, podendo induzir o leitor a perceber que os 

candidatos não possuem a competência e o preparo necessário para superar os desafios de 

uma seleção que os habilitem para entrar em uma universidade. 

 Compreendemos, portanto, que a questão referente ao P7 parece coerente e pode 

viabilizar uma compreensão daquilo que fica subtendido na forma engraçada e irônica de o 

autor construir o seu querer dizer, ou seja, o seu posicionamento axiológico. Nessa 
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perspectiva, ela pode possibilitar que o professor realize uma discussão dialógica com seus 

alunos sobre o texto-enunciado e, por consequência, enverede o aluno a caminhar pelos ditos 

e não ditos que compõem o enunciado, induzindo-o a construir sentidos sobre aquilo que o 

autor sugere, mas não diz claramente. Com isso, o professor poderá contribuir para que o 

aluno se constitua como um sujeito crítico, atuante que interfere na construção de dizeres e de 

saberes que interferem na sua formação enquanto ser social. 

Sabendo que o estilo é parte constituinte dos gêneros e que este dá conta, como já dito 

anteriormente, dos elementos lexicais e gramaticais da língua, bem como das escolhas feitas 

por dados sujeitos, em gêneros e contextos específicos de uso da linguagem, faremos uma 

demonstração, mesmo que sucinta, de algumas questões de atividades dos planos de aula, 

alertando que algumas destas serão retomadas no tópico seguinte. 

No que se refere ao estilo, destacamos no P1, A4 uma questão que propõe explorar a 

linguagem por meio do tempo verbal, pessoa verbal e da linguagem usada em um texto-

enunciado, materializada no gênero notícia que, como já foi dito aqui, não menciona o título e 

nem faz menção a nenhuma parte do texto, mas apenas cita o espaço de produção/circulação, 

no caso, o jornal Folha de S. Paulo. 

 

 

P1, A4 

Em relação à linguagem responda: em que tempo e pessoa foram 

empregados os verbos? A linguagem é clara e objetiva? Justifique 

 

 

A questão que segue, pertence ao P4, A2 e propõe explorar a linguagem empregada 

nas cartas de leitor a partir da abordagem de três elementos estilísticos, a saber, a variedade 

linguística, o tempo verbal e a pessoa gramatical, por meio de três cartas do leitor, 

construídas em resposta a uma reportagem sobre ansiedade, publicadas na revista 

Superinteressante, conforme já foi mencionado aqui. 

 

 

P4, A2 

Observe a linguagem empregada nas cartas lidas.  

Que variedade linguística predomina? 

Qual o tempo verbal predominante? 

Em que pessoa os autores das cartas se apresentam? 
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Conforme o exposto, as questões pertencentes ao P1, A4 e P4, A2 possuem algumas 

semelhanças, posto que objetivam explorar a linguagem empregada no texto por meio de três 

elementos estilísticos, o tempo verbal, a pessoa gramatical e o tipo de linguagem usada nos 

textos-enunciados. Ambas as questões propõem explorar os três elementos ao mesmo tempo, 

sendo que, no P4, A2, a intenção é abordar os três fenômenos estilísticos em três cartas 

construídas por sujeitos distintos. 

Nesse contexto, no caso do P1, a questão em análise objetiva estudar a linguagem do 

texto-enunciado por meio de três atos estilísticos, os quais influenciam no funcionamento do 

gênero notícia e na compreensão do texto-enunciado, disponível no jornal Folha de S. Paulo, 

no entanto, a maneira como é formulada a questão nos permite perceber incoerências na 

exploração de dados fenômenos estilísticos. 

A primeira incoerência se deve ao fato de propor abordar os três fenômenos estilísticos 

de uma só vez, tendo em vista que cada um, de forma peculiar, remete a uma especificidade 

do texto-enunciado, necessitando, por isso, ser explorado separadamente, uma vez que pode 

viabilizar uma compreensão mais aprofundada das intenções que cada uma dessas escolhas 

evidenciam no texto.  

A segunda incoerência está atrelada ao fato de não haver na questão uma preocupação, 

por parte do construtor do plano, com a função dos elementos estilísticos, dando a entender 

que o aluno deve apenas identificá-los e/ou localizá-los, sem se remeter aos efeitos de sentido 

que essas escolhas imprimem ao texto-enunciado, bem como ao que levou o autor da notícia, 

em comum acordo com o espaço de sua produção, a escolher uma dada pessoa gramatical, 

um dado tempo verbal e uma determinada linguagem apropriada para aquele espaço de 

atuação do sujeito e para seus possíveis interlocutores. 

Assim sendo, com relação ao tempo verbal, na construção da notícia, a escolha é, 

comumente, pelo uso do verbo no pretérito do indicativo. A recorrência a esse elemento serve 

para destacar o valor de relato das ocorrências que a notícia reenuncia (ACOSTA, 2008). Em 

outras palavras, o uso do verbo no pretérito do indicativo marca a narração de um 

acontecimento que se deu no passado e está sendo revalorado e, por conseguinte, reenunciado 

pelo autor do texto-enunciado.  

No que se refere à pessoa gramatical elegida na construção de um texto-enunciado, 

materializado no gênero notícia, geralmente, é a 3ª pessoa do singular ou do plural (ele/ela; 

eles/elas). Compreende-se que a opção pela terceira pessoa gramatical não se dá sem uma 

razão de ser, mas é sempre intencionada, servindo, portanto, para marcar um distanciamento 

do sujeito que escreve a notícia em relação aos fatos relatados, contribuindo, então, para 
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confirmar a objetividade que deve sempre acompanhar um texto-enunciado pertencente ao 

gênero notícia (BENASSI, 2009).  

Dessa forma, não basta que o aluno tão somente encontre e/ou localize o fenômeno 

estilístico, isto é, o pronome já mencionado no texto-enunciado – como parece sugerir a 

questão em análise – mas é preciso ir além para entender que a escolha por dada pessoa se dá 

pelo fato de não caber nesse gênero elementos que denunciem explicitamente o 

posicionamento e a subjetividade do escrevente, assim como do espaço em que ele produz 

dado enunciado. 

Em relação à linguagem usada em textos-enunciados do gênero notícia compreende-se 

que, geralmente, é marcada pela clareza e objetividade, por se constituir como um gênero que 

busca mostrar os fatos como ocorrem, sem arrodeio e sem aparente interferência daquele que 

informa acerca dos acontecimentos conforme visto e/ou ouvido, cumprindo, assim, com a 

principal função do jornalismo de caráter informativo que é informar sem opinar. 

 Quanto à questão atrelada ao P4, A2, é perceptível que a finalidade da questão é 

localizar, nos textos-enunciados, três elementos estilísticos, os quais influenciam no 

funcionamento do gênero carta do leitor, porém a forma como está proposta a questão nos 

leva a perceber alguns problemas existentes em volta desta.  

O primeiro deles diz respeito ao fato de que cada elemento a ser explorado pode levar 

o aluno ao entendimento de uma peculiaridade do gênero carta do leitor. Assim sendo, a 

abordagem de cada um destes exige um olhar diferenciado para os textos-enunciados. O 

segundo diz respeito ao fato de se objetivar explorar todas as cartas em uma única questão, 

sem levar em conta a forma como cada leitor-autor constrói seu enunciado, recorre a esses 

elementos estilísticos e os mobilizam no texto. O terceiro parece estar ligado justamente a não 

preocupação com essa mobilidade que pode levar o aluno a construir sentidos sobre os 

escritos dos leitores-autores. 

No que se refere à variedade linguística eleita nas cartas do leitor pressupõe-se que 

seja a linguagem formal, já que a revista em que foram publicados os textos tem como foco a 

propagação de questões culturais e científicas, além do mais há que se considerar que elas são 

editadas pela revista, o que contribui para a retirada de termos que não se adéquam a 

linguagem daquele meio de propagação de informações. 

 Nessa perspectiva, existe todo um processo que antecede a publicação dessas cartas e 

que os alunos precisam tornar-se conhecedores, mas não somente para localizar os elementos 

que tornam possível o uso da linguagem formal, como também (e principalmente) 
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compreender como eles se mobilizam nos textos e permitem a construção de dados sentidos 

que evidenciam a sua formalidade. 

Com relação ao tempo verbal e a pessoa gramatical usados nos textos, se faz 

necessário considerar que a recorrência desses elementos não se dá de forma aleatória, sem 

uma razão de ser, mas ao contrário, é sempre intencionada. Por exemplo, é possível que o uso 

do tempo verbal, no caso das cartas, esteja mais concentrado no tempo passado, já que as 

cartas foram construídas em resposta a uma matéria sobre ansiedade, publicada nessa mesma 

revista, que foi lida pelos leitores-autores anteriormente, no entanto, isso não significa dizer 

que o uso do verbo se reporte apenas ao passado, isso vai depender do querer dizer de cada 

um dos leitores. 

 Já com relação à pessoa gramatical, também depende da vontade enunciativa dos 

leitores, individualmente, isso porque, cada um, a seu modo, constrói posicionamentos que se 

diferenciam, e, por mais que estes dialoguem, por estarem falando sobre o mesmo assunto, de 

um mesmo espaço de atividade humana, no caso da revista Superinteressante, pode haver 

casos em que um dos autores ficará apenas na 1ª pessoa do singular (eu), outros podem 

alternar entre a 1ª pessoa do singular e a 1ª do plural (nós), tudo isso em função de suas 

intenções comunicativas, do seu projeto discursivo e das diferentes vozes de que podem fazer 

uso (ou não) na construção de suas opiniões sobre o assunto abordado. 

Portanto, saber qual a variedade linguística, qual o tempo verbal predominante no 

texto e/ou em qual pessoa gramatical os autores se apresentam não é o suficiente para que o 

aluno amplie sua compreensão sobre variedade linguística, sobre tempo verbal e sobre pessoa 

gramatical, se o objetivo da questão estiver preso à identificação e não levar em consideração 

as singularidades dos textos-enunciados, como parece ser o caso da questão em análise. 

 Decorre daí que trabalhar esses elementos em sala de aula de forma que possa 

proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, capaz de possibilitar a formação de 

um sujeito crítico e consciente do papel da linguagem e dos diferentes gêneros que por meio 

dela se manifestam, exige do professor um trabalho com a linguagem em uso, que diz sobre 

os sujeitos, sobre suas necessidades comunicativas e sobre o lugar que ele ocupa em dados 

contextos sociais. 

 Nessa perspectiva, para que a linguagem responda às reais necessidades de seus 

usuários, mais especificamente dos alunos que, como seres sociais, pensantes, ocupam 

posições diferentes, posto que não estão no mesmo lugar sempre, é necessário, senão 

imprescindível, que o ensino e a aprendizagem tenha como foco a constituição e o 

funcionamento dos gêneros discursivos, o que implica em um trabalho voltado para a 
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produção de sentidos, para que se compreenda as intenções que, muitas vezes, se camuflam e 

o aluno não consegue apreender em virtude da atenção não dada ao texto-enunciado na sua 

singularidade e individualidade e, principalmente, na sua dialogicidade. 

Ainda com relação ao estilo, a questão que segue9 pertence ao P3, A2 tem como foco 

analisar o uso do operador argumentativo mas, por meio do artigo de opinião de autoria do 

articulista Kanitz, publicado na revista veja, intitulado “Ambição e ética”. 

 

 

 P3, A2 

Os operadores mas, porém, no entanto, todavia – assinalam uma 

oposição entre argumentos explícitos e implícitos no texto. 

Releia essa passagem do texto – quinto parágrafo – e explique a 

relação de sentido introduzida pelo operador mas  

“A maioria dos pais se preocupa bastante quando os filhos não 

mostram ambição, mas nem todos se preocupam quando os filhos 

quebram a ética. Se o filho colou na prova, não importa, desde que 

tenha passado de ano, objetivo maior”.  

 

 

 A questão referente ao P3, A2, por sua vez, se detém a explorar o operador 

argumentativo mas que, de acordo com o próprio plano “assinala uma oposição entre os 

argumentos” do texto-enunciado, dialogando, pois, com o pensamento de Rodrigues (2001, p. 

281) quando – ao estudar o artigo – afirma que esse recurso estilístico, “embora acolha uma 

determinada orientação valorativa, ao mesmo tempo se opõe a ela”. Sendo assim, a função 

desse recurso é marcar a relação de oposição entre as vozes que o autor chama para construir 

seu texto-enunciado. 

 Em conformidade com o exposto, por meio do movimento dialógico de 

distanciamento (RODRIGUES, 2001), o operador argumentativo mas cumpre com sua 

função, que é emitir um dado posicionamento através da oposição, e isso é explorado na 

questão em análise, de tal forma que pode levar o aluno a compreender que o autor do texto, 

para construir determinado ponto de vista em um gênero opinativo (como é o caso do artigo 

de opinião) faz uso do recurso estilístico mas, para se distanciar daquela ideia de que os pais 

desejam que seus filhos sejam ambiciosos, no entanto, não se preocupam se eles são ou não 

são éticos, o que é, na visão do autor Kanitz, muito mais importante e deve vir primeiro que a 

ambição.  

                                                 
9 Essa questão também será objeto de estudo do próximo tópico de análise por se constituir como uma das 

poucas questões, exploradas nos planos de aula, em que se considera a função dos aspectos estilísticos e/ou 

discursivos na produção de sentidos dos textos-enunciados. 
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Desse modo, a forma como é elaborada a questão nos leva a crer que as informações 

levantadas no parágrafo anterior podem ser apreendidas pelo aluno por meio de sua 

proposição, já que esta não se limita ao texto e nem ao elemento estilístico de maneira isolada, 

mas se detém a sua função no texto-enunciado, o que se evidencia na própria questão quando 

solicita que o aluno “explique a relação de sentido introduzida pelo uso do operador mas”. 

Assim, a questão em análise dialoga com o pensamento backtiniano, segundo o qual “todo 

estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados”. 

(BAKHTIN, 2011, p. 265), o que significa dizer que, os recursos estilísticos só podem ser 

considerados como tal, se forem estudados levando em conta a situação de interação, bem 

como os efeitos de sentido decorrentes de dada escolha estilística.  

No que se refere à estrutura composicional, constatamos que apenas o P1, A3 propõe 

explorar tal parte constituinte do gênero. Desse modo, na questão abaixo a proposta é explorar 

a estrutura composicional do gênero notícia, tomando por base dois textos-enunciados, o 

primeiro disponível na Folha uol, relata sobre um acidente, ocorrido em São Paulo, que deixa 

cinco pessoas feridas, e, o segundo, disponível na página da G1 globo, anuncia a realização de 

um show do grupo Bon Jovi no Rio de Janeiro. 

 

 

P1, A3 

Uma notícia bem estruturada apresenta a seguinte forma: 

TÍTULO: a notícia deve ser encabeçada por um título expressivo para 

chamar a atenção do leitor. O título relaciona-se com o lead e pode 

apresentar um sub-título. 

LEAD OU PARÁGRAFO GUIA: primeiro parágrafo, em que se 

resume o fato acontecido. É uma parte fundamental da notícia que 

além de captar a atenção do leitor, tem como objetivo fornecer-lhe 

informações fundamentais, respondendo as perguntas: quem? o que? 

onde? quando? 

CORPO DA NOTÍCIA: parágrafo (s) em que se faz a descrição 

pormenorizada dos fatos ocorridos. Nesta segunda parte, responde-se 

às questões: como? por quê?  

As notícias analisadas estão estruturadas nesse formato?  

Transcreva o LEAD de cada uma das notícias – 1 e 2.  

 

 

 Conforme as informações que constam na questão, após falar das partes que 

constituem “uma notícia bem estruturada”, solicita que o aluno verifique se “as notícias 

analisadas” estão em acordo com o modelo de estrutura exposta na questão e, por fim, pede 

que o aluno realize a transcrição do lead das notícias já mencionadas.  
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A primeira alternativa referente à questão em análise fornece pistas do que, 

possivelmente, compõe uma notícia, no entanto, não utiliza como exemplo as notícias 

materializadas nos textos-enunciados que servem como base para responder as questões, 

posto que só depois de apresentar o que compõe uma notícia “bem estruturada” é que 

questiona se “as notícias analisadas estão estruturadas nesse formato”. 

Levando em conta o que se propõe na questão referente ao P1, entende-se que esta, 

além de partir de noções gerais acerca de como se estrutura uma notícia – uma vez que não 

parte dos textos-enunciados, mas de uma descrição de como deve ser, ao invés de se deter ao 

como se constitui – não leva em conta a construção textual dos textos, mas fica na análise da 

estrutura sem se ater aos elementos que condicionam essa estrutura, os quais contribuem, de 

forma significativa, para compreender como os autores das notícias organizaram seus textos, 

bem como que estratégias eles utilizaram para chamar a atenção de seus leitores com quem 

dialogam a todo o momento. 

Desse modo, a questão referente ao P1, A3 nos leva a compreender que a visão que se 

tem sobre a estrutura composicional é que ela é sempre igual para todos os textos-enunciados, 

materializados no gênero notícia, não considerando, portanto, a relativa estabilidade do 

gênero e, por conseguinte, a sua esfera de circulação, assim como a seção a que pertence, 

tendo em vista que estas influenciam na elaboração, no funcionamento e na constituição das 

notícias que nela circulam, e isso, certamente, implica na estruturação e/ou composição da 

notícia. 

Não seria mais pertinente orientar os alunos para analisar a estrutura composicional de 

cada uma das notícias, individualmente? Não se tem aí em vista que, dependendo do espaço 

em que os textos-enunciados circulam e das informações noticiadas, as notícias podem 

apresentar estruturas que se diferem pelo fato de pertencerem a jornais que, certamente, 

possuem posicionamentos ideológicos que não são semelhantes. 

Quanto à última alternativa da questão (ainda referente ao P1) em que o aluno é 

solicitado a realizar uma transcrição do lead de cada uma das duas notícias, esta parece se 

preocupar com a atividade de copiar de um espaço para outro, no caso, dos textos-enunciados 

para o seu caderno, sem se deter ao querer dizer de cada um dos sujeitos que se posicionam e 

que utilizam do lead, geralmente, para situar o seu leitor acerca do fato que está sendo 

noticiado.  

Em conformidade com o exposto, nossa leitura sobre a forma como os gêneros são 

explorados nos planos de aula P1, P3, P4 e P7 (recortados), que trabalham a análise 

linguística – prática que será abordada no próximo tópico dessa análise – nos permite 
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compreender que, os construtores dos planos, ao abordarem o conteúdo temático dos textos-

enunciados, se limitam, quase sempre, ao objeto de discurso destes e, por vezes, não se atém a 

construção de sentidos. Em outras palavras, há, nos planos, uma preocupação bem maior em 

abordar partes fragmentadas dos textos, atreladas ao objeto de discurso dos textos-enunciados, 

e uma menor preocupação – diríamos quase inexistente – com a forma como esses objetos se 

orientam para realidade, a partir das especificidades dos gêneros explorados, e possibilitam 

que os sujeitos-autores atuem e interfiram no mundo por meio de seus escritos. 

Quanto à estrutura composicional, compreendemos que o estudo desta se restringe a 

analisar a composição do gênero notícia de uma forma geral, desvinculado das condições de 

produção do texto-enunciado, desconsiderando, portanto, a relativa estabilidade que permeia o 

gênero. Com relação aos aspectos estilísticos, nossa leitura nos leva a crer que há (nos planos 

de aula analisados) uma inexpressiva preocupação com a mobilidade desses elementos nos 

textos-enunciados, de maneira que viabilize a construção de sentidos acerca de seus usos. 

Nesse sentido, há nas questões analisadas uma preocupação maior em fornecer pistas 

sobre a materialidade dos textos-enunciados que objetivam explorar, todavia faltam pistas 

mais expressivas que instiguem o aluno a querer saber sobre como os autores constroem o seu 

querer dizer, como constroem sentidos acerca do que se propõem a falar, refletindo, ainda, a 

falta de direcionamentos significativos à propagação do conhecimento acerca de como os 

gêneros se constituem e de como o conteúdo temático, o estilo e a estrutura composicional 

legitimam essa constituição e excedem a estrutura meramente linguística dos textos, em 

diálogo com os espaços em que estes são produzidos. Sendo que são justamente esses 

aspectos que podem levar o aluno a tornar-se um ser crítico, atuante em diferentes situações 

enunciativas, inconformado com o dito pelo dito – que nos planos de aula parece ser o centro 

das atenções – e interessado pelo que ultrapassa a materialidade linguística dos textos-

enunciados de que fazemos uso em nossas atividades reais de comunicação. 

Assim, embora haja, nos planos de aula analisados, um avanço, no sentido de 

considerarem os gêneros discursivos como objeto de estudo e/ou análise em aulas de Língua 

Portuguesa, ainda persiste um tratamento de gêneros, de certa forma, dissociado dos textos-

enunciados em sua concretude, isto é, desvinculado das reais intenções dos sujeitos-autores 

que – mediados pela esfera jornalística e pela esfera literária – não fazem uso da palavra sem 

finalidades comunicativas dadas, mas é sempre impulsionado por um determinado interesse 

comunicativo e, nesse contexto, são justamente os interesses que perpassam a materialidade 

linguística dos textos-enunciados que devem servir como motivação para que o professor 

tenha o gênero como objeto de estudo em suas aulas de língua portuguesa e para que o aluno 
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compreenda-o como forma de expressar determinados posicionamentos que nunca são 

neutros, mas sempre dialógicos e ideológicos. 

 

6.2 Uma análise de elementos linguísticos e discursivos explorados nos planos de aula de 

AL do Portal do professor 

 

Neste tópico, focamos nossa atenção nos planos que se detém a prática de análise 

linguística, a partir da exploração dos gêneros notícia, artigo de opinião, crônica humorística 

e carta do leitor e, por conseguinte, nos elementos linguísticos e discursivos explorados nos 

planos, com o intuito de não apenas identificar a recorrência a esses elementos nos planos de 

aula (mais precisamente nas atividades de análise linguística em que são trabalhados os 

gêneros), mas, sobretudo, compreender como esses elementos são explorados nos textos-

enunciados. Para tanto, selecionamos algumas questões de diferentes atividades envolvendo a 

análise linguística, a partir dos gêneros já mencionados que são explorados nos planos de 

aula.  

Convém esclarecer que estamos entendendo como elementos linguísticos aquilo que, 

nos planos de aula e, por consequência, nas atividades, a exploração dos elementos que não 

consideram os efeitos de sentidos ocasionados pelas suas escolhas, e como elementos 

discursivos, aquilo em que se considera a sua funcionalidade como recurso capaz de viabilizar 

a produção de sentidos em determinados textos-enunciados. 

 Quanto ao corpus, é pertinente salientar que alguns elementos linguísticos não se 

repetem, ou seja, não há, nos planos, muitas questões referentes aos mesmos aspectos, o que é 

compreensível, já que estamos nos propondo a analisar planos que exploram gêneros 

distintos, que se constituem de diferentes formas, revelam projetos enunciativos diversos e, 

por isso, recorrem à língua com objetivos e finalidades diferentes, o que influencia na seleção 

de elementos linguísticos e discursos que se diferem. 

Conscientes de que os dados, em sua maioria, diferem uns dos outros, informamos 

que, em alguns momentos, não será possível relacionar os dados, no sentido de trazer mais de 

uma questão dos planos ao mesmo tempo, o que levará a análise a se centrar em um aspecto 

linguístico ou discursivo por vez. 

Dessa forma, temos, no quadro abaixo, os gêneros discursivos selecionados para esta 

análise e, ao lado de cada um, os respectivos elementos linguísticos e discursivos explorados 

por meio da prática de análise linguística proposta nos planos de aula. 
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Quadro 03- Aspectos linguísticos e discursivos abordados nos planos 

Gêneros discursivos Elementos linguísticos Elementos discursivos 

Notícia (P1) Pessoa gramatical, pontuação 

(ponto final), 

Tempo verbal 

Crônica humorística (P7) Pessoa gramatical, recursos 

utilizados na criação do 

efeito humorístico. 

 

Artigo de opinião (P3) Pessoa gramatical. Operador argumentativo 

Carta do leitor (P4) Adjetivo  

 

De acordo com as informações contidas no quadro, os elementos linguísticos 

explorados nos planos e, por conseguinte, a partir dos gêneros são: pessoa gramatical, 

pontuação, recursos utilizados na criação do efeito humorístico, e adjetivo, já os elementos 

discursivos explorados são: tempo verbal e operador argumentativo. 

Levando em conta os elementos linguísticos já mencionados, podemos perceber que a 

pessoa gramatical é explorada de forma semelhante em três dos planos, a saber, no P1, que 

aborda o gênero notícia, no P7 e no P3 que exploram o artigo de opinião e a crônica 

humorística, respectivamente. 

A questão referente ao P1, A3 é construída com base em duas notícias, a primeira, 

disponível na página Folha uol, fala sobre um acidente ocorrido em São Paulo que deixa 

cinco pessoas feridas, e a segunda, disponível na página da G1 globo, anuncia a realização de 

um show do grupo Bon Jovi no Rio de Janeiro. 

 

 

P1, A3 

Nas notícias 1 e 2 ,  predomina  a 1ª ou 3ª pessoa gramatical? Por 

quê?  

 

 

 A segunda questão é proposta no P7, A2, explorada a partir do gênero artigo de 

opinião, construído com base no texto-enunciado intitulado “Ambição e ética”, do articulista 

Stephen Kanitz, publicado na revista Veja. 

 

 

P3, A2 

O texto está escrito em primeira pessoa? Justifique sua resposta com 

exemplos do texto. 
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A terceira questão pertence ao plano P3, A2 e tem como embasamento a crônica 

humorística de Fernando Veríssimo, publicada no blog Neurose, intitulada “O flagelo do 

vestibular”. 

 

 

P7, A2 

A crônica “O flagelo do vestibular” é escrita em primeira pessoa. 

Transcreva do segundo parágrafo do texto uma expressão que 

comprove que o narrador é o próprio autor, isto é, o autor fala de si 

mesmo.  

 

 

Tendo como foco explorar a pessoa gramatical dos textos-enunciados, a primeira 

questiona se, nas notícias lidas, predominam a 1ª ou a 2ª pessoa e por que; a segunda, ao se 

propor a explorar o gênero artigo de opinião, pergunta se o texto de Kanitz está escrito em 1ª 

pessoa, solicitando que o aluno comprove se isto de fato acontece com exemplos do texto; e a 

terceira se desenvolve a partir da afirmativa de que a crônica “O flagelo do vestibular” é 

escrita em 1ª pessoa e leva em conta esse apontamento, para, em seguida, solicitar que o aluno 

“transcreva do segundo parágrafo do texto uma expressão que comprove que o narrador é o 

próprio autor, isto é, fala de si mesmo”. 

De acordo com o que é exigido nas questões exploradas em P1, P7 e P3, reconhecer e 

compreender a pessoa gramatical de um texto-enunciado parece se resumir a ações de apontar 

no texto e/ou copiar de um parágrafo do texto “uma expressão”, como é caso da questão que 

está atrelada ao gênero crônica humorística.  

No P1, ao solicitar que o aluno responda se a pessoa gramatical predominante nas 

notícias é a 1ª ou 3ª pessoa (sem, ao menos, especificar se estas são plural ou singular, embora 

isso pouco ou nada influencie para que a questão se torne significativa para a aprendizagem 

do aluno), seguido de outro questionamento sobre o porquê dessa predominância, parece 

restringir a atividade de compreensão destes elementos linguísticos a um exercício de 

localização/identificação, sem uma necessária reflexão sobre o texto-enunciado, que, com 

suas finalidades comunicativas, não seleciona nenhum elemento linguístico aleatoriamente, 

mas de forma consciente e situada, levando em conta o seu projeto discursivo, assim como a 

maneira como pode e deve se colocar diante de seus interlocutores.  

Em favor do argumento de que os sujeitos, ao construírem seus textos-enunciados, não 

selecionam nenhum elemento linguístico-discursivo casualmente, advoga Mendonça (2007, p. 

77) quando diz que “as escolhas linguístico-discursivas presentes num dado gênero não são 
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aleatórias, mas ali estão para permitirem que um gênero funcione socialmente” e essa 

funcionalidade se efetiva nas situações reais de enunciação, em que o sujeito (e aqui podemos 

mencionar o aluno), munido de dados conhecimentos, constrói sentidos acerca dos textos-

enunciados que servem como meio para que estes participem dos diferentes diálogos em 

sociedade. 

Em conformidade com o dito, as notícias mencionadas na questão têm sua maneira de 

se constituir e funcionar socialmente, por isso, a escolha da pessoa gramatical é parte 

constituinte da intenção comunicativa daquele que escreve (orientado pelo site em que circula 

o texto-enunciado), o que significa dizer que ela contribui para que se construa sentido acerca 

dos textos-enunciados, sentido esse que não é dado ao aluno, mas construído por ele, com a 

ajuda do professor, a partir da reflexão acerca do uso desse elemento. 

No P7, a maneira de explorar a pessoa gramatical no artigo intitulado “Ambição e 

ética” não é tão diferente de como é abordado no gênero notícia, posto que a questão se atém 

a perguntar se o texto é escrito em 1ª pessoa e pede para justificar com exemplos do texto, 

sem fazer menção à função desse elemento no texto, dito de outro modo, sem se deter na 

maneira como este se manifesta no texto para que o aluno possa compreender os efeitos de 

sentidos causados por dada escolha, isso porque não há, nas questões, elementos que levem o 

aluno a entender a função dessa pessoa gramatical no texto-enunciado. 

 A propósito do gênero artigo de opinião e, por conseguinte, da pessoa gramatical que 

nele se mobiliza, Gedoz e Costa-hubes (2012), ao realizar um estudo sobre esse gênero, 

observou que a pessoa gramatical não se manifesta de uma única forma, ou seja, apenas na 1ª 

pessoa do singular, pois, dependendo da intencionalidade do sujeito articulista, há momentos 

em que ele recorre ao uso da 3ª pessoa do plural. Desse modo, quando a intenção é emitir um 

posicionamento pessoal, o articulista recorre a 1ª pessoa do singular (eu), quando o objetivo é 

se unir ao leitor, utiliza a 3ª pessoa do plural (nós), ambos podendo ser identificados pelo 

verbo, no caso da não recorrência ao pronome explicitamente.  

Essa última recorrência é compreendida por Rodrigues (2001) como o movimento 

dialógico de engajamento em que o leitor é considerado no discurso como coautor do texto, 

como se ambos falassem de um mesmo lugar, com a mesma finalidade discursiva. Nessa 

perspectiva, a seleção da pessoa gramatical não se dá ao acaso, mas revela sentidos que 

influenciam na construção do texto-enunciado e no seu projeto argumentativo de induzir, 

convencer e, por conseguinte, de dialogar com o seu leitor.  



94 

 

 O P7, ao abordar a pessoa gramatical no gênero crônica, parece dar uma importância 

maior ao ato de transcrição desse elemento em detrimento da forma como está sendo colocado 

no texto-enunciado e de como pode ser entendido pelo leitor, para quem o texto é direcionado.  

Desse modo, na crônica, assim como se dá no artigo de opinião, a pessoa gramatical, 

pode oscilar da 1ª (eu, nós) para a 3ª (ele, eles), e, em alguns casos, para a 2ª (tu), 

(GOLDSTEIN, 2009), a depender das intenções comunicativas do sujeito. O que significa 

dizer que os gêneros, sobretudo os de caráter opinativo, permitem que o autor se posicione a 

partir de suas experiências, inclua seus possíveis leitores no seu projeto discursivo e, ainda, se 

afaste daqueles que não influenciam de forma positiva na construção do seu texto-enunciado, 

isso tudo em função da intenção comunicativa e do objetivo de convencer seu leitor acerca de 

suas ideias, as quais buscam, constantemente, por uma reação-resposta do outro para quem o 

cronista constrói seu dizer e com quem estabelece relações dialógicas. 

Assim, concordamos com Goldstein (2009) quando, ao propor formas de trabalhar a 

pessoa gramatical no gênero crônica, afirma que  a seleção da pessoa verbal pode estar 

atrelada ao estilo do cronista, pode ser, também, um traço do enunciador, ou, ainda, um meio 

para alargar o entendimento do texto. Nesse sentido, destacamos que importa pouco para a 

aprendizagem do aluno acerca do funcionamento da linguagem saber se o texto-enunciado é 

escrito em 1ª pessoa do singular ou plural, se não levar em conta os sentidos que dadas 

escolhas imprimem ao texto, mas importa, sim, saber como o autor faz uso desses elementos 

para tornar compreensível e dialógico o seu dizer, a sua vontade enunciativa.  

Em consonância com o exposto e partindo do pressuposto de que a análise linguística 

é uma prática de linguagem capaz de possibilitar a formação de sujeitos críticos e conscientes 

do seu papel em sociedade e, consequentemente, do papel da linguagem manifestada nos 

diferentes gêneros do discurso (MENDONÇA, 2006), podemos deduzir que as questões, em 

análise, se preocupam mais com a localização desses termos no texto. Em contrapartida, 

parece deixar de lado o objetivo principal do estudo desses elementos que é refletir sobre 

determinados usos. E essa reflexão só é possível se, antes de tudo, o aluno entender como eles 

se mobilizam nos textos-enunciados. 

Decorre daí que o professor, ao optar por trabalhar a pessoa gramatical com seus 

alunos em sala de aula, deve propor maneiras que tornem possível a mobilização desse 

elemento nos textos-enunciados, de maneira que eles não apenas localizem e/ou reconheçam, 

mas, sobretudo, examinem as suas formas de manifestação para, então, compreender os 

efeitos de sentidos causados por dadas escolhas nos textos-enunciados. Essa ação do professor 

contribuirá para que os alunos entendam que os diferentes enunciados não se constituem sem 



95 

 

sujeito, sem contexto, posto que, como já mencionamos anteriormente, a palavra sozinha não 

pertence a ninguém (BAKHTIN, 2011) e, portanto, não permite produzir sentidos. 

As questões que seguem propõem estudar os recursos responsáveis pela criação do 

humor em crônicas humorísticas P7; o adjetivo, por meio da carta do leitor P4; e uso do ponto 

final no gênero notícia P1. 

Nessa perspectiva, a questão referente ao P7, A3 propõe explorar os recursos que 

tornam possível a criação “do efeito humorístico”, tomando por base a leitura de duas 

crônicas intituladas “Homem que é homem” e “Comunicação”, de autoria de Luiz Fernando 

Veríssimo. Para tanto, a questão lança o seguinte questionamento: 

 

 

P7, A3 

Quais os recursos/estratégias foram utilizados pelo autor para criar o 

efeito humorístico? 

 

 

De acordo com o fragmento em análise, o objetivo da questão consiste em questionar 

o aluno sobre quais recursos o autor utilizou para a criação do “o efeito humorístico”. Assim 

sendo, a questão parece pertinente no sentido de objetivar explorar esses recursos que dão ao 

texto um tom humorístico, no entanto, torna-se pouco relevante (e talvez até inviável) 

executá-la de maneira que possa possibilitar que o aluno compreenda o uso desses recursos 

nos textos-enunciados, uma vez que a operacionalização desta, tal como está posta, parece 

não levar em conta o fato de existirem dois textos que, mesmo se tratando de um único gênero 

e sendo de autoria de um mesmo autor, discorrem sobre acontecimentos diferentes (os 

próprios títulos evidenciam isso). E, certamente, remetem a situações enunciativas distintas e 

objetivos outros que não devem ser desconsiderados, tendo em vista que cada texto, enquanto 

enunciado, tem sua individualidade, se constituindo como “único e singular, e nisso reside 

todo o seu sentido” (BAKHTIN, 2011, p. 310). 

Conforme os pressupostos bakhtinianos, cada enunciado possui o seu acento de valor 

e, portanto, sua forma de funcionar socialmente, sendo, por isso, necessário considerar as 

singularidades de cada enunciado, mesmo se tratando de um mesmo gênero e sendo de autoria 

de um único autor, no caso da questão em análise, mesmo sendo os dois textos de Luiz 

Fernando Veríssimo. Além disso, há ainda que se considerar que a questão não esclarece 

quais são os possíveis recursos/estratégias que podem trazer à tona o efeito humorístico, mas 

apenas solicita que o aluno responda quais são esses recursos utilizados na criação do humor, 
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sem levar em conta as diferenças existentes entre os textos e entre a forma bem humorada de 

construir os enunciados. 

Na voz de Ritter (2009, p. 14), “na crônica, o tom humorístico, irônico e 

despretensioso do autor funciona como o lugar do estabelecimento e da ancoragem da 

entonação do gênero (um tom autorizado) e da sua atitude valorativa”, em outras palavras, a 

forma engraçada e irônica de construir enunciados nesse gênero, serve como meio para que os 

cronistas, de forma implícita e, aparentemente, desinteressada, reflitam (objetivo maior da 

crônica), com criticidade e leveza sobre acontecimentos de interesse social e, assim, 

dialoguem com seu leitor (que é, nesse contexto, o aluno). 

 Em conformidade com o exposto, para que o aluno compreenda a “atitude valorativa” 

do autor, nos textos-enunciados, se faz necessário que o professor viabilize o conhecimento 

desses recursos de forma consciente e situada, levando em conta o projeto enunciativo de cada 

texto, o que contribuirá tanto para alargar a compreensão do aluno acerca do gênero crônica, 

como para entender as muitas estratégias que são usadas no funcionamento deste, que se faz 

novo e diferente a cada novo enunciado e, por conseguinte, nova situação enunciativa. 

 Assim sendo, a questão, apesar de questionar sobre os recursos utilizados para a 

criação do efeito humorístico, termina por ficar apenas na identificação/localização de dados, 

já que não leva em conta o funcionamento desses gêneros nas situações de interação 

(MENDONÇA, 2006), que é própria de cada um, ou pelo menos, não permite que se apreenda 

essa intenção, posto que a formulação da questão não oferece pistas para isso, pois não faz 

menção aos textos e nem às suas condições de produção (MENDONÇA 2006), elementos 

fundamentais para a compreensão da mobilização desses recursos. 

Das questões referentes ao P4, A2 que trabalham com o gênero carta do leitor, mais 

especificamente com a carta 1,  de autoria de Maria das Graças Monteiro, construída em 

resposta à reportagem sobre ansiedade, publicada na revista “Superinteressante”, destacamos 

uma das perguntas que elegem o adjetivo como objeto de estudo. 

 

 

P4, A2 

O autor da carta 1 começa apontando qualidades da matéria “Sobre 

ansiedade”. Quais são essas qualidades? Qual classe gramatical 

dessas palavras? 

 

 

A questão propõe que o aluno responda, considerando a leitura da carta 1, quais as 

qualidades que a autora aponta, no início do texto, sobre a matéria lida e qual a classe 
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gramatical das palavras utilizadas. Nesse contexto, a proposta é que o adjetivo seja estudado 

pelo aluno como um elemento que tem a função de qualificar e, neste caso, conforme o P4, 

ele está sendo usado para assinalar as qualidades do texto, materializado no gênero 

reportagem, que discorre sobre a ansiedade. 

 O adjetivo tem sim a função de qualificar, entretanto, uma vez escolhido pelo produtor 

da carta para compor seu texto-enunciado, sua função não se limita apenas a isso, mas vai 

além, contribuindo para ratificar o posicionamento, o querer dizer, as impressões daquele que 

escreve sobre um dado tema e do lugar de onde ele escreve, refletindo as condições e 

finalidades próprias do campo de atuação do sujeito (BAKHTIN, 2011), que é, neste caso, o 

campo jornalístico de caráter opinativo, representado pelo gênero carta do leitor e, em um 

contexto mais amplo, pela revista, Superinteressante, veículo de comunicação e circulação de 

determinadas ideias e opiniões. 

 Desse modo, o autor da carta, ao produzir seu texto-enunciado em resposta à 

reportagem, expõe não somente o seu posicionamento axiológico – que reflete a visão de um 

sujeito que leu a matéria e se identificou com o tema abordado por estar enfrentando o 

problema da ansiedade e, por isso, constrói uma visão positiva acerca da matéria – como 

também as intenções da revista Superinteressante que, certamente, objetiva, quase sempre, 

transmitir uma imagem positiva sobre seus escritos e ninguém melhor que os próprios leitores 

para transmitirem/reforçarem essa visão.  

 Por esse viés, o professor, ao considerar o estudo do adjetivo em sala de aula, deve 

levar em conta não apenas a sua função de qualificar, função essa que é atribuída até mesmo 

pela gramática, mas, principalmente, sua função de, em um contexto enunciativo determinado 

(a exemplo do seu uso na carta do leitor), influenciar na construção de posicionamentos 

valorativos, contribuindo, portanto, para possibilitar que os alunos entendam as intenções que 

estão por trás da escolha de dados elementos linguísticos e a fazer uso deles em determinadas 

situações enunciativas (SANTOS, RICHE,TEIXEIRA, 2012). 

A última questão em análise, referente aos elementos linguísticos, é sobre pontuação e 

pertence ao P1, A3. Ela é construída com base em dois textos-enunciados, isto é, duas 

notícias; a primeira está disponível na página Folha uol e fala sobre um acidente ocorrido em 

São Paulo, o qual deixa cinco pessoas feridas; e a segunda está disponível na página da G1 

globo e anuncia a realização de um show do grupo Bon Jovi no Rio de Janeiro. 
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P1, A3 

Dentre os sinais de pontuação, o ponto final é bastante usado em 

textos de notícia, entretanto, a interrogação e a exclamação nunca 

aparecem. Por quê? 

 

 

Dessa forma, a questão em análise, busca explorar o ponto final e ressalta que este é 

bastante recorrente em textos do gênero notícia, em contrapartida, os sinais de interrogação e 

exclamação nunca são utilizados e questiona o porquê. O questionamento sobre o motivo da 

não recorrência aos pontos de interrogação e aos de exclamação no gênero notícia poderia 

possibilitar uma melhor compreensão sobre o uso da pontuação e sua importância na 

organização das ideias do sujeito enunciador, assim como o entendimento do porque de o 

ponto final ser mais utilizado no gênero explorado, uma vez que abriria espaço para que o 

aluno conhecesse de maneira mais aprofundada esse gênero.  

No entanto, a falta de referência explícita, no P1, aos textos-enunciados (que servem 

como base para a resolução das questões da atividade) descaracteriza, em parte, a atividade de 

análise linguística que deve ocorrer sempre mediante o texto, pois, como bem assinala 

Mendonça (2006), a escolha e o uso de dados, informações e estratégias devem acontecer em 

concordância com os textos, ou seja, em conformidade com quem fala, com a finalidade 

comunicativa e a partir de um determinado gênero. 

Nessa perspectiva, seja qual for a questão ou atividade envolvendo a análise 

linguística, deve sempre ter o texto-enunciado como parâmetro, o qual está atrelado a uma 

situação real de enunciação, que envolve sujeitos, que tem em mente objetivos a serem 

alcançados por meio da comunicação e que falam ou escrevem a partir de um dado gênero 

discursivo. Por esse viés, sendo a análise linguística uma prática de linguagem, ela não tem 

sentido fora da comunicação e nem pode ser ensinada de forma geral, mas levando em conta 

dado contexto enunciativo que se faz singular, já que envolve estes e não aqueles sujeitos, esta 

e não aquela maneira de dizer, isto é, de fazer uso da palavra. 

Desse modo, compreendemos, pois, que a questão em análise poderia ser pertinente 

para que o aluno compreendesse como esse gênero se constitui, caso tivesse tomado os dois 

textos-enunciados como objeto de análise, uma vez que a partir deles os alunos poderiam 

entender, por exemplo, que a não recorrência ao ponto de exclamação e interrogação pode se 

justificar pelo fato de o gênero notícia possuir uma linguagem formal, objetiva, que dispensa 

exageros, questionamentos, subjetividade, etc. na construção das ideias, ou seja, na maneira 

de conduzir os fatos e os acontecimentos a serem noticiados, recorrendo, por isso, ao ponto 

final, que é bastante utilizado em textos pertencentes a esse gênero, de caráter informativo. 
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Levando em conta as questões aqui apontadas, o professor, ao trabalhar uma questão 

como essa em sala de aula, sem relacioná-la explicitamente com o texto, isto é, com a situação 

comunicativa em evidência, estará tirando do aluno a possibilidade de compreender o porquê 

da recorrência ao ponto final em textos do gênero notícia, uma vez que é somente por meio da 

enunciação que é possível perceber os efeitos de sentido de tal uso. 

Sendo assim, a questão em análise ao considerar que o ponto final é mais usado em 

“gêneros de notícia”, como bem é ressaltado no P1, sem mencionar os textos e nem induzir 

para uma compreensão dessa recorrência ao ponto final, parece deixar de lado a oportunidade 

de explorar os textos – que dizem sobre situações reais de enunciação em que estes se situam 

– com suas peculiaridades e a funcionalidade do ponto final na organização da atividade 

enunciativa. 

No que se refere aos elementos discursivos que aqui estamos considerando como 

aqueles que, nos planos de aula e, por consequência nas atividades, estão sendo trabalhados 

numa perspectiva enunciativa, a qual considera os efeitos de sentidos de dadas escolhas nos 

textos-enunciados, temos duas questões. A primeira pertence ao P3, A2, e aborda o operador 

argumentativo mas; e a segunda pertence ao P1, A3, que se propõe a trabalhar a pessoa verbal 

do texto-enunciado. Ambas dão margem para se pensar o trabalho com os gêneros numa 

perspectiva interacionista, como defendido por estudiosos como: Mendonça, (2006; 2007), 

Santos, Riche, Teixeira (2012), Bezerra e Reinaldo (2013), Geraldi (2012). 

Dessa forma, a questão em análise pertence ao plano de aula P3, A2, que se propõe a 

trabalhar o gênero artigo de opinião, embasada no texto “Ambição e ética” de Kanitz, e 

aborda o operador argumentativo mas. 

 

 

P3, A2 

os operadores mas, porém, no entanto, todavia – assinalam uma 

oposição entre argumentos explícitos e implícitos no texto. 

Releia essa passagem do texto – quinto parágrafo – e explique a 

relação de sentido introduzida pelo operador mas  

“A maioria dos pais se preocupa bastante quando os filhos não 

mostram ambição, mas nem todos se preocupam quando os filhos 

quebram a ética. Se o filho colou na prova, não importa, desde que 

tenha passado de ano, objetivo maior”.  

 

 

 Conforme o exposto, a questão propõe trabalhar o operador mas (que pode ser 

substituído por: porém, no entanto, todavia), para tanto traz um fragmento do artigo de 
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opinião de Kanitz “Ambição e ética” e solicita que os alunos releiam e expliquem “a relação 

de sentido introduzida pelo operador mas” ao enunciado. 

 Nesse sentido, a questão pertencente ao P3, ao tomar o texto de Kanitz como objeto de 

estudo, situa o aluno em relação ao operador mas, dando pistas acerca de sua função na 

construção de textos argumentativos/opinativos, afirmando que este marca oposição entre os 

argumentos visíveis e subtendidos no texto, e, só depois disso, é que solicita, por meio de um 

trecho do texto, que o aluno “explique a relação de sentido” estabelecida pelo operador 

argumentativo mas ao enunciado. 

 Percebe-se com isso que a preocupação da questão recai sobre a função do operador 

argumentativo mas no texto-enunciado e essa preocupação é marcada de forma nítida quando 

o P3 pede para que o aluno “explique”,  posto que dá ao aluno a possiblidade de construir 

sentido a partir da “relação” entre as partes do enunciado, fornecendo meios para que o aluno 

amplie sua compreensão acerca da linguagem “como lugar de constituição de relações 

sociais” (GERALDI 2012), relações essas que se dão no interior de um dado contexto 

enunciativo, a partir de um dado gênero, que revela intenções comunicativas, as quais se 

constroem por meio de determinadas escolhas que o sujeito locutor faz para atingir seu 

objetivo, que é, neste caso, convencer seu leitor de seus argumentos. 

Levando em conta o dizer de Marchesani, (2008) os operadores argumentativos, como 

parte constituinte da língua, são escolhidos pelos usuários com o objetivo de avivar e situar a 

força de persuasão do enunciado; os operadores argumentativos servem, portanto, para que o 

articulista construa relações dialógicas com o seu leitor. No caso da questão em análise, essa 

relação se dá por meio de ideias opostas, que se marcam no uso do operador argumentativo 

mas, o qual permite que o autor imprima um acento de valor, isto é, emita um posicionamento 

acerca do que está sendo discutido, o que é esperado em um artigo de opinião.  

 Assim sendo, a questão pertencente ao P3 fornece meios para que o professor trabalhe 

o operador argumentativo mas na perspectiva da interação, possibilitando que o aluno 

estabeleça relações de diálogo com o texto, uma vez que leva em consideração o uso do 

operador na construção do texto e, consequentemente, na produção de sentido, bem como nos 

efeitos causados pela escolha desse elemento discursivo, dando espaço, para que o aluno 

reconheça o papel do enunciado enquanto unidade real de comunicação (BAKHTIN 2011) e, 

por conseguinte, do uso de determinadas expressões da língua na compreensão dos gêneros 

discursivos, uma vez que não se limita à localização do elemento no texto, mas vai além, se 

reportando a sua função e ao seu uso que contribui para que o articulista construa seus 

argumentos. 
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A segunda questão considerada como elemento discursivo é proposta com base em 

notícias de jornais, quando se solicita que os alunos, em grupo, leiam os títulos e prestem 

atenção nos tempos verbais usados na construção desses títulos. 

 

 

P1, A1 

Observar que os tempos verbais estão predominantemente no tempo 

presente. A intenção do uso desse tempo verbal é dar ao leitor a 

impressão de proximidade entre o momento em que os fatos 

ocorreram e o momento da leitura. 

 

 

No fragmento em análise há uma preocupação em situar o aluno em relação ao tempo 

verbal predominante nos títulos das notícias que, de acordo com o P1, A1 é sempre no tempo 

presente, e julga que o objetivo desse uso se dá com o intuito de mostrar que entre o tempo 

em que foi escrito o texto e o tempo de leitura existe uma proximidade. 

O gênero notícia, de fato, consegue manter sempre essa proximidade entre o tempo em 

que é escrito e o tempo em que é lido, possibilitando que o leitor sinta-se próximo da situação 

relatada (GOLDSTEIN, 2009; BEZERRA e REINALDO, 2013). Nessa perspectiva, a 

questão, em análise, dá margem para se pensar o ensino do tempo verbal numa perspectiva 

interativa, dado que pode levar o aluno a compreender que a recorrência desse elemento se dá 

de forma intencionada, induzindo-o a perceber que toda e qualquer escolha feita em um texto 

está diretamente ligada aos seus possíveis leitores, a quem o autor do texto-enunciado sempre 

direciona o seu querer dizer, as suas impressões (considerando a posição que ele ocupa em 

determinada esfera enunciativa), sobre um determinado fato ou acontecimento – esse último 

tem ligação direta com a notícia, texto de caráter informativo. 

Além disso, deve se considerar que a recorrência ao verbo no tempo presente, nos 

títulos das notícias, em um contexto mais amplo, pode, ainda, estar ligada a esfera a que o 

gênero pertence, pois, como advoga Acosta (2008), o uso de verbos no tempo presente, nesse 

gênero, se dá pelo fato deste se deter em noticiar acontecimentos que remetem a eventos 

atuais que ocorrem em sociedade. A esfera jornalística, nesse sentido, se detém a situações 

atuais, que dizem sobre os sujeitos, bem como sobre a forma como eles agem em sociedade e 

isso influencia de forma direta na constituição e elaboração de seus textos-enunciados, isto é, 

dos gêneros que pertencem a essa esfera e a notícia, por fazer parte desse campo da atividade 

humana, é marcado por ele.  
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Sendo assim, o professor, nas suas atividades em sala de aula, ao atentar para a esfera 

jornalística como um dos requisitos para a escolha do verbo no gênero notícia, poderá 

possibilitar que o aluno entenda que, além de o verbo aproximar leitor e produtor, ele revela, 

também, uma das finalidades da esfera a que o texto pertence, que é informar sobre os 

acontecimentos mais atuais ocorridos no meio social.  

Decorre daí que as escolhas lexicais na construção de textos-enunciados do gênero 

notícia não se dão de forma desordenada, sem uma razão de ser e nem muito menos sem a 

influência da esfera jornalística. Assim sendo, a escolha de verbos no tempo presente na 

construção dos títulos das notícias dos jornais, que é considerado na atividade oral do P1, A1 

além de aproximar autor e leitor, traz à tona uma das especificidades da esfera a qual o gênero 

está atrelado, que é o de possibilitar que as pessoas tomem conhecimento acerca do que 

acontece de mais atual em sociedade. 

Em conformidade com o exposto, a questão em análise, ao propor explorar a pessoa 

verbal no gênero em títulos de textos-enunciados do gênero notícia, dá margem para o 

professor explorar um dos elementos que contribuem para o funcionamento do gênero notícia 

enquanto meio de comunicação dos sujeitos, possibilitando que os alunos ampliem seus 

conhecimentos acerca das especificidades do gênero notícia, que é o fato de ter como 

preferencia, em seus títulos, o uso do verbo no tempo presente como uma forma de 

possibilitar proximidade entre autor e leitor. E, ainda, manifesta uma das marcas da esfera 

jornalística que prioriza a propagação de eventos atuais – conforme constatamos por meio de 

nossas leituras, com o intento de saber mais sobre o que impulsiona dadas escolhas na 

construção de textos jornalísticos.  

Levando em conta as questões aqui suscitadas, bem como a proposição de atividades 

envolvendo os gêneros: notícia, artigo de opinião, crônica humorística e carta do leitor, a 

partir da prática de análise linguística, podemos dizer que há, nos planos de aula, uma 

preferência maior em explorar elementos linguísticos – dissociados das situações enunciativas 

concretas em que os sujeitos fazem uso da palavra com intenções dadas – em detrimento dos 

elementos discursivos – os quais podem viabilizar uma prática de análise linguística pautada 

nos sentidos que emergem das escolhas que os sujeitos fazem ao construir seus projetos 

discursivos e, por consequência, um trabalho com os gêneros voltado para as reais intenções 

dos sujeitos que, por meio deles, se comunicam, isto é, estabelecem relações dialógicas com o 

outro, com quem interage o tempo todo. 

Nesse sentido, a prática de análise linguística perde por se constituir como uma 

atividade que está muito mais ligada ao exercício de localização de dados nos textos-
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enunciados do que à compreensão de como os sujeitos-autores movimentam dados elementos 

na construção de suas impressões valorativas – abordagem de maior pertinência para a 

formação de alunos capazes de intervir no mundo com criticidade e segurança – o que deveria 

se constituir como objetivo maior para se tomar os gêneros discursivos como objeto de análise 

em sala de aula e, por assim dizer, para se trabalhar com a prática de análise linguística, a 

qual, a nosso ver, deve se pautar nas ações dos sujeitos, bem como naquilo que os alunos 

fazem quando utilizam a palavra nas suas reais situações enunciativas.  

 

6.3 A adequação do tratamento dado aos gêneros discursivos nos planos explorados e 

algumas reflexões sobre as possibilidades de uso desses materiais em sala de aula 

  

Concretizadas as análises, neste tópico a nossa atenção se volta para a apresentação de 

algumas reflexões sobre a adequação do tratamento dado aos gêneros discursivos nos planos 

de aula – que parecem ser utilizados por muitos professores em contexto escolar – e, por 

conseguinte, para o corrente uso destes, muitas vezes, sem uma necessária reflexão acerca do 

que neles consta e dos pressupostos que os fundamenta.  

Ao levarmos em conta a forma como são explorados os textos-enunciados nas 

atividades dos planos – materializados nos gêneros notícia, artigo de opinião, crônica 

humorística e carta do leitor – compreendemos, pois, que estes enquanto unidades concretas 

da comunicação discursiva parecem perder, em quase todas as questões exploradas, seus 

vínculos com os elos antecedentes e subsequentes, ao se tornarem objetos de análise, pelos 

seus construtores, nos planos de aula, disponíveis no Portal do professor. O que nos leva, 

pois, a acreditar que estes não estabelecem diálogos significativos com os pressupostos 

bakhtinianos, pressupostos esses que ganham relevância e pertinência quando se considera as 

relações dialógicas e ideológicas que os diferentes sujeitos estabelecem, enquanto seres 

sociais, nas situações reais de enunciação. 

Nessa perspectiva, essa constatação se efetiva quando notamos que esses gêneros que 

se constituem de dadas formas, no interior de dadas esferas, são considerados em quase todas 

as questões de forma isolada, como se os sujeitos-autores, em sua maioria, fossem donos 

daquilo que falam e não necessitassem e nem estabelecessem relações de dialogo com o que 

já foi dito – acerca daquilo que eles se propõem a falar – e nem levassem em conta 

determinados leitores como medida e/ou parâmetro para dizer o que tem a dizer. 

Assim sendo, em propostas de trabalhos como expostas nos planos analisados, o aluno 

parece ficar, quase sempre, encarregado apenas de apreender o enunciado na sua dimensão 
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linguística, ou seja, a lidar com o texto (texto-texto) (MAIESKI, 2005) dissociado de sua 

dimensão social e, por conseguinte, destituído de seus elos – anteriores e posteriores – que é, 

na visão bakhtiniana, o que há de mais importante no enunciado e faz dele a unidade real da 

comunicação discursiva.  

Nessas condições, o professor propõe dada atividade envolvendo um determinado 

gênero e o aluno, na condição de sujeito passivo, recebe a mensagem do autor do texto-

enunciado e reproduz como “resposta” a este. O que não parece nada bakhtiniano, já que, na 

sua voz, “o ouvinte com sua compreensão passiva, não corresponde ao participante real da 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 272) e, portanto, não cumpre seu papel como 

ser dialógico e/ou respondente, assim como não atua nas diferentes situações enunciativas de 

que deve fazer parte na construção do conhecimento e na formação do ser sujeito. 

Em consequência, é possível que o aluno não obtenha tanto êxito na sua formação 

enquanto sujeito crítico e tenha, por vezes, o direito de voz negado em sociedade, já que, na 

sala de aula, espaço próprio de aprendizagem, ele não é levado, com a devida constância, a 

estudar textos nas suas formas dialógicas, mas, quase sempre, na sua superficialidade e, por 

assim dizer, de maneira passiva.  

Desse modo, partindo do princípio de que nossa pesquisa está embasada nos 

pressupostos bakhtinianos, os quais compreendem o gênero na sua concretude, isto é, a partir 

das situações reais em que os sujeitos historicamente situados – motivados por um 

determinado objetivo e levando em conta um dado interlocutor com quem interage a todo 

instante – imprimem seus acentos valorativos na construção de seus discursos, podemos 

acreditar, conforme o diálogo travado com o nosso objeto de estudo, qual seja: planos de aula 

de língua portuguesa, disponíveis no Portal do professor (mais precisamente com as 

atividades destes que enfocam os gêneros notícia, artigo de opinião, crônica humorística e 

carta do leitor) que estes pouco, ou quase nada, dialogam com os pressupostos bakhtinianos, 

quando se propõe explorar os gêneros discursivos. 

Provém daí a necessidade de o professor avaliar criticamente a utilidade desses planos 

para as suas atividades em sala de aula, pois, como advoga Demo (2009, p. 208), “aula só faz 

sentido se for produto da construção do conhecimento, podendo, assim, conduzir à 

desconstrução/reconstrução de conhecimento”. O que significa dizer que o sentido da aula, 

bem como a relevância desta para a concretização de atividades significativas está, antes de 

tudo, no empenho do professor em buscar se constituir como autor que – na condição de 

aprendiz – pesquisa, se aperfeiçoa, faz escolhas, ou seja, coloca a “mão na massa” em prol da 

construção do seu conhecimento e, por consequência, do conhecimento de seus alunos.  
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Nessa perspectiva, “ensinar utilizando a internet exige uma forte dose de atenção do 

professor. Diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação se torna mais 

sedutora do que o necessário trabalho de interpretação” (MORAN, 1997, s.p.), uma vez que 

existe nessa rede inúmeras informações sobre diversos assuntos que se tenha o desejo de 

pesquisar e entre essas inúmeras informações há as que podem ser consideradas pertinentes e 

as que têm pouca ou nenhuma utilidade, e é exatamente por isso que o professor precisa estar 

atento, sobretudo, para não reproduzir conhecimentos sem um necessário “trabalho de 

interpretação” como bem considerou Moran (1997), mas para construir a partir dessas 

informações visões críticas frente a esses materiais que circulam na internet. 

Assim, é justamente esse conhecimento que prepara e/ou requalifica o professor e 

torna possível – em meio a essa nova era em que qualquer informação pode ser digitalizada, 

em que se fala sobre tudo e qualquer coisa na internet – a existência e atuação de um 

profissional que, dispondo de certa criticidade, sabe selecionar o que é e o que não é 

importante para a sua prática de sala de aula, usando de sua capacidade autoral para 

“desconstruir e reconstruir” conhecimentos, como assinala Demo (2009; 2015). 

Nas palavras de Demo (2009), o ser professor implica em preocupar-se que o aluno 

construa conhecimentos e isso só é possível se o docente, antes de qualquer coisa, se 

constituir como autor. Desse modo, a autoria é imprescindível tanto para formação do 

educador como para a formação do aluno. Por isso, a preocupação de repensarmos o uso 

desses planos de aula em contexto escolar, sem um necessário olhar de criticidade, o que nem 

sempre ocorre, pois, como já foi falado na introdução dessa pesquisa, alguns professores 

afirmam e confirmam a utilização desses planos de aula, tal como estão no Portal, sem alterar 

e nem modificar nada do que lá está posto. 

De acordo com o posicionamento dos professores – marcado por meio de comentários 

escritos ao final dos planos analisados, disponíveis no Portal do professor – o primeiro 

comentário marca claramente o objetivo do professor em reproduzir o plano da mesma forma 

que foi escrito.  

 

 

comentário 01  

Vou trabalhar desse mesmo jeito com os meus alunos.  

 

 

comentário 02 

muito bem elaborada apliquei com meus alunos do oitavo ano da 

escola de ensino fundamental josé boteca. preciso que enviei o 

gabarito das questões pois preciso comparar com minhas respostas . 



106 

 

aguardo. sugestão: todas as aulas ao final deveria vir com gabarito 

das atividades para que houvesse análise. aguardo... abraços e 

obrigada 

 

 

comentário 03 

Excelente plano de aula. Gostaria de receber o gabarito. 

 

 

comentário 04 

otima essa aula preciso q me envie o gabarito para compara com 

minhas respostas desde já obrigada. 

 

 

comentário 05 

Esta aula como todas as outras são excelentes, se puder me mande o 

gabarito desta e das interpretações das crônicas de Fernando Sabino. 

Obrigada. 

 

 

No que se refere aos demais comentários – que não parecem muito diferentes do 

primeiro – por meio destes os professores nos levam a acreditar que fizeram e/ou fazem uso 

desses planos da forma como estão no portal, posto que, se assim não o fosse, para que, então, 

a necessidade de solicitar o envio de gabaritos com as respostas das atividades? E mais, qual a 

relevância de ter acesso a gabaritos de planos de aula (que foram ou serão aplicados em um 

determinado espaço, com um público específico que, certamente, é formado por sujeitos que 

dispõem de conhecimentos e capacidades que se diferem e, por consequência, podem reagir 

diferentemente a um mesmo conteúdo), para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos? 

Como controlar as reações-respostas dos alunos, se cada um reage a sua maneira, de acordo 

com suas vivências, conhecimentos e com a forma como compreendem o conteúdo? Não 

basta o aluno ter que estudar a partir de perguntas reproduzidas, tem que reproduzir, também, 

as respostas? Essa não seria uma forma de reforçar ainda mais a reprodução e/ou cópia e 

obrigar o aluno a realizar tal ação desde a forma como é levado a estudar os gêneros até a 

maneira de responder as atividades? 

Em conformidade com o dito, levando em conta os últimos comentários em que os 

professores pedem o gabarito com as respostas das atividades, compreendemos que essa 

postura denuncia de forma ainda mais clara – e diríamos até mais preocupante que o primeiro 

comentário – a prática da aula instrucionista em que “nada se cria, tudo se copia” (DEMO, 

2009). Assim, como se não fosse o suficiente copiar o plano, se faz necessário, também, 

requerer as respostas das atividades que nele estão. 
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 A recorrência desses professores ao Portal do professor reflete, pois, segundo Geraldi 

(2016) uma prática de ensino repetida como uma rotina, a qual não é conduzida pelo 

educador, mas tão somente transmitida, já que, pelo que consta, acessam a portais não com o 

intuito de criar sua aula e sim de reproduzir – sem nenhuma reflexão e autonomia – conteúdos 

criados por outros sujeitos, certamente, inseridos em outras realidades e dispondo de outros 

conhecimentos que podem ser distintos dos conhecimentos de quem acessa a esses materiais. 

A propósito do professor reprodutor, preso a informações que lhe venham de fora, 

ressalta Antunes (2003, p. 36), “já não há mais lugar para o professor simplesmente repetidor, 

que fica passivo à espera de que lhe digam exatamente como fazer, como “passar” ou 

“aplicar” as noções que lhe ensinaram”. Em conformidade com o dito, o que se espera nesses 

novos tempos de propagação de informações não é um professor repassador de conteúdos que 

não lhe exigem estudo e esforço em construir a sua própria prática e, por assim dizer, a sua 

aula, mas sim um professor capaz de criar, de inovar por meio de conhecimentos já existentes. 

Nesses moldes, concordamos com Bessa e Bernardinho (2017) quando dizem que é 

indispensável, em meio a essa era globalizada em que se fala sobre assuntos diversos – muitas 

vezes, de forma equivocada, confusa e/ou duvidosa – fazermos escolhas pensadas, no sentido 

de dispormos e usarmos de nossas habilidades para selecionar informações pertinentes, com 

vistas à construção de conhecimentos significativos. Nessa mesma linha de raciocínio assinala 

Demo (2009, p. 157) “é crucial saber avaliar informação, no sentido crítico e autocrítico, em 

especial escoimar informação que desinforma”. Para tanto, se faz necessário que o professor 

utilize de uma postura avaliativa para saber selecionar as informações que, de fato, podem ser 

úteis para a construção/renovação de seus conhecimentos e, por conseguinte, de sua prática 

em sala de aula, compreendendo, principalmente, que o conhecimento não é dado, mas é 

construído e que há, também, na internet “muito lixo cultural” MORAN (1997), o que 

justifica a necessidade de o professor ser seletivo, assim como crítico e autocrítico mediante 

determinados materiais didáticos que circulam na internet e, por assim dizer, em portais. 

Assim, sabendo que a internet não altera sozinha o processo de ensino e de 

aprendizagem e que ela tem, também, seu lado sombrio (DEMO 2009; MORAN 1997) 

insistimos na defesa de um profissional de educação que em detrimento da cópia e/ou 

reprodução prefere ser alguém capaz de avaliar, de criar, de tomar suas próprias decisões, a 

partir de seus conhecimentos específicos, levando em conta a realidade em que se encontra 

inserido, a qual tem suas peculiaridades e, por isso, requer um profissional que investe em 

pesquisa e que se capacita para intervir na aprendizagem de seus alunos e, assim, capacitá-los 

para, também, intervirem na realidade que os circunda. 
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Com isso, queremos acreditar que a internet pode contribuir para o processo de ensino 

e de aprendizagem de Língua Portuguesa, desde que esta seja consultada por um profissional 

que se constitui, antes de tudo, como um pesquisador e autor de sua própria prática, isto é, que 

dispõe de autonomia para tomar decisões pensadas, caso contrário será “um eterno 

dependente de novas orientações, novos exercícios e de novas aulas prontas a serem 

executadas, sem jamais ministrá-las com assinatura própria, com autoria” (GERALDI, 2016, 

p. 180). Nesse sentido, o que o autor quer ressaltar é que, estando, pois, o professor 

acostumado a receber orientações que não provém si, que não são por ele construídas, mas 

copiadas de outros, poderá ficar sempre na dependência de conteúdos alheios e, portanto sem 

autoria – tendo em vista que a repetição de conteúdos não levará o professor a refletir sobre 

sua prática e, menos ainda, a construir conhecimentos significativos e necessários ao seu 

ofício. 

Temos em mente uma prática de ensino construtiva, conforme defende Demo (2009) e 

não uma prática reprodutora, a qual pode tornar o professor refém de orientações que vem de 

fora. Todavia, sabemos também que não se constrói uma prática de ensino consistente, sem 

estudo, sem preparo e, menos ainda, sem conhecer os pressupostos teóricos que amparam 

dado exercício, como parece ser o caso desses professores comentadores dos planos que, além 

de fazerem uso dos materiais, ainda pedem os gabaritos com as respostas das atividades, 

elevando, pois, uma prática de ensino controladora e, por vezes, incapaz de possibilitar que o 

aluno compreenda os gêneros explorados nos planos na sua discursividade – enquanto meio 

de intervenção no mundo e, por conseguinte, enquanto orientação para a realidade, já que, em 

detrimento da criação, ganha espaço a reprodução de conteúdo.  

Nesse sentido, os comentários parecem refletir e refratar posicionamentos de 

educadores que se utilizam de aulas instrucionistas, as quais não possuem autoria, posto que 

reproduzem conteúdos alheios, restando aos alunos, na condição de sujeitos passivos, apenas 

copiar e reproduzir (DEMO, 2009), se constituindo, portanto, como reprodutores e tendo sua 

aprendizagem comprometida. Haja vista que, em lugar do estudo, da pesquisa, da 

contrapalavra e do embate de vozes, ganha espaço a repetição de conteúdos, muitas vezes, 

alheios até mesmo à capacidade do aluno e que, certamente, não o prepara para se comunicar 

nas diferentes situações enunciativas, objetivo maior do ensino de Língua Portuguesa. 

Podemos acreditar, pois, que a recorrência desses professores à internet, mais 

precisamente ao Portal do professor, não se revela como pertinente para o processo de ensino 

e de aprendizagem de Língua Portuguesa, já que ainda persiste a busca por informações 

prontas, acabadas, as quais não necessitam passar pelo processo de desconstrução e 
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reconstrução do conhecimento que pode levar o professor a se constituir como autor (DEMO, 

2009; 2015). Isso porque autoria exige pesquisa, planejamento, parte de um professor que se 

faz autor por meio de sua dedicação e empenho em querer, antes de qualquer coisa, ser um 

pesquisador ativo, crítico e não um mero transmissor de ideias que sequer pensou e/ou ajudou 

a construir.  

Logo, concordamos com Barbosa (2000) quando diz que não basta ao professor de 

Língua Portuguesa aceitar determinados embasamentos teóricos e dizer que estes 

fundamentam sua prática, é necessário antes de tudo, se não imprescindível, que este saiba 

fazer uso desses pressupostos para construir uma prática eficiente, em total acordo com tais 

fundamentos. Fora desses moldes, o que podemos ter é uma mera repetição de ideias e, por 

conseguinte, uma prática de ensino pouco ou nada consistente, pois como advoga Antunes 

(2003, p. 40), “não pode haver uma prática eficiente sem fundamentação num corpo de 

princípios teóricos sólidos e objetivos”. 

 Com isso, compreendemos, pois, que é imprescindível que o professor disponha de 

conhecimentos teóricos consistentes, apropriados para lhe orientar nas suas decisões, bem 

como naquilo que convém ser feito em sala de aula, levando em conta as necessidades dos 

alunos e tendo consciência da importância e das consequências que pode ocasionar a escolha 

de dado caminho teórico para sua formação, assim como para a aprendizagem dos seus 

alunos. Queremos acreditar que, caminhando o professor nesse intento, poderá se constituir 

como verdadeiro autor de sua prática, capaz, inclusive, de transformar aulas disponíveis em 

portais em conhecimento, assim como de influenciar na formação de alunos autores. 

Assim sendo, em virtude dos problemas apresentados a partir da análise das atividades 

dos planos de aula – em tópicos anteriores e aqui retomados – compreendemos, pois, que o 

uso desses planos em atividades envolvendo os gêneros discursivos, exigem um profissional 

fundamentado teoricamente para avaliar até que ponto esses materiais didáticos, disponíveis 

na internet (mais precisamente no portal do professor) podem ser transformados em 

conhecimento e, por conseguinte, contribuírem para o ensino e a aprendizagem dos gêneros 

numa perspectiva discursiva. 
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CONCLUSÃO 

  

De acordo com os pressupostos bakhtinianos, o uso da língua se efetiva na forma de 

enunciados concretos que se materializam por meio de gêneros discursivos que são regulados 

pelo espaço de atuação do sujeito. Assim, toda e qualquer forma de manifestação discursiva 

se dá por meio de um gênero, que tem sua maneira de se constituir e funcionar socialmente, 

por isso todas as escolhas realizadas na construção de um texto-enunciado são intencionadas, 

isto é, têm um porque, revelam posições enunciativas dialógicas e ideológicas que não devem 

ser desconsideradas, posto que são essas escolhas que permitem a construção de sentidos e o 

diálogo entre quem escreve e quem lê. 

Compreendendo os gêneros, pois, como verdadeira manifestação dialógica e 

ideológica da linguagem – que materializam diferentes maneiras de ser, de perceber e de 

compreender o mundo em nossa volta e, por consequência, revelam posicionamentos (que 

nunca são neutros) de sujeitos historicamente situados – nosso trabalho de investigação se deu 

no intento de analisar o tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de aula de Língua 

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

professor. 

Desse modo, na condição de respondentes e na busca, também, de respostas para os 

nossos questionamentos, buscamos investigar como os gêneros discursivos, considerados 

como objeto de estudo nas atividades propostas nos planos de aula, eram explorados – com o 

intuito de construirmos compreensões acerca do tratamento dado aos gêneros, em perspectiva 

backtiniana, nos referidos materiais didáticos, que circulam no Portal do professor.  

Em conformidade com o exposto, procuramos, inicialmente, identificar e descrever os 

gêneros explorados nos planos de aula de análise linguística, levando em conta, primeiro, as 

esferas de produção/circulação dos gêneros eleitos nos planos e, segundo, as partes que 

constituem os gêneros, a saber: conteúdo temático, estilo e estrutura composicional; 

buscamos, ainda, analisar os elementos linguísticos e discursivos explorados nas atividades de 

análise linguística e, por fim, refletir sobre a adequação desses planos de aula para se pensar o 

trabalho com os gêneros discursivos em sala de aula e a pertinência de se refletir sobre o uso 

de materiais didáticos disponíveis na internet. 

Na intenção de construirmos relações dialógicas com o nosso corpus e presando pela 

compreensão em profundidade – compreensão essa que, conforme os pressupostos 

bakhtinianos, é dialógica e, portanto, não se dá de forma isolada, mas na relação entre duas ou 

mais consciências – encontramos na interpretação e na abordagem qualitativa apoio para 
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estabelecermos relações dialógicas com o nosso objeto de estudo, quais sejam: planos de aula, 

disponíveis no Portal do professor.  

Assim, buscamos por meio da interpretação e da qualificação dos dados, construir 

conhecimentos sobre o nosso objeto de estudo escutando-o e atentando para aquilo que ele 

falava, com o intuito de compreendê-lo para além da sua materialidade linguística. O que 

possibilitou construir sentidos – sentidos esses jamais estanques, mas possíveis de serem 

ressignificados – sobre as atividades dos planos de aula e, consequentemente, compreender o 

tratamento dado aos gêneros nesses materiais didáticos. 

Como não é possível construir sentidos acerca de qualquer objeto que seja de maneira 

isolada, para a realização desse estudo, nos apoiamos, sobretudo, nos estudos de Bakhtin e do 

seu Círculo, quais sejam: Bakhtin (2011), que discute sobre linguagem, enunciado e gêneros 

discursivos em perspectiva dialógica; Medviédev (2016) que também contribui para se pensar 

os gêneros em perspectiva dialógica e Bakhtin/Volochinov (2009) que discute sobre língua, 

linguagem, enunciação, etc. Além de nos reportarmos a esses estudiosos da linguagem, 

dialogamos, também, com Rodrigues (2001; 2004; 2005), Acosta (2008), Faraco (2009), entre 

outros. E, por último, mas nem por isso menos importante, não podemos deixar de mencionar 

os estudos que versam sobre a análise linguística, os quais foram de suma relevância para se 

pensar a prática de análise linguística, a saber: Mendonça (2006; 2007), Geraldi (2012), 

Santos, Riche e Teixeira (2012) e Reinaldo e Bezerra (2013).  

Desse modo, embasados nos pressupostos teóricos supracitados, elegemos, para a 

nossa atividade de investigação, inicialmente, 11 planos de aula, publicados no Portal do 

Professor, direcionados a alunos do Ensino Fundamental Final. Todavia, durante o 

enfrentamento da análise, percebendo que não daríamos conta de analisar essa quantidade de 

planos, decidimos, então, considerar os 11 apenas no primeiro momento da análise, que 

compreendeu a identificação, ficando para as outras etapas da investigação apenas 04 planos, 

que abordavam os seguintes gêneros: notícia, artigo de opinião, carta do leitor e crônica 

humorística. 

Considerando as questões suscitadas, bem como as escolhas feitas para a construção 

de nossa pesquisa, lançamos o nosso olhar crítico-investigativo para as atividades dos planos 

de aula e organizamos nossa análise em três tópicos. Nesse sentido, detemo-nos nesse 

momento a retomada, mesmo que de forma sucinta, dos resultados alcançados por meio dessa 

investigação e, por conseguinte, a construção de algumas conclusões – possíveis, talvez, de 

serem ressignificadas em situações futuras. 
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Compreendendo, pois, que os gêneros discursivos se constituem, antes de tudo no 

interior de dadas esferas, no primeiro momento de análise procuramos identificar os gêneros 

selecionados nos 11 planos de aula – a saber, a notícia, o editorial, o artigo de opinião, as 

cartas de leitor, os classificados, o mito, a crônica humorística, o cartão postal, o horóscopo, o 

diário e o relato de experiências – apresentando-os a partir de seus espaços de 

produção/circulação. 

Desse modo, constatamos que os gêneros discursivos explorados nos planos 

pertencem às esferas: jornalística literária e cotidiana, as quais possuem diferentes interesses 

que se materializam nos gêneros discursivos já citados. Nessas circunstâncias, apesar de não 

haver recorrência aos gêneros orais nos planos de aula, mas somente aos escritos, é inegável a 

influência desses gêneros pertencentes às esferas: jornalística, literária e cotidiana – sobretudo 

os atrelados às duas primeiras esferas que dão conta dos gêneros secundários, os quais muito 

contribuem para a formação de sujeitos aculturados – no desenvolvimento de alunos críticos e 

conscientes (de alguns) dos diferentes papéis que podem desempenhar em sociedade, assim 

como ter acesso às distintas vozes que marcam as relações dialógicas nesses campos de 

intervenção/atuação dos sujeitos no mundo. 

No segundo momento da análise, ainda referente ao primeiro tópico, buscamos 

descrever os gêneros discursivos, tais como: notícia, artigo de opinião, cartas de leitor e 

crônica humorística. Nesse intento, selecionamos as questões mais significativas das 

atividades dos planos, relacionadas ao conteúdo temático, ao estilo e a estrutura 

composicional, com o intuito de compreender como esses aspectos são explorados enquanto 

partes constituintes dos gêneros. 

No caso dos planos analisados, a saber, P1, P3, P4 e P5, ao abordarem os gêneros – 

notícia, artigo de opinião, cartas do leitor e a crônica humorística – nos seus aspectos 

temáticos, percebemos que estes parecem se limitar, quase sempre, ao objeto de discurso dos 

textos-enunciados, muitas vezes, sem se deterem aos sentidos que emanam desses objetos, 

bem como as vozes que se mobilizam na constituição de dados posicionamentos – que na 

nossa compreensão se constitui como objetivo maior da construção do conteúdo temático de 

determinados textos.  

Quanto à estrutura composicional, constatamos que a exploração desta se atém a 

composição do gênero desvinculado das situações reais de enunciação em que os autores das 

notícias proferem seus discursos – como se toda e qualquer notícia tivesse a mesma 

composição, independente das condições de produção dos textos-enunciados. Negando-se, 

assim, a relativa estabilidade que atravessa o gênero. No que se refere aos aspectos 
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estilísticos, nossa compreensão nos permite perceber que há pouca ou quase nenhuma 

possibilidade de se pensar esses aspectos na sua mobilidade, isto é, levando em conta a 

recorrência destes como condição para produzir e/ou construir sentidos acerca do querer dizer 

que permeia os gêneros explorados. 

Em conformidade com o dito, nossa compreensão responsiva nos permitiu perceber 

que há uma preocupação inexpressiva, nos planos de aula, com relação ao conteúdo temático, 

ao estilo e a estrutura composicional enquanto partes constituintes dos gêneros, tendo em vista 

que a abordagem desses aspectos fica restrita muito mais à exploração dos textos-enunciados 

na sua superficialidade, isto é, a partir de partes fragmentadas destes. Desvelando, portanto, 

uma análise sem profundidade, muitas vezes, destituída dos reais contextos de enunciação, 

bem como das esferas jornalística e literária que (no caso dos planos analisados) regulam as 

formas de ser e de dizer dos sujeitos, assim como desvinculada das relações dialógicas que 

estes estabelecem com seus possíveis interlocutores – os quais influenciam significativamente 

na construção de um querer dizer que não é, de maneira nenhuma, construído de forma 

solitária, como parece sugerir os planos de aula na maioria das questões analisadas. 

No terceiro momento, lançamos o nosso olhar investigativo para as questões dos 

planos que se detinham à prática de análise linguística, concentrando nossa atenção nos 

elementos linguísticos e discursivos explorados, com a intenção de não somente identificar e 

citar tais elementos, mas, principalmente, compreender como são abordados.  

Desse modo, partimos do entendimento de que os elementos linguísticos são 

justamente aqueles que não levam em conta a situação concreta de enunciação em que estes 

estão inseridos, e os elementos discursivos são aqueles que consideram a situação real de 

enunciação, bem como o uso de dado aspecto na compreensão dos textos-enunciados, 

materializados nos gêneros discursivos supracitados. 

O estudo desses elementos, a partir da forma como são explorados nas atividades dos 

planos de aula, levou-nos a perceber que há uma valorização maior dos aspectos linguísticos 

(materializados por meio de elementos, tais como: pessoa gramatical, recursos utilizados na 

construção do efeito humorístico, adjetivo e pontuação) em detrimento dos aspectos 

discursivos, que aparecem em apenas duas questões de análise linguística (expressos por meio 

do tempo verbal e do uso do operador mas).  

Logo, entendemos que, nos planos analisados, em lugar da exploração desses aspectos 

em função de sua mobilidade nos textos-enunciados – conforme o uso na construção da 

vontade enunciativa dos sujeitos-autores – ganha um espaço significativo a abordagem de 

elementos linguísticos, os quais não possibilitam que os alunos realizem reflexões sobre os 
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textos-enunciados, tampouco os compreendam como meios de expressão da realidade. O que 

nos leva a crer que os planos ainda sinalizam para uma prática de ensino de análise linguística 

pouco producente e, por vezes, pouco capaz de viabilizar a formação de alunos-leitores 

críticos e conscientes da função de dadas escolhas na compreensão de textos-enunciados. 

Cientes de que os gêneros discursivos se constituem como via de intervenção dos 

sujeitos no mundo e, por conseguinte, expressam vontades enunciativas, posicionamentos 

ideológicos, podemos dizer que o tratamento dado aos gêneros: notícia, artigo de opinião, 

cartas de leitor e crônica humorística, fica – em quase todas as questões analisadas – restrito à 

localização de dados, tendo em vista que os textos-enunciados servem (neste caso) muito mais 

como pretexto para que o aluno participe de atividades que pouco contribuem para o 

estabelecimento de diálogo com os gêneros, do que para que este compreenda os movimentos 

dialógicos que os autores constroem por meio de dadas escolhas, que nunca são aleatórias, 

mas situadas, em comum acordo com suas finalidades comunicativas.   

No quarto e último momento, apresentamos algumas reflexões acerca da adequação do 

tratamento dado aos gêneros discursivos, nos planos de aula disponíveis no Portal do 

professor e, por conseguinte, do uso de materiais didáticos (publicados na internet) em sala de 

aula, sem uma devida análise acerca do que neles está posto. 

Nesse contexto, compreendendo os textos-enunciados explorados nos planos de aula 

enquanto unidades concretas da comunicação discursiva e os sujeitos produtores dos textos 

como respondentes, nossa atividade de reflexão nos permitiu sugerir – levando em conta a 

forma como são explorados os gêneros discursivos supracitados – que os textos-enunciados 

parecem ter (em quase todas as questões) seus elos quebrados, perdendo, assim, os vínculos 

com os já-ditos e com o que pode ser dito, já que as questões, em sua maioria, revelaram uma 

despreocupação com as relações dialógicas estabelecidas nos textos-enunciados que 

condicionam o querer dizer dos autores e, por consequência, permitem que os alunos 

construam sentidos acerca dos gêneros. 

Com isso, o aluno fica, muitas vezes, na condição de sujeito passivo, pois sua função 

mediante os textos-enunciados está muito mais ligada à reprodução e/ou localização de dados 

do que a construção do conhecimento, tendo em vista que a forma como os gêneros são 

explorados nos planos de aula não levam o aluno a construir sentidos sobre os textos-

enunciados, e, menos ainda, a participar criticamente das situações reais de enunciação como 

sujeito ativo, dialógico e respondente.  

Dessa forma, podemos dizer que os planos de aula ao se proporem a explorar os 

gêneros discursivos, dialogam pouco (ou quase nada) com os pressupostos bakhtinianos, 



115 

 

posto que, frequentemente, não consideram os gêneros discursivos na sua dialogicidadade, 

mas, quase sempre, de forma isolada, dissociado de sua dimensão social e, por vezes, preso 

apenas à sua dimensão linguística, o que revela certa inadequação do tratamento dado aos 

gêneros nos planos de aula com relação aos pressupostos bakhtinianos. 

Feitas essas ressalvas e considerando os problemas que os planos apresentam referente 

ao tratamento dado ao gênero, buscamos refletir sobre o uso de materiais didáticos, 

defendendo que se faz necessário que o professor avalie criticamente esses planos que 

circulam na internet, antes de pensar em fazer uso destes em suas atividades em sala de aula, 

haja vista que nem tudo que circula na internet leva, de fato, à construção de conhecimentos. 

A referida reflexão nos levou a alargar ainda mais a nossa compreensão, no sentido de 

que é preciso, antes de tudo, que o professor participe como autor das atividades que se 

propõe a executar em sala de aula, o que implica a construção e a reconstrução do 

conhecimento e não apenas a mera reprodução de conteúdos sem autoria e, por assim dizer, 

sem a participação ativa do professor. Isso porque ainda parece persistir uma prática de ensino 

pautada na reprodução de conteúdos alheios – os comentários que trouxemos a título de 

exemplificação e/ou reflexão contribuíram para evidenciar isso, comentários esses, escritos 

pelos próprios professores que afirmam utilizarem os planos de aula conforme postados no 

Portal do professor – e, por conseguinte, a existência de materiais que, em certa medida, não 

condizem com os pressupostos assumidos, como foi possível percebermos conforme nosso 

exercício de compreender o tratamento dado aos gêneros discursivos em planos de aula que 

trabalham a análise linguística, disponíveis no Portal do professor. 

Assim, compreendemos, pois, que é de suma importância que o professor de Língua 

Portuguesa disponha de conhecimentos teóricos consistentes que possam ajudá-lo a construir 

suas aulas, de tal forma que lhe capacite cada vez mais a avaliar com criticidade informações 

que circulam na internet e a se constituir como autor – autor esse que não sendo o primeiro e 

nem o último a propagar dados conhecimentos, aprende todos os dias a atualizar sua prática, 

assim como a construir e reconstruir conhecimentos, de forma consciente, de maneira que 

possa se tornar cada dia mais autônomo. E, nesse sentido, contribuir para a formação de 

alunos capazes de fazerem uso da palavra, na escola ou fora dela, com proficiência e 

segurança. Por esse viés, é possível construirmos uma sociedade melhor em que o professor, 

por meio da construção e não da reprodução do conhecimento, pode ser autor e formar autores 

com vez e voz para se pronunciar em contextos historicamente situados. 

Levando em conta o foco principal de nossa pesquisa – que foi analisar o tratamento 

dado aos gêneros discursivos em planos de aula de Língua Portuguesa, que se propõem a 
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trabalhar a análise linguística, disponíveis no Portal do professor – e tendo consciência que 

existem inúmeras possibilidades para se pensar o tratamento dado aos gêneros discursivos, 

bem como para a ampliação das discussões que aqui nos propomos a realizar, é possível, por 

exemplo, analisar como se dá o trabalho com os gêneros discursivos em propostas de 

produção de texto, ou quem sabe nas três práticas de linguagem, tais como: leitura, produção 

e análise linguística – considerando que há planos de aula, disponíveis no Portal que dispõe 

de dadas propostas – com o objetivo, por exemplo, de compreender se em outros planos 

existem avanços com relação ao trabalho com gêneros em perspectiva bakhtiniana, já que 

esses materiais são escritos por diferentes sujeitos, com diferentes visões que, certamente, 

podem contribuir para a construção de propostas mais significativas para o ensino e a 

aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Queremos crer que nossa pesquisa contribui para que o professor de Língua 

Portuguesa desenvolva uma postura ainda mais crítica frente ao uso de materiais didáticos, 

que circulam na internet, no contexto de sala de aula – sobretudo, nesse atual cenário em que 

nos encontramos, no qual se fala sobre tudo e qualquer coisa de forma instantânea – com 

vistas à construção de conhecimentos, assim como para torná-lo ainda mais consciente da 

importância de o professor dispor de embasamento teórico consistente para se constituir como 

autor de sua própria prática e, portanto, contribuir para o ensino e a aprendizagem dos gêneros 

em perspectiva discursiva. 
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Sobre o gênero discursivo - notícia 

 Compartilhar por E-mail 

  

  

 Compartailhar no Orkut 

MODALIDADE / NÍVEL DE 

ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: modos de organização 

dos discursos 

Educação de Jovens e Adultos - 

2º ciclo 
Língua Portuguesa 

Linguagem escrita: leitura e produção de 

textos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 identificar  a notícia como um gênero discursivo da  esfera jornalística; 

 analisar os elementos da estrutura composicional da notícia impressa: autoria, título, foto, 
legenda, olho e lead; 

 produzir uma notícia, de acordo com a estrutura estudada.   

Duração das atividades 

05 aulas de 50 minutos cada 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Identificação da estrutura  textual, antecipação/constatação e refutação de hipóteses. 

 Estrutura básica da narrativa. 

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo; 

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos; 

 utilização de fotos, notícias de jornais e vídeos veiculados na internet. 

Aula 01 (50 minutos) 
A notícia é um gênero discursivo em que se relata um fato, que desperta interesse do público a 
que o jornal se destina. Geralmente, apresenta uma linguagem clara, impessoal, concisa e 
adequada ao suporte em que é veiculada. Há numa notícia a predominância da narração e da 
função referencial da linguagem. 
1. Atividade  oral 

O professor deverá iniciar a aula perguntando aos alunos: 
a. Vocês têm hábito de ler jornais ou assistir a noticiários televisivos? 
b. Em um jornal que tipo de notícias interessam a vocês? Por quê? 
c. Vocês se lembram de alguma fato recente, noticiado na mídia impressa ou televisiva? Comente. 
Observação: 
2. Para esta atividade, o professor deverá levar para a sala de aula, jornais e revistas. 

O professor deverá  dispor os alunos em grupos e distribuir entre eles as revistas e os jornais. A seguir, 
deverá solicitar aos alunos o seguinte: 
a. Ler os títulos da notícia da primeira página do jornal que eles têm em mãos. 
b. Observar que as formas verbais estão predominantemente no tempo presente. A intenção do uso 
desse tempo verbal é dar ao leitor a impressão de proximidade entre o momento em que os fatos 
ocorreram e o momento da leitura. 
c. Observar a data da publicação do jornal/revista; elemento importante para a localização dos fatos no 
tempo. Na primeira página de alguns jornais também se informa o horário da conclusão da edição, para 
que o leitor saiba  até que momento as informações puderam ser atualizadas. 
 Aula 02 (50 minutos) 
 Atividade  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22646
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22646


O professor deverá levar os alunos  ao laboratório de informática para assistirem ao vídeo – O que é 
notícia. 
Disponível em: 

http://www.savevid.com/video/o-que-notcia.html  
2. Após a exibição do vídeo,  os alunos em dupla, deverão elaborar um parágrafo sobre o assunto do 
vídeo, respondendo a seguinte pergunta: 
O que é notícia? 
Aula 03 (50 minutos) 
Atividade 

O professor deverá reproduzir  para os alunos as duas notícias apresentadas abaixo. 
Texto 1: 

21/08/2010 - 10h43 
Cinco pessoas ficam feridas após acidente na zona sul de São Paulo 

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 
O motorista de um carro perdeu a direção, bateu em um poste e capotou na avenida Luís Gomes Cardim 
Sangirargi, altura do número 556, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado. O 
acidente ocorreu por volta 6h e interditou toda a via. 
As cinco pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para os prontos-socorros de três hospitais 
da região, Cruz Azul, São Paulo e Vergueiro. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de 
Tráfego), o fluxo de carros na região do acidente está lento. 
Para evitar lentidão, os engenheiros da CET montaram um desvio para os motoristas pelas ruas Dona 
Inácia Uchôa, Fernando Galiani, Dona Brígida, bem como pela avenida Lins de Vasconcelos. 
Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/786675-cinco-pessoas-ficam-feridas-apos-acidente-na-zona-sul-
de-sao-paulo.shtml  
Texto 2: 

 20/08/2010 13h25 - Atualizado em 20/08/2010 17h14 
Bon Jovi anuncia show no Rio de Janeiro 
Grupo americano toca na Praça da Apoteose no dia 8 de outubro. 
Banda também se apresenta em São Paulo no dia 6 de outubro. 

O grupo americano de hard rock Bon Jovi anunciou nesta sexta-feira (20) que vai se apresentar no Rio de 
Janeiro. A banda, que havia anunciado uma apresentação em São Paulo no dia 6 de outubro, vai tocar 
também na Praça da Apoteose, no Rio, no dia 8 de outubro. 
Os ingressos para o show no Rio custam R$ 250 (pista normal) e R$ 600 (pista premium), com direito à 
meia-entrada para estudantes e maiores de 60 anos, e começam a ser vendidos para o público em geral 
no dia 30 de agosto. 

 
O grupo de hard rock americano Bon Jovi. (Foto: Divulgação) 
Em São Paulo, o grupo se apresenta no Estádio do Morumbi, e os ingressos variam entre R$ 160 a R$ 
600, com meia-entrada. 
Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda não toca no Brasil há 15 anos, e atualmente está em turnê 
com seu novo álbum, "The Circle". Os shows divulgado no 11º disco do grupo começaram em fevereiro 
deste ano. A banda deve fazer 135 apresentações em 30 países de cinco continentes. 
Bon Jovi no Brasil São Paulo 

Quando: 6 de outubro, às 21h 
Onde: Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1 
Quanto: entre R$ 160 e R$ 600, com direito à meia-entrada 
Informações: www.ticketsforfun.com.br 

 (11) 2846-6232  

http://www.savevid.com/video/o-que-notcia.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/786675-cinco-pessoas-ficam-feridas-apos-acidente-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/786675-cinco-pessoas-ficam-feridas-apos-acidente-na-zona-sul-de-sao-paulo.shtml
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000009574.jpg
http://www.ticketsforfun.com.br/


Rio de Janeiro 

Quando: 8 de outubro, às 21h 
Onde: Praça da Apoteose - R. Marques de Sapucaí , s/nº 
Quanto: entre R$ 250 e R$ 600, com direito à meia-entrada 
Informações: www.ticketsforfun.com.br   
(11) 2846-6232 
Disponível em: 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/bon-jovi-anuncia-show-no-rio-de-janeiro.html  
II - Os alunos,  em grupo de quatro pessoas, deverão responder às questões propostas sobre os textos. O 
professor deverá xerocar as perguntas para os alunos. 
1. Identifique nas notícias 1 e 2 os seguinte fatores que caracterizam esse gênero discursivo. 
a. Onde ocorrem os fatos? 
b. Quando? 
c. Quais as pessoas envolvidas? 
d. Qual foram as causas?  E os efeitos? 
e. Há depoimentos? De quem  são? 
f.  Quais os detalhes secundários? 
g. Há imagens e fotos com legenda? Qual a importância desses elementos para uma notícia? 
2. Uma notícia bem estruturada apresenta a seguinte forma: · 
- Título: a notícia deve ser encabeçada por um título expressivo para chamar a atenção do leitor. O título 

relaciona-se com o lead e pode apresentar um sub-título. ·  
- Lead  ou parágrafo guia: primeiro parágrafo, em que se resume o fato acontecido. È uma parte 

fundamental  da notícia que além de captar a atenção do leitor, tem como objetivo fornecer-lhe 
informações fundamentais, respondendo às perguntas:  quem? O quê? Onde? Quando? 
- Corpo da notícia: parágrafo(s) em que se faz a descrição pormenorizada dos fatos ocorridos. Nesta 

segunda parte, responde-se às questões: como? Por quê? 
a. As  notícias analisadas estão estrutura nesse formato? Justifique. 
b. Transcreva o lead de cada uma das notícias – 1 e 2. 

3. Nas  notícias lidas, predominam a neutralidade sobre o que se noticia ou o jornalista demonstra a sua 
opinião pessoal sobre o assunto? Justifique sua resposta. 
4. Nos notícias 1 e 2, predomina  a 1ª. ou a terceira pessoa gramatical? Por quê? 
5. As duas notícias são diferentes em que aspectos? 
6. Dentre os sinais de pontuação, o ponto final é bastante usado em textos de notícia, entretanto a 
interrogação e a exclamação nunca aparecem. Por quê? 
7. Uma característica fundamental da notícia é a veracidade. Os fatos noticiados são realmente 
acontecidos. 
Quem é(são) o (s) responsável(eis) pelo que é divulgado em um jornal? 
8. Discuta com seus colegas e concluam: quais são as principais características do gênero notícia? 
Aula 04 (50 minutos) 
Atividade 
Observação: 

O objetivo da  leitura e análise de notícias diretamente em sites na internet deve-se ao fato de que as 
notícias são atualizadas, isto é, só apresentam valor jornalístico quando acabam de acontecer, sendo 
esse mais um aspecto que caracterizam o gênero. Por outro lado, com essa atividade pode-se 
também  explorar a natureza e a estrutura do jornal eletrônico, tais como links, interatividade, etc. 
I - O professor deverá  levar os alunos ao laboratório de informática  para, em dupla, acessarem a página 
do jornal “Folha de São Paulo” na internet, seguindo o roteiro abaixo. 
1. Acesse   o portal  do jornal Folha de São Paulo: 

http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/  

 
2. Clique em Notícias. 

http://www.ticketsforfun.com.br/
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/bon-jovi-anuncia-show-no-rio-de-janeiro.html
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000009591.jpg


 
3.  Selecione uma notícia e clique sobre ela. 

 
4. Leia a notícia selecionada e responda no caderno: 
a. Qual é o assunto da notícia destacada? 
b. A imagem  e o título chamam a atenção do leitor? Por quê? 
c. Com base na leitura do lead, identifique: onde e quando o fato ocorreu, como e por quê e quais as 
pessoas envolvidas. 
d. Para atrair a atenção do leitor e conduzir a leitura de uma notícia,além do lead, utilizam-se recursos,tais 
como: foto com legenda, título  em destaque e olho da notícia – trecho escrito em destaque, que 
complementa as informações dadas no título da matéria. 

Esses recursos foram utilizados na notícia lida? Justifique sua resposta. 
e. Em relação à  linguagem, responda: em que tempo e pessoa foram empregados os verbos? A 
linguagem é clara e objetiva? Justifique. 
Aula 05 (50 minutos) 
Atividade 
Produção de Texto 

I – O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia da  foto sobre as enchentes no Rio de Janeiro e 
apresentar a eles a seguinte proposta de produção de texto: 
a. Com base no que foi estudado sobre o gênero discursivo notícia, produza um texto noticiando 
um fato possível de ser  retratado pela foto abaixo. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000009594.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000009595.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000009600.jpg


b. A estrutura de seu texto deve conter os seguintes elementos: 
 - Título em destaque. 
 - Olho da notícia – trecho escrito em destaque, complementando as informações dadas no título 
da matéria. 
 - Lead: contendo as informações que respondem às perguntas:  quem? O quê? Onde? Quando? 
- Corpo da notícia: descrição detalhada dos fatos ocorridos, respondendo  às questões: como? 
Por quê? 

c. Lembre-se de dar um título para a notícia e criar uma legenda para a foto. 
d. As notícias produzidas serão lidas em sala de aula para apreciação dos colegas e professor e, após 
eventuais correções,  expostas no mural da sala.  

Recursos Complementares 

1. Para ampliar o conhecimento dos alunos a respeito da temática estudada, o professor poderá exibir 
para eles o vídeo: 
a. Os desafios da assessoria para gerar notícia: 
Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=9f44ebnbYAs&feature=related  
2. O professor poderá também  exibir para os alunos o vídeo de Chico Buarque - Notícia de Jornal; e, a 
seguir proceder a análise da letra da canção. 
Vídeo disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=Qz8raFQNDGI 
Letra disponível em: 
http://letras.terra.com.br/chico-buarque/292211/  

Avaliação 

O alunos serão avaliados, coletivamente, por meio das atividades de  análises de duas notícias de jornal 
e, individualmente, por meio da produção de uma notícia com base em uma foto sobre enchentes no Rio 
de janeiro.   

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 3 classificações 

 Cinco estrelas3/3 - 100% 

 Quatro estrelas0/3 - 0% 

 Três estrelas0/3 - 0% 

 Duas estrelas0/3 - 0% 

 Uma estrela0/3 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Edna Teixeira, Aulas particulares , Rio de Janeiro - disse:  
edna_avlis@hotmail.com 

12/05/2013 

Cinco estrelas 

Os modelos de aulas apresentados me ajudam muito no desenvolvimento do meu trabalho. São 
bem criativos e os temas de grande interesse por parte dos alunos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9f44ebnbYAs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Qz8raFQNDGI
http://letras.terra.com.br/chico-buarque/292211/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22646
mailto:edna_avlis@hotmail.com


 Paula Matos, E M de São José do Rio Preto , São Paulo - disse:  
paula-matos@ibest.com.br 

24/08/2011 

Cinco estrelas 

Achei a aula excelente. Obrigada pela oportunidade de aprender a preparar uma aula tão 
oportuna. Parabéns! 

 

 Jaqueline Gomes Alves, CE BALDOMERO BARBARA , Rio de Janeiro - disse:  
jaqueline.alves08@hotmail.com 

23/04/2011 

Cinco estrelas 

Primeiramente gostaria de agradecer, pois seus materiais têm contribuido muito com minhas 
práticas. São objetivos e claros. Tenho planejado boas aulas. Ainda não consegui eleborar 
materias para compartilhar, mas tenho aprendido bastante com a contribuição dos colegas. 
Abraço 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22646
mailto:paula-matos@ibest.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22646
mailto:jaqueline.alves08@hotmail.com


Sobre o gênero discursivo - editorial 

 Compartilhar por E-mail 

  

  

 Compartailhar no Orkut 

MODALIDADE / NÍVEL DE 

ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Educação de Jovens e Adultos 

- 2º ciclo 
Língua Portuguesa 

Linguagem escrita: leitura e produção de 

textos 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: modos de 

organização dos discursos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 conhecer e identificar características estruturais do gênero discursivo editorial: tese, 
argumentos e conclusão; 

 ler e analisar um editorial; 

 conhecer recursos linguísticos responsáveis pela construção de estratégias argumentativas; 

 produzir um editorial focalizando um assunto polêmico. 

Duração das atividades 

04 aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Estrutura básica do texto dissertativo-argumentativo. 

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo; 

 utilização de editoriais e charges veiculadas na internet; 

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos. 

Aula 01 (50 minutos) 

Em nosso cotidiano, a todo momento estamos emitindo opiniões, defendendo ideias. Opinamos em casa, 
na escola, no trabalho, na rua. Opinar, argumentar, persuadir o outro ou ser persuadido faz parte da vida, 
é também uma forma de construir a cidadania e participar mais criticamente da vida em sociedade. 
Os discursos argumentativos, persuasivos podem se organizar em diferentes gêneros, nas mais variadas 
linguagens. Nesta aula, vamos estudar um desses gêneros: o editorial. 

O editorial é um gênero textual utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por 
objetivo informar, mas sem obrigação de apresentar objetividade e imparcialidade. Geralmente há nos 
grandes jornais/revistas uma seção chamada Editorial na mídia impressa. 
Atividade 

A. O professor deverá levar os alunos ao laboratório de informática para, em duplas, pesquisarem  sobre 
o gênero discursivo – editorial.  Para esta pesquisa, os alunos deverão seguir  o seguinte roteiro: 
1.  Editorial: conceito; características funcionais e composicionais. 
2. Linha editorial: conceito; características e função. 
3. Charges editoriais.   
Disponíveis em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial  
http://www.brasilescola.com/redacao/o-editorial.htm  
B. Após a pesquisa, o professor deverá exibir para os alunos o vídeo " Editorial de Moda: Como fazer?" 
Disponível em: 
http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18118~n~editorial+de+moda%3A+como+fazer.htm     

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20891
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20891
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial
http://www.brasilescola.com/redacao/o-editorial.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/Dispon%C3%ADvel%20em:%20http:/www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18118~n~editorial+de+moda%3A+como+fazer.htm%C2%A0%20%C2%A0


 
Disponível em: 
http://images.teamsugar.com/files/upl1/0/3987/19_2008/sjp080512_1_560.preview.jpg  
Atividade 2 

Editoriais de moda em revistas 
http://www.youtube.com/watch?v=Qj7fnUUT29k   
Aula 02 (50 minutos)  
Atividade 

I - O professor deverá reproduzir (xerocar) para os alunos o editorial do jornal BRASILTURIS Jornal – 
informativo da indústria turística brasileira. Após a leitura do texto, os alunos, em dupla, deverão 
responder às questões propostas. 

 
Alpen Park em Canela (RS) lança PROGRAMA educativo 

Publicado em 06/06/2010 
Uma maneira divertida de aprender é a proposta do Alpenciência, projeto educativo desenvolvido pelo 
Alpen Park, de Canela (RS). “Imagine-se aprendendo sobre matemática e física dentro de um trenó 
descendo por uma trilha de 630 metros, fazendo tirolesa ou a quatro metros de altura em um bungee 
trampolim. Basicamente, a ideia é essa”, explica o proprietário do Alpen Park, Renato Fensterseifer. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000008501.jpg
http://images.teamsugar.com/files/upl1/0/3987/19_2008/sjp080512_1_560.preview.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Qj7fnUUT29k
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000008497.jpg


O projeto consiste num programa multidisciplinar em que estudantes de educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio poderão experimentar na prática as teorias que aprendem em sala de 
aula. 
Para receber os alunos e orientá-los corretamente, os monitores do parque receberam treinamento 
ministrado pelo professor Antônio de Pádua Duarte Teixeira, pós-graduado em Docência do Ensino 
Superior. Consultor técnico das revistas Galileu, Superinteressante, Revista do Educador, Rede Record, 
TV Cultura, e das rádios Globo, América e CBN, Pádua também desenvolveu o conteúdo de apostilas que 
combinam as atrações do centro de lazer com as disciplinas; são materiais que poderão ser utilizados por 
alunos e professores. 
O programa Alpenciência será aplicado para escolas de todo o Estado, públicas ou privadas, cabendo às 
instituições de ensino definir se a visita contará como dia letivo. Serão aceitos grupos com, no mínimo, 
vinte estudantes, com programação de três horas, de manhã ou de tarde. 
Disponível em: 

http://www.brasilturis.com.br/diretodaredacao_materia.neo?Materia=13642  
O professor deverá solicitar dos alunos que, depois de lido o texto, respondam  às seguintes 
questões: (Entregar xerox das questões aos alunos) 

1. Editorial é um gênero textual cuja intenção é apresentar e defender a opinião ou a posição de 
determinado veículo de comunicação diante de um fato ou de uma ideia. Transcreva do texto lido trechos 
em que se percebe essa intenção. 
2. Que tipo de argumento é usado pelo editorial para defender a sua posição sobre o projeto educativo 
desenvolvido pelo Alpen Park, de Canela (RS)? 
3. Um editorial é um gênero textual que se organiza como um discurso argumentativo/persuasivo. 
Portanto, deve apresentar os elementos característicos desse tipo de discurso, quais sejam: 
a. Introdução/ancoragem – forma de apresentar ao leitor o assunto a ser tratado no texto. De maneira 

geral, pode ser feita a partir de: 
(i) um saber partilhado ou de conhecimento que seja consenso entre as pessoas; 
(ii) informações, dados numéricos, estatísticas; 
(iii) uma citação de alguém que tenha credibilidade, como a fala de um especialista no assunto que vai ser 
tratado; ou uma pergunta, um questionamento ou problema. 
b. Tese – posição a ser defendida sobre um determinado assunto ou fato. 
c. Desenvolvimento - contendo os argumentos que são os recursos e procedimentos que o autor utiliza 

para fundamentar ou sustentar a tese apresentada. Há  vários procedimentos que podem ser 
apresentados como formas de argumentos, tais como: 
(i) apresentar fatos, dados informativos ou científicos, dar exemplos, etc.; 
(ii)  justificar com ideias que sejam de consenso geral, que não precisam ser demonstradas; 
(iii) citar pessoas que sejam autoridade no assunto tratado; 
(iv) fazer comparações; 
(v) apresentar contra-argumentos para demonstrar o domínio sobre o assunto. 
c. Conclusão – a síntese feita com base em tudo o que foi exposto na argumentação. 
Explicite as partes composicionais do editorial lido, conforme a estrutura apresentada. 
Aula 3 (50 minutos) 
Atividade 

1. O professor deverá reproduzir (xerocar) para os alunos os editoriais 1, 2, 3 e 4, apresentados na 
sequência. A seguir, deverá dividir a turma em quatro grupos. Cada grupo ficará responsável por analisar 
um dos textos, conforme orientação abaixo: 
- Cada grupo deverá analisar o texto indicado pelo professor, reproduzindo o  esquema da 
estrutura composicional do gênero editorial, fazendo uma síntese de cada uma das partes: 
introdução/ancoragem, tese, argumentação e conclusão. 

2. Realizada a análise, cada grupo deverá transpor o esquema feito para um cartaz para expô-lo à classe. 
Se a escola tiver condições, fornecer cartolinas ou qualquer outro tipo de papel para os alunos fazerem a 
atividade. 
Texto 1: 

 
Disponível em: 
http://www.partes.com.br/  
Partes – a sua revista Virtual 
Seja parte 

Iniciar um projeto editorial é um trabalho árduo e penoso, mas com muita vontade e garra iniciamos o 
processo de edição de uma revista virtual. Partes vem para o debate franco entre seus leitores, amigos e 
colaboradores, para a troca de ideias em busca de uma reflexão saudável para a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas. 

http://www.brasilturis.com.br/diretodaredacao_materia.neo?Materia=13642
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000008498.jpg
http://www.partes.com.br/


Queremos Partes como um canal sempre aberto para a participação e a colaboração de suas 
mensagens. Somos Partes de um todo que necessita de democracia, diálogo, transparência, acesso à 
comunicação e à informação. 
Estamos vivendo uma nova fase no desenvolvimento da internet no país, todos, de qualquer idade e nível 
social, estão descobrindo a rapidez e o dinamismo dessa nova era.  Não podemos ficar para trás, quem 
tem ideias, projetos, conteúdo, não pode ficar sem participar deste meio de comunicação. 
Partes quer ajudar a pensar, ser o elo, de muitos leitores que podem contribuir com uma reflexão 

saudável sobre nosso cotidiano. No artigo de Paulo de Abreu Lima há a pergunta: Para onde vamos com 
as nossas relações mesquinhas no cotidiano?  Muitos poderão perguntar: Quem somos?, mas, como diz 
o educador Paulo Berardi, ao sugerir um nome para a nossa revista: somos "Genom", pois lembra gênio, 
genoma, gen, enfim e afinal: PARTES. 

Sim, entre, junte-se a nós, participe e seja uma parte. 
Mande sua Opinião 
O Editor 
Disponível em: 
http://www.partes.com.br/editorial_01.html  
Texto 2: 

 
Disponível em: 
http://www.netpropaganda.com.br/img/materia/texto/712.jpg 
Moda canarinho       

Confira os itens de moda que farão a cabeça feminina durante o evento futebolístico mais aclamado do 
planeta 
Por Camila Ribeiro   
É fato que a maioria das mulheres não ficam lá muito animadas quando o assunto é futebol. Mas de 
quatro em quatro anos, período em que acontece a Copa do Mundo, o entusiasmo toma conta das 

amantes e também das leigas da bola. 
Tudo ganha mais cor e o verde e amarelo chegam dominando as ruas. Com os itens de moda e beleza 
não é diferente: esmaltes, joias, vestimentas e calçados entram na onda do evento. 
Nesta época é interessante casar todas as cores da bandeira com peças diferentes - calça, cinto, blusa, 
lenços - só tomando cuidado para que o look não fique muito infantil. "Expressar toda esta alegria por 
meio das roupas é superinteressante. É importante fazer combinações das cores do Brasil com peças 
jeans e itens em azul e branco, tons neutros que combinam com as demais nuances", explica a 
consultora de moda Bia Kawasaki. 
Uma dica é aliar peças simples como uma regata ou camisa branca com uma outra que faça papel 
de sobreposição, de preferência as com cores vistosas, como verde ou amarela. 
Além disso, as mulheres podem usar e abusar dos lenços e fazer diversas amarrações na cintura e no 
pescoço. Na cabeça, podem ser envolvidos em um chapéu ou então usados como turbantes e tiara. [...] 
Disponível em: 
http://guiadasemana.com.br/Sao_Paulo/Mulher/Noticia/Moda_Canarinho.aspx?id=63694  
Texto 3: 
Editorial da Folha de São Paulo 
São Paulo, 4 de fevereiro de 2009 
Ensino superior e distante 

Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de terceiro grau pode 
estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a taxa de criação de novas 
instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela foi de mero 0,5%, passando de 
2.270 para 2.281 entidades. 
Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam atendidas. Se o 
número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em ritmo mais lento (3%). 

http://www.partes.com.br/editorial_01.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000008500.jpg
http://www.netpropaganda.com.br/img/materia/texto/712.jpg
http://guiadasemana.com.br/Sao_Paulo/Mulher/Noticia/Moda_Canarinho.aspx?id=63694


Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era de 46% em 2006 e passou para 
44% em 2007. 
Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de professores para o 
ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que em 2006. Algumas das maiores 
reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas obrigatórias, como Letras (-10%), Geografia (-
9%) e Química (-7%). 
Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação apropriada para as aulas 
que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação nacional. Ela só será sanada com o 
aprofundamento de uma política de revalorização da profissão, que começa por uma recomposição 
salarial, mas não poderia esgotar-se nela. 
Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de todos os meios - como 
o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais necessária. A boa nova do censo 
é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados (7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 
Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial seja mobilizado na 
capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará apenas em mais um canal de 
saturação. 
Disponível em: 
http://www.uab.ufscar.br/editorial-da-folha-de-sao-paulo  
Texto 4: 

 
Disponível em: 

http://dapatativadoassare.files.wordpress.com/2008/02/16-vi.jpg 
Trote na USP - Folha de S. Paulo, Editorial 
A revelação de um novo caso de trote violento na USP (Universidade de São Paulo) é preocupante. É o 
primeiro caso de abuso a vir a público desde a morte do calouro Edison Tsung Chi Hsueh, encontrado 
morto em uma piscina do clube dos alunos da Faculdade de Medicina da USP em fevereiro de 1999. 
Desta vez, calouros de medicina veterinária teriam sido obrigados, no campus da USP em Pirassununga, 
a tomar banho com um líquido retirado do estômago do gado, a mastigar e engolir grama, a andar só com 
roupas íntimas e a rolar em lama misturada com estrume. Os veteranos, talvez inspirados na Ku Klux 
Klan, estavam encapuzados e carregavam tochas. Como de hábito, estudantes recomendaram aos 
calouros que não dessem entrevistas sobre o episódio. 
Resta aguardar o encaminhamento que a USP dará à denúncia. Até hoje, ninguém foi punido pela 
tragédia de 1999. Na época, constrangida pela repercussão negativa, a universidade decidiu proibir o 
trote por meio de uma portaria que previa a suspensão e a expulsão dos alunos, medida adotada também 
pela Unicamp e pela Unesp. A seguir, a Assembléia Legislativa aprovou uma lei punindo o trote agressivo 
nas universidades, sancionada em 6 de janeiro de 2000. 
Alguns dias depois, porém, a comissão processante criada pela USP para investigar a morte não apontou 
nenhum culpado, sob alegação de que os acusados, embora tivessem exibido comportamentos 
reprováveis, apenas seguiram a conduta prevalecente entre os estudantes. O resultado da sindicância 
levantou o temor de que tanto as portarias baixadas pelas universidades como a lei contra o trote 
estavam provavelmente destinadas a virar letra morta. 
É o que se poderá comprovar agora. O prefeito do campus de Pirassununga, Marcus Antônio Zanetti, 
afirmou que há elementos suficientes para comprovar a ocorrência do trote agressivo. A universidade tem 
instrumentos legais para punir os responsáveis pela violência. Só falta saber se a USP vai tomar uma 
providência ou, mais uma vez, engavetar o caso. 
Fonte: Folha de S. Paulo – Editorial 
Disponível em: 

http://www.universia.com.br/noticia/materia_clipping.jsp?not=4326  
Aula  04 (50 minutos)  
Atividade de produção de texto 

http://www.uab.ufscar.br/editorial-da-folha-de-sao-paulo
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000008499.jpg
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As charges estão presentes em todos os principais jornais e revistas de informação geral que circulam no 

país. Os editoriais ganham leveza com o humor das charges, que também são textos opinativos, visto que 
o chargista imprime sua opinião em sua criação. 
O professor deverá  reproduzir  a charge de Angeli para os alunos e  apresentar a eles a seguinte 
proposta de produção textual: 
Produza um editorial para ser publicado no Jornalzinho da escola, posicionando-se  sobre a 
situação atual do ensino público no Brasil. Associe sua visão a respeito do assunto ao conteúdo 
veiculado na charge de Angeli, (xerocada para os alunos) a qual deverá ilustrar seu texto. 

 
Disponível em: 

http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/angeli_balanco1.jpg 
Os textos deverão ser entregues ao professor ao final da aula. Se algum aluno quiser ler seu texto na 
frente da turma, é uma boa estratégia para desinibição. 

Recursos Complementares 

Para ampliar o conhecimento dos alunos sobre o gênero estudado, o professor poderá exibir para eles o 
vídeo sobre editorial da Folha de São Paulo: 
Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=2Do1HAMyVAA  

Avaliação 

A avaliação do desempenho dos alunos a respeito do gênero discursivo  editorial será feita de maneira 

coletiva por meio da realização das análises dos editoriais, e, individualmente, pela produção de um 
editorial  a partir de uma charge. 

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 1 classificações 

 Cinco estrelas1/1 - 100% 

 Quatro estrelas0/1 - 0% 

 Três estrelas0/1 - 0% 

 Duas estrelas0/1 - 0% 

 Uma estrela0/1 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000005174.jpg
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Opiniões 

 SAndra R.R.Fernandes, CNSSCoração , São Paulo - disse:  
S_Regininha1@yahoo.com.br 

03/06/2011 

Cinco estrelas 

Sensacional. Mande -me sempre que tiver conteúdos. Adorei esse trabalho. Aguardo. 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20891
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Estrutura Curricular 

MODALIDADE / NÍVEL DE 

ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: modos de organização 

dos discursos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Identificar as características do gênero artigo de opinião. 

 Verificar, por meio de análise de textos, a função dos operadores argumentativos, na 
construção do gênero artigo de opinião. 

 Analisar e produzir um artigo de opinião, considerando as características do gênero e as 
condições de produção. 

Duração das atividades 

08 aulas de 50 minutos cada 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

Em um artigo de opinião, o autor apresenta aos leitores uma questão polêmica e procura convencê-los de 
sua opinião, utilizando para isso estratégias variadas. Para a realização desta proposta, os alunos 
precisam conhecer previamente a estrutura do texto dissertativo, bem como determinadas categorias 
gramaticais que funcionam como operadores argumentativos, tais como as conjunções coordenativas. 

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laptop UCA; 

 utilização de vídeos do Youtube; 

 atividades realizadas em grupo de alunos; 

 utilização de textos, imagens e vídeos veiculados na internet. 

Projeto Iniciação Científica -  Uma Lupa na Língua 

  
Disponível em: http://www.trabalhismoemdebate.com.br/2012/04/a-justica-do-trabalho-precisa-
atender-mais-a-finalidade-do-processo/ 

http://www.trabalhismoemdebate.com.br/2012/04/a-justica-do-trabalho-precisa-atender-mais-a-finalidade-do-processo/
http://www.trabalhismoemdebate.com.br/2012/04/a-justica-do-trabalho-precisa-atender-mais-a-finalidade-do-processo/


Subprojeto: gêneros discursivos 

Tema: Artigo de Opinião 

Sobre a proposta: 

  

  
OBS.: As aulas poderão ser desenvolvidas com a utilização de notes, netbooks ou tablets. 
Disponível em: http://gizelda-linguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/10/vamos-criar-um-texto-de-
opiniao.html 
O artigo de opinião, focalizado nesta proposta, pertence à esfera jornalística. Geralmente, por meio 
desse gênero, o autor busca convencer e influenciar o leitor, acerca de uma ideia, provocando 
uma revisão de seu posicionamento ideológico e de  seus valores. Dessa forma, ocorre um 
processo de argumentação em favor de uma determinada posição, ao mesmo tempo em que se 
procura refutar opiniões contrárias à tese defendida.  Além de apresentar argumentos capazes de 
sustentar sua tese, o autor costuma servir-se de mecanismos linguísticos capazes de indicar a 
orientação argumentativa e, desse modo, encaminhar o planejamento discursivo. Para isso, 
utilizam-se os operadores argumentativos que têm por função indicar a força argumentativa dos 
enunciados e a direção para a qual apontam, ou seja, os operadores argumentativos direcionam o 
leitor  para que percorra o caminho proposto pelo  autor. Portanto, o estudo sobre os operadores 
argumentativos favorece ao aluno o reconhecimento das manobras discursivas realizadas pelo 
emissor. 
Primeiro Passo: Apresentação do tema aos alunos 

Para apresentar o tema aos alunos, visando motivá-los para a realização das atividades propostas, o 
professor solicita a eles que acessem a página: http://www.youtube.com/watch?v=0ovqveCQliM 
para ouvirem a canção, “Que país é este?”, de Renato Russo. 

 
Imagem disponível em: http://blogdatvuerj.blogspot.com.br/2012/03/renato-russo-o-aniversario-do-

icone.html 

 Professor, apresente informações aos alunos sobre o autor. 

http://gizelda-linguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/10/vamos-criar-um-texto-de-opiniao.html
http://gizelda-linguaportuguesa.blogspot.com.br/2010/10/vamos-criar-um-texto-de-opiniao.html
http://www.youtube.com/watch?v=0ovqveCQliM
http://blogdatvuerj.blogspot.com.br/2012/03/renato-russo-o-aniversario-do-icone.html
http://blogdatvuerj.blogspot.com.br/2012/03/renato-russo-o-aniversario-do-icone.html


Há 52 anos nascia, no Rio de Janeiro, um dos maiores nomes da música brasileira: Renato Manfredini 
Junior - Renato Russo.  Autor de inúmeros sucessos como “Pais e Filhos”, “Mais Uma Vez” e “Tempo 
Perdido”, o carioca nasceu em 1960, mas se mudou ainda criança para Brasília, capital do rock no Brasil, 
onde mais tarde seria considerado o “irmão mais velho da geração Coca-cola”, que também contava com 
a influência dos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. 
[...] 
Disponível em: http://blogdatvuerj.blogspot.com.br/2012/03/renato-russo-o-aniversario-do-icone.html - 
Acesso em maio  de 2012 
Que país é este? 
Renato Russo 
Nas favelas e no senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita 
A constituição 
Mas todos acreditam 
No futuro da nação... 
Que país é este?(3x) 
  
Na Amazônia 
E no Araguaia ia, ia 
Na baixada fluminense 
No Mato grosso 
E nas Gerais 
E no Nordeste tudo em paz 
Na morte eu descanso 
Mas o sangue anda solto 
Manchando os papéis 
Documentos fiéis 
Ao descanso do patrão... 
Que país é este?(3x) 
  
Terceiro mundo se for 
Piada no exterior 
Mas o Brasil vai ficar rico 
Vamos faturar um milhão 
Quando vendemos todas as almas 
Dos nossos índios um leilão... 
Que país é este?(3x) 
  
Disponível em: http://letras.terra.com.br/renato-russo/1175645/ 
Professor, antes de conversar com os alunos sobre  a canção, fale com eles a respeito de Renato Russo 
- vocalista e letrista da banda Legião Urbana -,  considerado o principal compositor do rock nacional dos 

anos 1980, ao lado de Cazuza. Como compositor, criou várias canções em que questiona o Brasil e os 
brasileiros. Uma de suas canções mais famosas é “Que país é este”, composta em 1978, quando ele 
pertencia à banda punk Aborto Elétrico, em Brasília. Renato Russo afirmou que não pretendia gravá-la, 
porque tinha esperança de que o Brasil melhorasse e que a canção se desatualizasse, perdendo sua 
razão de ser. Entretanto, ele a gravou e a  canção nos soa mais atual do que nunca. 
Disponível em: http://www.brasa.org/_sitemason/files/gK7OI8/Marli%20Rosa.pdf 
Após ouvirem a canção, converse com os alunos, perguntando a eles: 
a. Qual é o tema tratado na canção?  Pode ser considerado um tema polêmico? Por quê? 
a. Na canção, o autor parte de Brasília para compor um cenário nacional em que falta a ética, onde a 
corrupção  e a violência imperam. Justifique essa afirmação com passagens do texto. 
b. Na segunda estrofe, o autor refere-se  a diversas regiões violentas do Brasil. Que regiões são essas? 
c.  Pode-se perceber que há ironia  no sentido e na ênfase vocal que Renato Russo dá à expressão “tudo 
em paz” ? Explique. 
d. Resuma  o ponto de vista sobre a corrupção no Brasil, apresentado na canção. 
e. O que você pensa sobre a corrupção no Brasil? 
f. Você tem facilidade para expor suas opiniões? É fácil defender nossas ideias com palavras? É 
importante respeitar a opinião alheia, mesmo que essa opinião seja diferente da nossa? 
g. Em nosso cotidiano, são muitas as formas de expressar nossa opinião, diante de acontecimentos, 
atitudes ou ideias polêmicas. Mas há situações em que expressar  uma opinião exige uma elaboração 
mais cuidadosa. E o caso do artigo de opinião. 
 O que você sabe a respeito desse gênero? Geralmente, onde ele é veiculado? 
Professor, aproveite esse momento  para direcionar o olhar dos  alunos para  o gênero a ser 
trabalhado – artigo de opinião. Esclareça a eles que, quando alguém deseja expor seu modo de 
pensar por meio de um veículo de comunicação, é fundamental que se expresse de maneira clara, 
relacionando argumentos que sustentem o ponto de vista defendido. 

http://blogdatvuerj.blogspot.com.br/2012/03/renato-russo-o-aniversario-do-icone.html
http://letras.terra.com.br/renato-russo/
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Segundo Passo – Delimitação e problematização do tema 
Professor, após conversar com os alunos sobre o gênero artigo de opinião, a partir da canção de 
Renato Russo, apresente a eles, em datashow, o artigo “Ambição e ética” de Stphen Kanitz, 
publicado na página: http://www.kanitz.com/veja/ambicao_e_etica.asp  
Cada aluno poderá acessar o texto em seu note, nets ou tablets. 

  

Ambição e ética 

Ambição é tudo o que você pretende fazer na vida. São seus objetivos, seus sonhos, 

suas resoluções para o novo milênio. As pessoas costumam ter como ambição 

ganhar muito dinheiro, casar com uma moça ou um moço bonito ou viajar pelo 

mundo afora. A mais pobre das ambições é querer ganhar muito 

dinheiro, porque dinheiro por si só não é objetivo: é um meio para alcançar sua 

verdadeira ambição, como viajar pelo mundo. No fim da viagem você estará de 

volta à estaca zero quanto ao dinheiro, mas terá cumprido sua ambição. 

As pessoas mais infelizes que eu conheço são as mais ricas. Quanto mais rico, mais 

infeliz. Nunca me esqueço de um comentário de uma copeira, na casa de um 

empresário arquimilionário, que cochichava para a cozinheira: "Todas as festas de 

rico são tão chatas como esta?" "Sim, todas, sem exceção", foi a resposta da 

cozinheira. 

De fato, ninguém estava cantando em volta de um violão. Os homens estavam em 

pé numa roda falando de dinheiro, e as mulheres numa outra roda conversavam 

sobre não sei o que, porque eu sempre fico preso na roda dos homens falando de 

dinheiro. 

Não há nada de errado em ser ambicioso na vida, muito menos em ter "grandes" 

ambições. As pessoas mais ambiciosas que conheço não são os pontocom que 

querem fazer um IPO (sigla de oferta pública inicial de ações) em Nova York. São 

os líderes de entidades beneficentes do Brasil, que querem "acabar com a pobreza 

do mundo" ou "eliminar a corrupção do Brasil". Esses, sim, são projetos 

ambiciosos. 

Já ética são os limites que você se impõe na busca de sua ambição. É tudo que você 

não quer fazer na luta para conseguir realizar seus objetivos. Como não roubar, 

mentir ou pisar nos outros para atingir sua ambição. A maioria dos pais se 

preocupa bastante quando os filhos não mostram ambição, mas nem todos se 

preocupam quando os filhos quebram a ética. Se o filho colou na prova, não 

importa, desde que tenha passado de ano, o objetivo maior. 

Algumas escolas estão ensinando a nossos filhos que ética é ajudar os outros. Isso, 

porém, não é ética, é ambição. Ajudar os outros deveria ser um objetivo de vida, a 

ambição de todos, ou pelo menos da maioria. Aprendemos a não falar em sala de 

aula, a não perturbar a classe, mas pouco sobre ética. Não conheço ninguém que 

tenha sido expulso da faculdade por ter colado do colega. "Ajudar" os outros, e 

nossos colegas, faz parte de nossa "ética". Não colar dos outros, infelizmente, não 

faz. 

O problema do mundo é que normalmente decidimos nossa ambição antes de 

nossa ética, quando o certo seria o contrário. Por quê? Dependendo da ambição, 

torna-se difícil impor uma ética que frustrará nossos objetivos. Quando 

percebemos que não conseguiremos alcançar nossos objetivos, a tendência é 

reduzir o rigor ético, e não reduzir a ambição. Monica Levinski, uma insignificante 

estagiária na Casa Branca, colocou a ambição na frente da ética, e tirou o Partido 

Democrata do poder, numa eleição praticamente ganha, pelo enorme sucesso da 

economia na sua gestão. 

Definir cedo o comportamento ético pode ser a tarefa mais importante da vida, 

especialmente se você pretende ser um estagiário. Nunca me esqueço de um 

http://www.kanitz.com/veja/ambicao_e_etica.asp


almoço, há 25 anos, com um importante empresário do setor eletrônico. Ele 

começou a chorar no meio do almoço, algo incomum entre empresários, e eu não 

conseguia imaginar o que eu havia dito de errado. O caso, na realidade, era 

pessoal: sua filha se casaria no dia seguinte, e ele se dera conta de que não a 

conhecia, praticamente. Aquele choro me marcou profundamente e se tornou logo 

cedo parte da ética na minha vida: nunca colocar minha ambição na frente da 

minha família. 

Defina sua ética quanto antes possível. A ambição não pode antecedê-la, é ela que 

tem de preceder à sua ambição. 

Publicado na Revista Veja edição 1684 ano 34  n
o 

3 de 24 de janeiro de 2001  
  

  
Disponível 
em: http://www.gostodeler.com.br/materia/6656/crise_mundial_e_artigo_de_stephen_kanitz.html 

  

STEPHEN KANITZ, consultor de empresas e conferencista, vem realizando seminários 

em grandes empresas no Brasil e no exterior. Já realizou mais de 500 palestras nos 

últimos 10 anos. 

Mestre em Administração de Empresas pela Harvard University, foi professor Titular 

da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo. 

 

Criador do Prêmio Bem Eficiente para entidades sem fins lucrativos e 

do site www.voluntarios.com.br. 

Criador de Melhores e Maiores da Revista Exame, avaliou até 1995 as 1000 maiores 

empresas do país. 

Sua experiência como consultor lhe rendeu vários prêmios: Prêmio 

http://www.gostodeler.com.br/materia/6656/crise_mundial_e_artigo_de_stephen_kanitz.html
http://www.harvard.edu/
http://www.usp.br/
http://www.usp.br/
http://www.filantropia.org/pbe2007.htm
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http://www.abamecrio.com.br/


ABAMEC Analista Financeiro do Ano, Prêmio JABUTI 1995 - Câmara Brasileira do 

Livro e o Prêmio ANEFAC. 

É árbitro da BOVESPA na Câmara de Arbitragem do Novo Mercado. 

Disponível em: http://www.kanitz.com/index_refresh.htm 
Professor, faça a leitura oral do texto para os alunos, a seguir, estabeleça uma interlocução com eles a 
respeito do artigo, por meio das perguntas seguintes que deverão ser digitadas e entregues a eles  para 
que façam o registro das respostas em seus laptops ou tablets. 
Questões sobre o texto 

1. Observe a página em que o artigo foi publicado. Quem assina o texto? 
2. O texto está escrito em primeira pessoa? Justifique sua resposta com exemplos do texto. 
3.  O artigo é sobre ambição e ética. Releia o primeiro e o quinto parágrafos. Responda: 
Como o autor define ambição e ética? Qual a relação entre elas? 
4. Em um artigo de opinião é comum o autor: 

 apresentar sua opinião a respeito do assunto tratado logo no início do texto; 

 em seguida, expor argumentos para convencer o leitor a se posicionar a seu favor; 

 por fim, apresentar suas conclusões. 

Identifique essas partes no texto lido. 

5. Para convencer o leitor ou ouvinte de uma dada opinião, é preciso apresentar argumentos, isto é, 
motivos que sejam capazes de justificá-la. 
Observe o trecho: 
“A mais pobre das ambições é querer ganhar muito dinheiro, porque dinheiro por si só não é objetivo: é 

um meio para alcançar sua verdadeira ambição, como viajar 
pelo mundo. No fim da viagem você estará de volta à estaca zero quanto ao dinheiro, mas terá cumprido 

sua ambição.” 
a. Qual a justificativa do autor para a afirmação: “a mais pobre das ambições é querer ganhar muito 
dinheiro”? 
b. Operadores argumentativos são mecanismos linguísticos que permitem indicar a força e a orientação 
argumentativa dos enunciados,  determinando o  modo de dizer o que se  tem para dizer. 

  A palavra porque  em “porque dinheiro por si só não é objetivo: é um meio para alcançar 
sua verdadeira ambição, como viajar pelo mundo”, é um operador argumentativo? 

Por meio dessa palavra (porque): 
(  ) introduz-se uma justificativa ou explicação para o enunciado anterior; 
(   ) estabelece-se uma relação de causa e consequência entre os enunciados. 
c. Identifique, no texto, outras ocorrências do operador argumentativo porque, e explique a relação de 

sentido estabelecida por meio dele. 
6. Os operadores mas, porém, no entanto, todavia – assinalam uma oposição entre argumentos 

explícitos ou implícitos  no texto. 
Releia esta passagem do texto - quinto parágrafo – e explique a relação de  sentido introduzida pelo 
operador mas. 
“A maioria dos pais se preocupa bastante quando os filhos não mostram ambição, mas nem todos se 

preocupam quando os filhos quebram a ética. Se o filho colou na prova, não importa, desde que tenha 
passado de ano, o objetivo maior”. 
7. Releia o quarto parágrafo do texto: 
“Não há nada de errado em ser ambicioso na vida, muito menos em ter "grandes" ambições. As pessoas 
mais ambiciosas que conheço não são os pontocom que querem fazer um IPO (sigla de oferta pública 
inicial de ações) em Nova York. São os líderes de entidades beneficentes do Brasil, que querem 
"acabar com a pobreza do mundo" ou "eliminar a corrupção do Brasil". Esses, sim, são projetos 
ambiciosos.” 

a. O que se pode inferir da visão do autor sobre a corrupção no Brasil? Comente. 
8. Releia o sexto parágrafo do texto: 
“Algumas escolas estão ensinando a nossos filhos que ética é ajudar os outros. Isso, porém, não é ética, 
é ambição. Ajudar os outros deveria ser um objetivo de vida, a ambição de todos, ou pelo menos da 
maioria. Aprendemos a não falar em sala de aula, a não perturbar a classe, mas pouco sobre ética. Não 
conheço ninguém que tenha sido expulso da faculdade por ter colado do colega. "Ajudar" os outros, e 
nossos colegas, faz parte de nossa "ética". Não colar dos outros, infelizmente, não faz. “ 
A partir da posição do autor, manifeste sua opinião a respeito de ética. 

 Professor, faça a correção das questões em voz alta com os alunos, chamando a atenção 
deles para pontos importantes do texto. 

http://www.abamecrio.com.br/
http://www.kanitz.com/index_refresh.htm


Problematização do Tema 
Professor, a partir das respostas das questões sobre o artigo de opinião, “Ambição e ética”, 
de Stephen Kanitz,   chame a atenção dos alunos para a importância dos operadores 
argumentativos na indicação da força argumentativa dos enunciados, direcionando   o 
leitor  para  a construção de determinados sentidos. 
Aproveite esse  momento para orientar os alunos a formular a pergunta que irá nortear  as 
atividades de pesquisa que serão realizadas por eles. 
 Focalizando os operadores, uma possível pergunta poderia ser: 
 Qual é  a função dos operadores argumentativos no gênero discursivo  artigo de opinião? 
Justificativa 
Professor, oriente os alunos a produzirem a justificativa, depois de realizadas as atividades de 
pesquisa. Desse modo, eles terão mais clareza da importância dos operadores argumentativos na 
articulação das ideias no texto, uma vez que esses elementos contribuem para o encaminhamento 
das decisões estratégicas, tomadas intencionalmente pelo autor do texto, ao construir a 
argumentação e ganhar a adesão do leitor.  Eles deverão construir o texto, procurando responder 
à pergunta: por que é importante realizar um estudo sobre o emprego dos operadores 
argumentativos no gênero artigo de opinião? 
Terceiro Passo – Hora da pesquisa 

Os alunos, em grupo de cinco componentes, deverão realizar as atividades propostas. 
Atividade 1 

1. Os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre os operadores argumentativos, a partir do seguinte 
roteiro: 
a. Operadores  argumentativos: definição 
b. Os operadores argumentativos são utilizados para introduzir vários tipos de argumentos. Quais são os 
operadores mais comuns? 
Sugestão de links para pesquisa: 

http://www.professorafrancinetecel.com/component/k2/item/8-os-operadores-argumentativos.html 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Operadores_argumentativos 
2.  Depois de acessarem os links, os alunos, a partir da pesquisa realizada, deverão identificar a relação 
de sentido estabelecida pelos operadores argumentativos em destaque no artigo “A origem da corrupção”, 
de Stephen Kanitz., disponível na página: http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp 
  

A  origem da corrupção 
O Brasil não é um país intrinsecamente corrupto. Não existe nos genes brasileiros nada 

que nos predisponha à corrupção, algo herdado, por exemplo, de desterrados 

portugueses. 

A Austrália que foi colônia penal do império britânico, não possui índices de corrupção 

superiores aos de outras nações, pelo contrário. Nós brasileiros não somos nem mais 

nem menos corruptos que os japoneses, que a cada par de anos têm um ministro que 

renuncia diante de denúncias de corrupção. 

Somos, sim, um país onde a corrupção, pública e privada, é detectada somente quando 

chega a milhões de dólares e porque um irmão, um genro, um jornalista ou alguém 

botou a boca no trombone, não por um processo sistemático de auditoria. As nações 

com menor índice de corrupção são as que têm o maior número de auditores e fiscais 

formados e treinados. A Dinamarca e a Holanda possuem 100 auditores por 100.000 

habitantes. Nos países efetivamente auditados, a corrupção é detectada no nascedouro 

ou quando ainda é pequena. O Brasil, país com um dos mais elevados índices de 

corrupção, segundo o World Economic Forum, tem somente oito auditores por 100.000 

habitantes, 12.800 auditores no total. Se quisermos os mesmos níveis de lisura da 

Dinamarca e da Holanda precisaremos formar e treinar 160.000 auditores. 

Simples. Uma das maiores universidades do Brasil possui hoje 62 professores de 

Economia, mas só um de auditoria. Um único professor para formar os milhares de 

fiscais, auditores internos, auditores externos, conselheiros de tribunais de contas, 

fiscais do Banco Central, fiscais da CVM e analistas de controles internos que o Brasil 

precisa para combater a corrupção. 

A principal função do auditor inclusive nem é a de fiscalizar depois do fato 

consumado, mas a de criar controles internos para que a fraude e a corrupção não 

possam sequer ser praticadas. Durante os anos de ditadura, quando a liberdade de 

http://www.professorafrancinetecel.com/component/k2/item/8-os-operadores-argumentativos.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Operadores_argumentativos
http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp


imprensa e a auditoria não eram prioridade, as verbas da educação foram redirecionadas 

para outros cursos. Como consequência, aqui temos doze economistas formados para 

cada auditor, enquanto nos Estados Unidos existem doze auditores para cada 

economista formado. Para eliminar a corrupção, teremos de redirecionar rapidamente as 

verbas de volta ao seu devido destino, para que sejamos uma nação que não precise 

depender de dedos duros ou genros que botam a boca no trombone, e sim de 

profissionais competentes com uma ética profissional elaborada. 

Países avançados colocam seus auditores num pedestal de respeitabilidade e de 

reconhecimento público que garante a sua honestidade. Na Inglaterra, instituíram 

o Chartered Accountant. Nos Estados Unidos eles têm o Certified Public 

Accountant. Uma mãe inglesa e americana sonha com um filho médico, advogado ou 

contador público. No Brasil, o contador público foi substituído pelo engenheiro. 

Bons salários e valorização social são os requisitos básicos para todo sistema 

funcionar, mas no Brasil estamos pagando e falando mal de nossos fiscais e auditores 

existentes e nem ao menos treinamos nossos futuros auditores. Nos últimos nove anos, 

os salários de nossos auditores públicos e fiscais têm sido congelados e seus quadros, 

reduzidos - uma das razões do crescimento da corrupção. Como o custo da auditoria é 

muito grande para ser pago pelo cidadão individualmente, essa é uma das poucas 

funções próprias do estado moderno. Tanto a auditoria como a fiscalização, que vai dos 

alimentos e segurança de aviões até os direitos do consumidor e os direitos autorais. 

O capitalismo remunera quem trabalha e ganha, mas não consegue remunerar quem 

impede o outro de ganhar roubando. Há quem diga que não é papel do Estado produzir 

petróleo, mas ninguém discute que é sua função fiscalizar e punir quem mistura água ao 

álcool. Não serão intervenções cirúrgicas (leia-se CPIs), nem remédios potentes (leia-se 

códigos de ética), que irão resolver o problema da corrupção no Brasil. Precisamos da 

vigilância de um poderoso sistema imunológico que combata a infecção no nascedouro, 

como acontece nos países considerados honestos e auditados.Portanto, o Brasil não é 

um país corrupto. É apenas um país pouco auditado. 

Publicado na Revista Veja, edição 1600, ano 32, nº 22, de 2 de junho de 1999, página 
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Disponível em: http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp 
Atividade 2 

Professor, discuta o  artigo “Origem da Corrupção” com os alunos. A seguir, proponha a eles que 
assistam aos vídeos sobre o assunto: 
Fábula da corrupção - disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Rx6Gqu5Gq7A 
O que você tem a ver com a corrupção - disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=hblBL1KTTfw 
Eduardo Bueno - início da corrupção no Brasil - disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=n6tWt3IOtmM&feature=relatedenda 

Após assistirem aos vídeos os alunos deverão produzir um artigo de opinião expressando o  que eles 
pensam a respeito da corrupção. 
Cada grupo deverá  selecionar um texto para ser apresentado na sala de aula para colegas e professores 
e postado no Blog da turma. 
Professor, oriente os alunos sobre os seguintes aspectos em relação à produção do texto: 

 Utilize a primeira pessoa do singular. 

 Defina com clareza a posição que vai assumir em relação ao assunto. 

 Lembre-se de que você pode usar exemplos ou dados numéricos para comprovar 
seus argumentos. 

 Utilize informações dos textos lidos sobre o assunto e também dos vídeos assistidos. 

 Dê um título ao seu artigo, apresentando de forma indireta a sua opinião sobre o 
tema. 

 Esteja atento ao emprego dos operadores argumentativos ao construir e organizar os 
argumentos. 

http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp
http://www.youtube.com/watch?v=Rx6Gqu5Gq7A
http://www.youtube.com/watch?v=hblBL1KTTfw
http://www.youtube.com/watch?v=n6tWt3IOtmM&feature=relatedenda


Quarto Momento: Socialização e Resultados da Pesquisa 

 Os alunos deverão organizar a apresentação do trabalho em Power Point, KPresenter ou no 
Prezi, com todos os passos do projeto, os artigos produzidos pelo grupo, finalizando com a 
resposta à pergunta que direcionou a pesquisa.   

  
  

Recursos Complementares 

Sugestão de links para os alunos: 

Argumentação e linguagem dissertativa - disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=o7lR6zcLHcQ&feature=results_video&playnext=1&list=PL5E58ADE
7BEB358B3 
  
Sugestão de links a ser consultado pelo professor quando da elaboração de sua aula: 

  
UCA - O texto argumentativo: a articulação entre as ideias do texto - disponível 
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38520 
UCA - Editorial versus Artigo de opinião  - disponível 
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37887 
UCA - O texto argumentativo: a intencionalidade e as escolhas de linguagem - disponível 
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38521 
UCA - Conhecendo a argumentação: tipos de argumentos  - Disponível 
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38507 
UCA - Marcas de oposição no texto - disponível 
em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35908 

Avaliação 

A avaliação dos alunos deverá ser feita ao longo de todo o processo. Deverão ser levados em 
consideração os seguintes critérios: 

 interesse e envolvimento na execução das atividades propostas; 

 contribuição com material bibliográfico; 

 pontualidade na entrega das atividades; 

 domínio do conteúdo temático estudado (por meio da produção do artigo, por exemplo); 

 organização na exposição dos resultados. 

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 1 classificações 

 Cinco estrelas1/1 - 100% 

 Quatro estrelas0/1 - 0% 

 Três estrelas0/1 - 0% 

 Duas estrelas0/1 - 0% 

 Uma estrela0/1 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 simone, Escola , Rio Grande do Sul - disse:  
monibz09@yahoo.com.br 

http://www.youtube.com/watch?v=o7lR6zcLHcQ&feature=results_video&playnext=1&list=PL5E58ADE7BEB358B3
http://www.youtube.com/watch?v=o7lR6zcLHcQ&feature=results_video&playnext=1&list=PL5E58ADE7BEB358B3
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38520
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37887
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38521
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=38507
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=35908
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41461
mailto:monibz09@yahoo.com.br
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Cinco estrelas 

Maravilhosa. 
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Imagem disponível em: 
http://criaturadg.blogspot.com.br/2009/05/lupa.html 

Subprojeto: gêneros discursivos 

 
Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/redacao/a-carta-leitor.htm 
1.Tema: Carta do leitor 

O gênero discursivo Carta do leitor apresenta destinatário específico - a pessoa que escreveu a matéria 
ou o responsável por sua publicação. Serve para divulgar  conceitos e opiniões, dar voz ao público de 
uma revista ou de um jornal, promover  debate de ideias e expressar respeito pelas posições do leitor. O 
autor escreve para fazer comentários positivos ou negativos sobre uma matéria veiculada na publicação, 
para mostrar o seu ponto de vista a respeito de assuntos tratados em matérias, enfim, para inserir-se em 
um diálogo ou debate público. Vale observar que nem todas as cartas enviadas a uma revista ou jornal 
poderão ser publicadas, geralmente, há uma seleção feita por profissionais responsáveis. 
2. Problematização 
2.1 Motivação: apresentando o tema aos alunos 

Para motivar os alunos em relação ao tema proposto, o professor deverá solicitar a eles que acessem  a 
página: http://www.youtube.com/watch?v=ZQryoP4pNXg&feature=related para assistirem ao início do 
filme “Central do Brasil”, de Walter Salles. 

http://criaturadg.blogspot.com.br/2009/05/lupa.html
http://www.brasilescola.com/redacao/a-carta-leitor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ZQryoP4pNXg&feature=related


 
Disponível em: http://joapa.blogspot.com.br/2009/07/trilha-sonora-central-do-brasil.html 

 Após os alunos assistirem ao vídeo, o professor conversa com eles sobre o filme, pedindo a eles que 
leiam a sinopse,  disponível na  página: http://www.centraldobrasil.com.br/fr_sin_p.htm 
  

Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas ditadas  por analfabetos, na Central do 

Brasil. Nos relatos que ela ouve e transcreve, surge um Brasil desconhecido e 

fascinante, um verdadeiro panorama da população migrante que tenta manter os laços 

com os parentes e o passado. Uma das clientes de Dora é Ana, que, junto com seu filho 

Josué, procura Dora para que ela escreva  uma carta. 

Josué (Vinícius de Oliveira), um garoto de nove anos,  sonha encontrar o pai que nunca 

conheceu. Na saída da estação, Ana é atropelada e Josué fica abandonado. Mesmo a 

contragosto, Dora acaba acolhendo o menino e envolvendo-se com ele. Termina por 

levá-lo para o interior do nordeste, à procura do pai. 

À medida que passam a se conviver, estes dois personagens, tão diferentes, vão se 

aproximando. Começa então uma viagem fascinante ao coração do Brasil, à procura do 

pai  desaparecido. É uma viagem que toca profundamente o coração de cada um dos 

personagens do filme. 
  
Professor, explore ao máximo a leitura dos alunos e, depois, a partir da temática do filme, promova um 
debate sobre a importância da comunicação interpessoal por meio da escrita. Instigue os alunos a 
refletirem  sobre suas práticas de comunicação. Que meios eles utilizam: carta, bilhete, e-mail, 
Orkut, MSN, Facebook? 
Converse  com os alunos sobre a necessidade de dominar não só a linguagem utilizada por eles quando 
se comunicam pela  internet (mensagens breves, sem muita elaboração do pensamento, repleta de gírias 
e abreviações), compreendida por um grupo restrito, mas também a variedade padrão da língua 
portuguesa, compreendida em todas as regiões e empregada em situações formais. 
2.2 Focalizando o tema 

Após a discussão realizada a partir do filme “Central do Brasil”, o professor pergunta aos alunos: 
a. A carta pessoal é um gênero que possibilita a comunicação entre pessoas que estão distantes uma da 
outra. Que tipo de assunto  geralmente contém uma carta pessoal? 
b. As cartas escritas por Dora podem ser consideradas cartas pessoais? Por quê? 
c. Vocês conhecem outros tipos de cartas?  Quais? 
d.  Devido à dinamicidade dos gêneros discursivos em função das necessidades sócioculturais de nossa 
sociedade, o gênero carta deu origem a outros gêneros tais como: carta familiar, carta de amor, carta 
aberta, carta de solicitação, carta de reclamação, carta do leitor, dentre outras. 

Por meio de qual dessas cartas, o leitor pode dar sua opinião a respeito de uma matéria publicada 
em  jornais e revistas?  Explique. 

http://joapa.blogspot.com.br/2009/07/trilha-sonora-central-do-brasil.html
http://www.centraldobrasil.com.br/fr_sin_p.htm


e. Você já escreveu uma carta para algum jornal ou revista? Comente. 
f.  Geralmente, nesse tipo de texto, os leitores de jornais e revistas fazem comentários positivos ou 
negativos sobre o que  leram.  Quais seriam os recursos linguísticos utilizados pelo leitor, por exemplo, 
para expressar sua opinião? 

 Professor, este é o momento de direcionar o olhar dos alunos para o tema – Carta do 
leitor – focalizando aspectos relativos às marcas linguísticas responsáveis pelo grau 
de formalidade/informalidade do texto, bem como  o emprego dos adjetivos etc. 

  
A seguir, o professor exibe para os alunos, em datashow,   as cartas dos leitores, apresentadas abaixo. 
Essas cartas foram publicadas na revista Superinteressante. Foram escritas pelos leitores para comentar 
e expor sua opinião sobre a  reportagem “Sobre a ansiedade”, publicada em novembro de 2008, na 
revista. 

 
Capa da edição de novembro de 2008 em que foi publicada a matéria “Sobre ansiedade”. 

Disponível em: http://www.mwbra.com/super-interessante-novembro-de-2008/ 
  
Observação: professor, antes de conversar com os alunos sobre as cartas, solicite a eles  que 
acessem a página: http://super.abril.com.br/saude/ansiedade-447836.shtml  para lerem a reportagem 
que deu origem a elas. 

  

Sobre a Ansiedade 

Descubra por que a ansiedade atrapalha a sua vida e aprenda o que fazer para conviver com 

ela. 

por Texto Karin Hueck 

Quando todas as coisas boas da vida – amor, dinheiro, sexo e diversão – se tornam 

motivo de preocupação, é sinal de que algo está errado. Entenda o que é 

a ansiedade e aprenda a conviver com esse sentimento, que é mais comum e 

antigo do que você imagina. 

Vamos começar pelo final. Quando você terminar de ler esta reportagem, terá 

descoberto que ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro, se 

preocupando com as coisas que ainda vão acontecer. E que, se estamos vivos hoje, 

é a ela que devemos agradecer, porque nos fez ser mais cautelosos durante séculos 

e séculos de evolução. Você também vai aprender que todos os tipos 

de ansiedade podem ser tratados com remédios ou terapia, mas que, por mais 

que eles atrapalhem o trabalho, o namoro, as coisas boas da vida e acabem com a 

sua paciência no trânsito, nem sempre é bom se livrar deles. Dá para conviver com 

a ansiedadepacificamente – e é isso que vai fazer a diferença na hora de 

http://www.mwbra.com/super-interessante-novembro-de-2008/
http://super.abril.com.br/saude/ansiedade-447836.shtml
http://super.abril.com.br/busca/?qu=preocupa%E7%E3o
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=sentimento
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=sentimento
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade


reconhecer que nem tudo precisa ser motivo de preocupação o tempo todo. 

Pronto, se, como bom ansioso, você queria saber como esta matéria vai acabar, não 

precisa mais correr para a última página. Pode seguir aqui, com calma, para 

entender de onde surgiu esse problema e para aprender por que falar 

de ansiedade está na moda. Há mais de 300 mil livros e 100 mil artigos médicos 

sobre o assunto, e o número aumenta todos os dias. Oito em cada 10 trabalhadores 

apresentam algum sintoma de ansiedade ao longo da carreira, segundo pesquisa 

de uma associação internacional voltada ao estudo do estresse. Em algum 

momento da vida, você vai sentir a sensação de que não vai dar conta das coisas. 

Não existe quem nunca tenha sofrido com a ansiedade. E, acredite se quiser, isso 

pode ser bom. Mas, afinal, o que é essa sensação? 

[...] 

  
  
Carta 1 
  

A matéria sobre a ansiedade foi a mais elucidativa e completa que já li. Controlei a 

minha ansiedade e li devagar, com atenção. Saber controlar esse sentimento é mais 

do que essencial no momento em que vivemos: é vital. O contrário resulta em colapso 

físico e mental. A ânsia de estar bem informado pode ser controlada se pensarmos 

que é menos grave que doenças, desemprego e violência. Afastar os pensamentos 

catastróficos é sem dúvida uma boa solução para fugir da ansiedade. 

Maria das Graças P. Monteiro, 

Feira de Santana, Ba 
  
Carta 2 
  

Como falar de ansiedade numa fila de banco? Não sei o que responder. Só sei que é 

justamente onde eu estava ao ler essa matéria. Aí juntou tudo: a ânsia de ser 

atendido logo, a dúvida se iria ter tempo de me encontrar com a minha namorada 

e a espera da prova do vestibular, que está marcada para o fim deste mês. E, pior, 

ficar ansioso não me ajudou. Passei 6 horas socado naquela agência. 

Marco Manoel, João Pessoa, PB. 
Carta 3 

  

Quando vi a capa desse mês, já me identifiquei com o assunto. Vivo achando que o 

dia deveria ter 30 horas. Como sou professora, tenho necessidade de saber de tudo 

que há de novo em tecnologia e informação. A presença da revista em cima da mesa, 

sem ter tempo para lê-la, me deixou angustiada a semana inteira. Sempre achei que 

as pessoas ansiosas, como eu, aproveitam mais o que há no mundo. E qual o mal de 

ter sede de informação? 

Cristiane Magnani, Curitiba, PR. 

  
Disponíveis em: http://super.abril.com.br/cotidiano/mensagens-chegam-redacao-super-
447864.shtml 

  
Após a leitura da reportagem e  das cartas dos leitores (1, 2 e 3), o professor discute  com os alunos 
sobre aspectos pertinentes ao contexto de produção e à linguagem, visando construir perguntas 

norteadoras da atividade de pesquisa a ser realizada sobre o gênero em questão. 
As cartas lidas foram publicadas na Superinteressante, revista que divulga informações científicas para o 
público em geral. 
a.  Considerando esta característica da revista, que tipo de linguagem supõe-se que seja empregado em 
seus artigos? 
b. Que outros temas, além da ansiedade, poderiam ser abordados em uma revista como essa? 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=preocupa%E7%E3o
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=sintoma
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=ansiedade
http://super.abril.com.br/busca/?qu=revista
http://super.abril.com.br/cotidiano/mensagens-chegam-redacao-super-447864.shtml
http://super.abril.com.br/cotidiano/mensagens-chegam-redacao-super-447864.shtml


c. É possível deduzir, pelo conteúdo das cartas, que os leitores dessa revista têm algum conhecimento 
científico? Comente. 
d. As cartas lidas apresentam opiniões positivas ou negativas a respeito da reportagem? Justifique. 
e. Por que revistas e jornais publicam a opinião de seus leitores, mesmo  que ela seja negativa? 
f. As cartas lidas não foram escritas exatamente como foram publicadas na revista. Elas foram editadas, 
ou seja, a revista publicou apenas o que pareceu essencial na carta. É possível supor porque isso ocorre? 
Explique. 
 
g.  O autor da Carta 1 começa apontando qualidades da matéria “Sobre ansiedade”. 
Quais são essas qualidades? Qual a classe gramatical dessas palavras? 
O emprego dessas palavras no texto é importante para o desenvolvimento da argumentação? Explique. 
h.  A Carta do leitor apresenta algumas características da carta pessoa l. Quais são elas? 
i. Observe a linguagem empregada nas cartas lidas. 
Que variedade linguística predomina? 
Qual o tempo verbal predominante? 
Em que pessoa os autores das cartas se apresentam? 
  

 Professor, dentre essas questões, selecione juntamente com os alunos aquelas 
relacionadas às marcas linguístico-enunciativas. Por exemplo: 

  
(1) Quais são as marcas linguísticas responsáveis pelo grau de  informalidade/ formalidade no gênero 
discursivo carta do leitor? 
(2) Qual a função dos adjetivos na construção da argumentação? 
(3) Qual é o objetivo da carta do leitor, considerando o papel social assumido pelo locutor? 
  

3. Construindo hipóteses 

  
Professor, a partir das perguntas selecionadas para nortear a pesquisa, oriente os alunos a construirem 
possíveis respostas para elas. 
Supondo que as perguntas da pesquisa sejam as perguntas sugeridas, o professor poderá orientar os 
alunos a construir  possíveis respostas, retomando com eles a análise das cartas do leitor, feita 
anteriormente. 
  
Dessa forma, são respostas possíveis para as perguntas: 

 Quais são as marcas linguísticas responsáveis pelo grau de informalidade/ formalidade no 
gênero discursivo carta do leitor? 

O emprego da variedade padrão da língua garante a formalidade do texto, enquanto recursos de 
pontuação como as exclamações e as interrogações, bem como o uso de períodos  simples   marcam a 
informalidade. 

 Qual a função dos adjetivos na construção da argumentação? 

Nas cartas do leitor, os adjetivos exercem papel importante na construção da argumentação, pois  podem 
evidenciar a postura assumida pelo leitor diante do ponto de vista defendido no texto. 

   Qual é o objetivo da carta do leitor, considerando o papel social assumido pelo locutor? 

O autor escreve para fazer comentários positivos ou negativos sobre uma determinada matéria, veiculada 
em uma revista ou jornal, para apresentar seu ponto de vista  a respeito do assunto tratado e até mesmo 
para responder a outras cartas do leitor, enfim, para inserir-se em um diálogo ou debate público. 
  

4. Justificativa 

É importante que os alunos percebam  que tomar o gênero carta do leitor como objeto de estudo 
possibilita qualificar-se para assumir uma postura mais crítica frente a situações vivenciadas no 



cotidiano,  por ser este um gênero discursivo com diferentes propósitos comunicativos, como opinar, 
agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar etc.  Faz-se necessário que os alunos percebam  a 
importância do contexto de produção na leitura e produção do gênero, visto que são as condições de 
produção dos discursos que direcionam a escrita dos textos, definindo objetivos para públicos/ leitores 
distintos. 
Para isso, o professor deverá orientar os alunos para realizarem leituras  a respeito do gênero e 
também  de seções de  Carta dos leitores de outros jornais e revistas, antes de redigirem  a justificativa. 
  
Sugestão de links: 
http://super.abril.com.br/superarquivo/ 
http://veja.abril.com.br/ 
http://cienciahoje.uol.com.br/ 

  
Atividade 2 

  
Depois de realizada a discussão  da reportagem escolhida pelo grupo, os alunos deverão escrever cartas 
para serem enviadas ao jornal ou à revista. 
1. Antes de escrever a carta, os alunos deverão observar os seguintes aspectos em relação à matéria 
lida: 
a. Qual a posição defendida pelo autor? 
b. Qual a importância do assunto tratado para o cotidiano das pessoas? 
2. Para definir o ponto de vista que  será defendido na carta, observe o seguinte: 
a. Você concorda ou discorda com os aspectos apresentados no texto? 
b. Você irá fazer comentários positivos ou negativos  sobre o conteúdo da reportagem? 
3. Não se esqueça  das características composicionais da carta do leitor: 
a. Indicação  do local ( cidade, estado) e data; 
b. A quem a carta será dirigida:  para o editor da revista, responsável pelo conteúdo a ser publicado. 
4. Defina a linguagem a ser utilizada na carta, considerando que os leitores, por exemplo, das revistas 
Superinteressante  e Veja, são, em geral, jovens e adultos não especialistas em áreas científicas, mas 
com alguns conhecimentos sobre os assuntos tratados na publicação. 
5. Esteja atento ao emprego dos adjetivos, pois eles exprimem juízo de valor e podem reforçar as 
opiniões expressas na carta. 

6. Esquematize o corpo de seu texto da seguinte forma: 
  

Seu ponto de vista sobre o assunto da reportagem 

argumento 1 argumento 2 

Conclusão 
  
6. Conclusão e relatório Final 

Os alunos deverão redigir o relatório final do projeto desenvolvido, incluindo a reportagem  que deu 
origem às cartas por eles escritas.  O trabalho deverá ser apresentado, em sala de aula, 
no KPresenter, Power Point, ou no Prezi, quando será apreciado pelos colegas e professor. 
Considerando que esse projeto terá continuidade, além dessa apresentação, deverá ser montado um 
portfólio do grupo em que serão arquivadas as cartas escritas pelos alunos, mensalmente, a jornais e 
revistas. 
7. Socialização e divulgação da pesquisa 

Professor, depois de apresentadas as cartas à turma pelos colegas, oriente os alunos a  postarem as 
cartas do leitor escritas por eles no Blog da turma, ou no Blog pessoal. Eles deverão incluir a reportagem 
que deu origem às cartas. 

 Uma outra ideia é convidar os pais e a comunidade externa à escola para terem acesso aos 
portifólios dos estudantes e, em sessão coletiva, terem acesso aos blogs da turma para 
verem os trabalhos ali postados. 

Recursos Complementares 

Os alunos poderão obter mais informações sobre o gênero - Carta do leitor, consultando os sites: 
http://www.portugues.com.br/redacao/carta-leitor-.html 
http://www.brasilescola.com/redacao/a-carta-leitor.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=Ktfay9k5tJk 
Sugestão de leitura para o professor: 
http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_linguisticos/pfd_linguisticos/096.pdf 

Avaliação 

http://super.abril.com.br/superarquivo/
http://veja.abril.com.br/
http://cienciahoje.uol.com.br/
http://www.portugues.com.br/redacao/carta-leitor-.html
http://www.brasilescola.com/redacao/a-carta-leitor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Ktfay9k5tJk
http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_linguisticos/pfd_linguisticos/096.pdf


A montagem de um portfólio possibilitará ao professor  avaliar o progresso de seus alunos na 
aprendizagem, recorrendo às anotações arquivadas. Dessa forma, a avaliação  fornece ao professor 
dados úteis no sentido de aperfeiçoar e melhorar o planejamento de suas aulas, visando maior êxito na 
aprendizagem por parte dos seus alunos.  Em contrapartida, o aluno poderá, por meio do portfólio, 
constatar seus progressos e dificuldades a partir de seu próprio nível de rendimento escolar, das suas 
necessidades e possibilidades de sucesso. 

Opinião de quem acessou 

Quatro estrelas 1 classificações 

 Cinco estrelas0/1 - 0% 

 Quatro estrelas1/1 - 100% 

 Três estrelas0/1 - 0% 

 Duas estrelas0/1 - 0% 

 Uma estrela0/1 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Mirian Souza, Escola privada , Bahia - disse:  
miriancjs@hotmail.com 

10/03/2016 

Quatro estrelas 

Excelente aula, bastante prática e mostra aos alunos toda a teoria do gênero como os exemplos 
que os ajudam muito na sua produção de texto. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=41403
mailto:miriancjs@hotmail.com


Estrutura Curricular 

MODALIDADE / NÍVEL 

DE ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Médio Língua Portuguesa 
Produção, leitura, análise e reflexão sobre 

linguagens 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa 

Análise linguística: modos de organização dos 

discursos 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa 

Análise linguística: processos de construção de 

significação 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa 

Análise linguística: organização estrutural dos 

enunciados 

Ensino Médio Língua Portuguesa 
Gêneros discursivos e textuais: narrativo, 

argumentativo, descritivo, injuntivo, dialogal 

Ensino Médio Língua Portuguesa Relações sociopragmáticas e discursivas 

Educação de Jovens e 

Adultos - 2º ciclo 
Língua Portuguesa Linguagem escrita: leitura e produção de textos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Conhecer a constituição e funcionamento do gênero. 

 Identificar tipos de classificados. 

 Produzir classificados. 

Duração das atividades 

3 aulas de 50 minutos cada. 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Frase, oração e período. 

 Sequências textuais. 

 Constituição do gênero relatório. 

 Busca na internet. 

Estratégias e recursos da aula 

Estratégias: 

 trabalho em equipe; 

 discussão coletiva; 

 quadro de categorias. 

Recursos: 

 revistas e jornais; 

 mídia com acesso à internet. 

Aula 1 
Atividade 1 

Em um primeiro momento, o professor dirá aos alunos: 

"Estou precisando trocar meu carro por outro mais econômico e barato, pois preciso de 

dinheiro para pagar um empréstimo. Onde poderia anunciar este desejo de forma a conseguir 

meu objetivo?" 



O esperado é que os alunos levantem hipóteses sobre os possíveis lugares nos quais o anúncio da 
necessidade de troca seja publicado, tendo em vista o conhecimento de mundo deles. Dentre as 
hipóteses, espera-se que sejam indicados os anúncios classificados. 
Importante: professor, caso os alunos não hipotetizem os anúncios classificados como possível lugar de 
ocorrência da troca, induza-os a esta conclusão por meio de pistas-perguntas, como: 

 Será que poderia publicar meu desejo de troca? 

 Se eu pudesse publicar, onde publicaria? 

 Será que posso publicar esse desejo de troca em qualquer lugar de uma revista ou jornal ou 

há necessariamente um espaço reservado para esse fim? 

Depois dessa discussão inicial, que visa a orientar o aluno para o tema central da aula, no que diz 
respeito aos CLASSIFICADOS, o professor distribuirá os discentes em grupos e para cada grupo 
entregará jornais e revistas, solicitando aos alunos a descoberta/identificação dos classificados. 

 
http://www.perolasdainternet.com.br/wp-content/uploads/2009/03/classificados.jpg  

http://www.perolasdainternet.com.br/wp-content/uploads/2009/03/classificados.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001140/0000013409.jpg


 
http://www.bttvouzela.com/App_Themes/ClubSite/Images/classificados/classificados.gif  

 
http://www.baruerinaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/05/Classificados.jpg  
Uma vez localizado o lugar de ocorrência, no quadro, o professor orientará os alunos a pensarem sobre: 
Parte física dos classificados: 

http://www.bttvouzela.com/App_Themes/ClubSite/Images/classificados/classificados.gif
http://www.baruerinaweb.com.br/wp-content/uploads/2010/05/Classificados.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001140/0000013408.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001140/0000013410.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001140/0000013408.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001140/0000013410.jpg


 Descreva fisicamente o espaço destinado aos classificados em uma revista ou jornal. Preste 
atenção no layout: cores, formas, imagens, tamanho etc. 

Importante: professor, chame a atenção dos alunos para o fato de os classificados poderem ser lidos via 

SMS (mensagem via celular). Daí a parte física muda conforme a mídia. Veja maiores detalhes pelo 
link: http://www.smsclassificados.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=23  
Parte textual dos classificados: 

 O texto que compõe os classificados é grande ou pequeno? Possui orações completas? 
Possui períodos? 

 Qual(is) sequência(ias) textual(is) aparece(m) nos anúncios? Há predomínio de alguma? 

Parte discursiva dos classificados: 

 Qual(is) classes de palavras predominam nos classificados? E qual a implicação de sentido 
dessa predominância? 

 A escolha das palavras que compõem os classificados podem denotar algum efeito 
argumentativo? Analisem. 

Com base nesses questionamentos, os alunos trocarão oralmente suas primeiras impressões sobre os 
classificados sempre com o professor mediando a ação. O que se espera é chegar à conclusão de que os 
classificados possuem uma finalidade comunicativa específica e para a qual se organizam o texto, sua 
configuração, temática e estilo. 
Atividade 2 

O professor escolherá anúncios classificados para analisar com os alunos. Para isso, entregará em folhas 
xerocopiadas os anúncios: 
1) 

FILHOTES Shar Pei (XX) XXX-XXXX Data: 12/09/2010 

2) 

Fila Brasileiro filhotes e 1adulto facilito pgtº (XX) XXX_XXXX Data: 12/09/2010 

3) 

Vendo filhotes Dálmata 40 dias vernifugados, R$400,00 [Tel]XXXX_XXXX particular Data: 

12/09/2010 

Todos os anúncios acima foram readaptados com base nos anúncios disponíveis 
em: http://gazetaonline.globo.com/classificados/   
A discussão desses anúncios será conduzida por meio das perguntas: 

1. O que se propõe nos três anúncios: vender, trocar, alugar, emprestar ou comprar? (OBS.: 
professor, no anúncio 1, não é possível saber com precisão a ação, mas é importante 
salientar aos alunos que no jornal ou na revista ou mesmo pela internet, é possível saber 
porque existem tópicos prévios que indicam a finalidade dos classificados). 

2. Como foi possível chegar a essas respostas? 
3. Tendo em vista a finalidade dos anúncios, qual classificado, na sua opinião, atendeu melhor 

o objetivo a que se propunha? Por quê? 
4. É possível listar argumentos ou estratégias argumentativas nos três classificados? Indique-

as. 
5. No classificado 1, consta apenas o nome da raça de filhotes. Levante hipóteses para essa 

escolha pensando no produtor textual. 
6. A escrita obedece a padrões? Como ela se configura nos classificados? 

Importante: professor, nessa discussão é importante mostrar aos alunos como os classificados, embora 
apresentem um texto curto, conseguem argumentar em favor do objetivo a que se destina. Por exemplo, 
no classificado 2, a argumentação consiste na indicação de "facilito pgtº". Já no classificado 3, por meio 
da expressão "40 dias vernifugados", o que significa que o cão já tomou a primeira vacina contra vermes, 
e pela aparição do preço. 
Aula 2 
Atividade 1 

http://www.smsclassificados.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=23
http://gazetaonline.globo.com/classificados/


 
No laboratório de informática, o professor solicitará aos alunos a busca por classificados. Seguem 
algumas sugestões de links: 
http://gazetaonline.globo.com/classificados/ 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/ 
http://www.primeiramao.com.br/Anuncio.aspx 
Esta busca terá a finalidade de responder à pergunta: 

Quais os tipos de classificados existentes com base no objetivo comunicacional? 

Após a pesquisa, o professor orientará os discentes a produzirem um quadro geral dos tipos de 
classificados existentes a partir da finalidade da comunicação, indicando um exemplo para cada produto 
nos classificados, conforme modelo: 

Tipos/ 

Produtos 
VEÍCULOS IMÓVEIS NEGÓCIOS EMPREGOS INFORMÁTICA 

VENDER 

AUTOMAR - Clio 

rt 1.6 16v 

completíssimo 

único dono. F: 

xxxx-xxxx. 

    

COMPRAR 

Compro 

Carbrasmar/Fishing 

UB 25. Motor 

Mercedes-Benz 

366, São Paulo, SP. 

Tel. XXX_XXXX 

c/ Louis 

  
   

ALUGAR 
 

BAIRRO: AGUA BRANCA Município: CONTAGEM - MG Apartamento decorado R$ 500,00 2 dormitórios, 1 vaga, 

1 banheiro 

http://imoveis.imovelweb.com.br/locacao/residencial/apartamento/contagem/padrao/42104795.iw?sessao=5  
   

EMPRESTAR 
  

Sra e no mundo inteiro a Sra. 

Eu sou um indivíduo que oferece empréstimos a pessoas 

que precisam lidar com as dificuldades financeiras e 

quebrar o impasse causado pelos bancos rejeitou seu 

pedido de registros de crédito. Eu sou um perito 

financeiro capaz de fazer empréstimos que você precisa e 

com condições que tornam sua vida mais fácil.Tornamos 

empréstimos a partir de 3000 € para 1.200.000 € para 

taxas de juros de 2,5% para 6%, dependendo da 

quantidade. Contacte-me e deixe-me saber a quantidade 

que você deseja pedir emprestado.À espera de ouvir de 

você. 

http://www.classificadosmundo.com/emprestimo-
entre-os-individuos  

  

INFORMAR 
  

Gostava de te informar acerca deste anúncio classificado. 

Podes abrir no 

link  http://www.aquiclaro.com/classificado-
  

http://gazetaonline.globo.com/classificados/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/classificados/
http://www.primeiramao.com.br/Anuncio.aspx
http://imoveis.imovelweb.com.br/locacao/residencial/apartamento/contagem/padrao/42104795.iw?sessao=5
http://www.classificadosmundo.com/emprestimo-entre-os-individuos
http://www.classificadosmundo.com/emprestimo-entre-os-individuos
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001139/0000013406.jpg


30100/MAMYS-BIJOUX-TEM-BIJOUTERIAS-

ATACADO-FOLHEADOS-SEMI-JOIAS-FINAS-

CONFIRA-PREO-BAIXO.html.Título deste 

anúncio:  Mamy`s Bijoux Tem Bijouterias Atacado 

Folheados Semi Joias Finas, Confira Preço Baixo. 

http://www.aquiclaro.com/tell_friend.php?ad=30100  

Importante: professor, paralelo a esta atividade, você pode desenvolver um estudo semântico sobre os 
verbos que "regem" e "qualificam" os classificados e a orientação discursiva do texto a partir do verbo. 
Atividade 2 

Nesta atividade, os alunos terão de comparar classificados publicados via internet e via jornal e/ou revista, 
estabelecendo semelhanças e diferenças, a partir das categorias: 

 
Física Textual Discursiva 

Classificados na internet 
   

Classificados em jornais e/ou 

revistas    

Importante: professor, retome com os alunos a atividade 1 da aula 1. 
Depois de listadas diferenças e semelhanças, farão um relatório e descreverão o estudo sobre os 
classificados e as contribuições para o aprendizado da Língua Portuguesa. 
Aula 3 
Atividade 

Os alunos, agora, produzirão um classificado, pensando em publicá-lo no jornal da escola. Para tanto, 
primeiro, pensarão em alguma necessidade que têm em trocar, vender, alugar, emprestar algum produto, 
serviço etc para depois, por meio do estudo da constituição do gênero, produzir o texto que comporá o 
classificado. Esta atividade deve servir aos fins a que se destina o classificado e não meramente tornar-se 
uma atividade pedagógica sem circulação social. 
Depois da escrita da primeira versão, os classificados deverão passar por revisões até serem publicados 
no jornal da escola. Depois, o professor poderá agendar um dia para conversar com os alunos sobre a 
repercussão social que produziram os classificados, ou seja, venderam, emprestaram, trocaram???? 

Recursos Complementares 

Para leitura do professor: 
http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/17/artigo134903-1.asp  
http://www.bttvouzela.com/App_Themes/ClubSite/Images/classificados/classificados.gif  
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/33esp/rdt04_33esp.pdf  

Avaliação 

Os alunos serão avaliados com base no reconhecimento dos classificados como um gênero porque 
possui recorrência no que tange ao estilo, composição e tema. Para tanto, o professor avaliará os 
discentes pelas atividades desenvolvidas ao longo da aula que não somente primam pelo estudo do 
gênero enquanto uma constituição de enunciados com uma finalidade específica, mas, sobretudo, pelas 
atividades que trabalham os efeitos de sentido dos classificados. A avaliação final será a adequada 
composição de um classificado para ser publicado no jornal da escola. 

Opinião de quem acessou 

Sem estrelas 0 classificações 

 Cinco estrelas0/0 - 0% 

 Quatro estrelas0/0 - 0% 

 Três estrelas0/0 - 0% 

 Duas estrelas0/0 - 0% 

 Uma estrela0/0 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

http://www.aquiclaro.com/tell_friend.php?ad=30100
http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/17/artigo134903-1.asp
http://www.bttvouzela.com/App_Themes/ClubSite/Images/classificados/classificados.gif
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/33esp/rdt04_33esp.pdf


Estrutura Curricular 

Modalidade / Nível de 

Ensino 

Componente 

Curricular 
Tema 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa 

Análise linguística: modos de 

organização dos discursos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 conhecer a mitologia de outros povos;  

 reconhecer características estruturais e funcionais do gênero mito;  

 reconhecer a estrutura narrativa presente nos textos míticos;  

 ler textos sobre heróis: míticos, do cinema, dos quadrinhos e de todo dia;  

 produzir e ou recriar mitos.  

Duração das atividades 

04 aulas de 50 minutos cada  

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Estrutura básica da narrativa.  

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo;  

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos;  

 utilização de imagens veiculadas na internet.  

Aula 01 (50 minutos)  

Mitos são narrativas de caráter popular ou religioso que têm por objetivo a explicação 

de fatos e fenômenos para os quais não há uma explicação lógica. Expressam o modo 

como o homem vê o mundo e a realidade, de acordo com determinada cultura. Na 

mitologia grega, os heróis eram semi-deuses – filhos de deuses com seres humanos –, 

isto é, estavam numa posição intermediária entre os homens e os deuses gregos. Embora 

possuíssem  poderes especiais superiores aos dos humanos, como força, inteligência, 

velocidade, eram mortais.  

Atividade 1   

Para apresentar o tema – mito – aos alunos, professor deverá iniciar a aula perguntando 

a eles:  

a. Você já ouviu falar em mitologia, mito, heróis mitológicos?  

b. Você conhece alguma história da mitologia grega?  

c. Você já assistiu a algum filme baseado  em história da mitologia grega? Qual?  



Atividade 2   

O professor deverá levar os alunos ao laboratório de  informática para assistirem aos 

vídeos seguintes sobre mitologia  grega:  

a. Mitologia – A criação do universo  

Disponível no site:  

http://www.youtube.com/watch?v=zCRXCEELxkk&feature=related    

b. Seres mitológicos  

Disponível no site:  

http://www.youtube.com/watch?v=8iytSZM0spc&feature=related  

c. Mitologia grega  

Disponível no site:  

http://www.youtube.com/watch?v=NzGzjqb2p5c&feature=related   

Aula 02 (50 minutos)  

Atividade  

Após a apresentação do vídeo, em  dupla, os alunos deverão realizar uma pesquisa nos 

sites disponibilizados abaixo, seguindo o roteiro seguinte:  

a. Mitologia grega, mitos: conceito.  

b. Mito e história nas sociedades antigas e modernas.  

c. Concepções sobre origem do mundo a partir de mitos de diversos povos.  

d. Importância das narrativas mitológicas para preservação da história-memória dos 

povos.  

Disponíveis nos sites:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega   

http://www.brasilescola.com/mitologia/mitologia-grega.htm   

http://educacao.uol.com.br/historia/ult1690u33.jhtm    

Aula 03 (50 minutos)   



O professor deverá reproduzir  (xerocar) para os alunos o texto – Teseu e o Minotauro 

- para leitura e análise       

Teseu e o Minotauro  

Teseu era um grande herói de Atenas.  

Sabe-se que era filho de Etra,  mas o seu pai pode ser Egeu ou Poseidon, pois Etra 

gozou na mesma noite da companhia de ambos. Egeo disse nessa mesma noite a Etra 

que se nascesse algum filho daquela relação não lhe pusesse o seu nome. Deixaria, sob 

uma rocha, umas sandálias e uma espada, para que o jovem pudesse saber quem era o 

seu pai.  

Teseu cresceu secretamente em Trécen, criado pela sua mãe. Aos 16 anos, a sua mãe 

disse-lhe que seu pai era Egeu. Teseu, movido pelo desejo de conhecê-lo, pôs-se a 

caminho de Atenas.  

Egeu tinha-se aliado, entretanto, a Medeia. Esta, ao ver Teseu reconheceu-o como um 

perigo,  pois ameaçava a legitimidade do seu filho, até ali único herdeiro de Egeu. 

Convenceu então Egeu que Teseu era um espião e planeou envenená-lo, mas Egeu viu a 

espada que Teseu transportava e reconheceu-o como filho, ordenando que se festejasse 

por toda a cidade de Atenas aquele acontecimento.  

Minos, rei de Creta, querendo vingar a morte de seu filho Androgeo, ordenava que 

todos os anos viessem de Atenas 7 donzelas e 7 rapazes para se imolarem, entregando-

se ao Minotauro, um ser metade homem e metade touro que vivia num labirinto. Teseu, 

ao saber de tamanha injustiça ofereceu-se para se juntar aos 13 desafortunados que iam 

sacrificar-se em Creta.  

Minos, ao receber os 14 jovens, enamorou-se por uma das donzelas, possuindo-a aos 

olhos de todos, comportamento que Teseu recriminou. O seu dever, como filho de 

Poseidon, era proteger as virgens dos ultrajes dos homens. Minos riu-se desta 

intervenção, replicando que nunca Poseidon tinha sido delicado com as virgens que 

possuíra.    

Teseu mergulhou no mar, escoltado por golfinhos em direcção ao palácio das Nereidas. 

Aí, Tétis ofereceu-lhe uma coroa, que mais tarde levaria Ariadne. Esta era filha de 

Minos e apaixonou-se imediatamente por Teseu, prometendo-lhe ajudar a matar o 

Minotauro, desde que Teseu a levasse para Atenas e a coroasse sua esposa.  

Este contrato foi decisivo para Teseu. Dédalo, autor do labirinto, oferecera a Ariadne 

um novelo de fio mágico e explicara-lhe como entrar e sair do labirinto. Ariadne 

ofereceu este novelo a Teseu e pediu-lhe que atasse a ponta na porta do labirinto não se 

separando nunca da outra ponta. Chegando ao leito do Minotauro, Teseu matou-o, não 

se sabendo se com as próprias mãos, se com uma espada que Ariadne lhe teria dado 

para o efeito.  

Terminada a sua tarefa, Teseu saiu do labirinto, seguindo o fio que desenrolara. Ariadne 

estava à sua espera. Conduziu-o até junto dos 13 jovens atenienses e embarcaram na 



penumbra afastando-se de Creta. Esperava-os, contudo, uma armada,  mas a escuridão 

era tal que conseguiram escapar à mão de Minos.  

Ao desembarcar em Naxos, deu-se um episódio ainda por explicar. Teseu abandonou 

Ariadne na praia enquanto dormia e embarcou para Delos. Dizem uns que Teseu 

receava chegar a Atenas com a filha do rei de Creta, outros que Teseu se apaixonara por 

outra mulher e há ainda quem diga que Dionísio lhe aparecera em sonhos nessa noite e 

pedira Ariadne em sacrifício.  

Teseu tinha prometido a Egeu que voltaria a Atenas içando velas brancas em sinal de 

vitória, pondo fim às velas negras que transportavam os jovens oferecidos em sacrifício. 

Porém, Teseu esqueceu-se deste sinal, e quando Egeu o avistou do alto da Acrópole 

içando as velas escuras, pensou o pior e afogado em mágoa, despenhou-se do alto do 

monte sagrado ao mar que ainda hoje conserva o seu nome.  

Adap. de Mitologia Griega Y Romana de Susana Cañuelo e Jordi Ferrer, Optima, 

Barcelona, 2003.  

Disponível em:  

http://colimao.blogspot.com/2005/10/teseu-e-o-minotauro.html    

Sobre o texto  

1. É comum a presença nos mitos de seres sobrenaturais como deuses, divindades, 

monstros e seres humanos dotados de poderes especiais. Que ser sobrenatural é 

mencionado no texto “ Teseu e o Minotauro”?  

2. Como e com a ajuda de quem Teseu venceu o Minotauro?  

3. O que significa a expressão “o fio de Ariadne”?  

2. Entre as lendas brasileiras, há um ser que se assemelha, na forma, com o Minotauro. 

Quem ser é esse?  

3. A deusa Afrodite  é representada por uma mulher jovem e bela, de cabelos longos, 

em pé numa concha aberta sobre as águas. Que seres sobrenaturais do folclore brasileiro 

podem ser comparados à deusa Afrodite?  

4. Ações heróicas são comuns nos mitos, quase sempre relacionadas aos semideuses que 

são dotados de poderes sobrenaturais. Qual feito extraordinário faz de Teseu um herói?  

5. Os mitos representam o meio  de se buscar explicações para fatos e fenômenos. 

Servem de exemplo  a seres de diferentes épocas. Qual lição  o mito de Teseu transmite 

à humanidade?  

6. Os mitos eram transmitidos oralmente, depois foram registrados por escritos por 

poetas e prosadores. Observe a linguagem empregada no texto. A linguagem utilizada é 

formal ou informal?  



7. Como se caracteriza o narrador: observador ou personagem?  

8. Conclua: quais são as características do mito?  

Aula 04 (50 minutos)  

O professor deverá reproduzir (xerocar) para os alunos as imagens sobre personagens da 

mitologia grega, apresentadas na sequência.  

Dividir os alunos em grupo de  quatro elementos  e entregar uma imagem para cada 

grupo. No laboratório de informática, os alunos deverão pesquisar sobre o relato 

mitológico a que se relaciona a imagem.  

Os alunos deverão contar a própria versão da história, para ser apresentada oralmente 

para os colegas e professor(a).  

Imagens:  

Dédalo e Ícaro:  

 

Disponível em:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcaro narciso   

Pandora  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003988.jpg


 

Disponível em:  

http://www.mgrande.com/weblog/images/partosdepandora/pandora-waterhouse.jpg   

 Hércules  

http://
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003990.jpg


 

Disponível em:  

http://www.saberweb.com.br/mitologia_grega/herois_gregos/images/hercules.jpg    

Narciso  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003992.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003996.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003992.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000003996.jpg


Disponível em:  

http://ve.kalipedia.com/kalipediamedia/penrelcul/media/200707/18/hisfilosofia/200707

18klpprcfil_118.Ies.LCO.jpg    

Orpheu  

 

Disponível em:  

http://yuzuru.files.wordpress.com/2007/05/orpheus2.jpg   

Recursos Complementares 

Para ampliar   sobre o tema  - mito - associando  o herói mitológico aos nossos heróis 

modernos, o professor poderá exibir para os alunos os vídeos abaixo, como ponto de 

partida para  discussão.  

1. Homenagem aos heróis brasileiros da Fórmula 1  

Disponível em:  

http://mais.uol.com.br/view/3x1h616q8tiu/homenagem-aos-herois-brasileiros-na-f1-

0402376AD0891326   

2. Heróis brasileiros  

http://www.youtube.com/watch?v=YIUUOjaxMVk    

3. Heróis do Brasil  

http://www.youtube.com/watch?v=18be5EZLc_w&feature=related     

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000004001.jpg


Avaliação 

A avaliação do desempenho dos alunos em relação ao tema estudado dar-se-á, por meio 

da realização das atividades  de análise do texto "Teseu e o Minotauro" e da atividade 

de pesquisa sobre os mitos: Dédalo e Ícaro, Pandora, Hércules, Narciso e Orpheu.  

Opinião de quem acessou 

Quatro estrelas 5 classificações  

 Cinco estrelas 4/5 - 80%  

 Quatro estrelas 1/5 - 20%  

 Três estrelas 0/5 - 0%  

 Duas estrelas 0/5 - 0%  

 Uma estrela 0/5 - 0%  

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Adijael, EREM-CE , Pernambuco - disse:  

adijael_dido@hotmail.com  

07/10/2014  

Cinco estrelas  

Muito bom esse resumo. Parabéns. 

 

 Sheila, Escola Estadual , Paraná - disse:  

sheilaferreira2006@yahoo.com.br  

03/03/2013  

Quatro estrelas  

Adorei as dicas, irei utilizar em minhas aulas. 

 

 julia, effe , Minas Gerais - disse:  

julia@hotmail.com  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20206
mailto:adijael_dido@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20206
mailto:sheilaferreira2006@yahoo.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20206
mailto:julia@hotmail.com


22/04/2012  

Cinco estrelas  

muito legal alias essas perguntas são as da prova que a dona passo. 

 

 WESLEY RODRIGO PEDROZA DA SILVA, COLEGIO EQUIPE , Rio Grande 

do Norte - disse:  

wesleyvinte@yahoo.com.br  

14/06/2011  

Cinco estrelas  

Aula muito interessante com a utilização de recurso didáticos de forma objetiva 

e eficiente! 

 

 Roberto Mitsuaki Kumagai, EE. Rodrigues Alves , São Paulo - disse:  

robertokumagai@ig.com.br  

06/03/2011  

Cinco estrelas  

Proposta interessante pois possibilita o dedobramento em outras disciplinas 

como História , Filosofia , Sociologia e sobretudo para a História da arte - leitura 

das imagens ( iconografia) 

 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20206
mailto:wesleyvinte@yahoo.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20206
mailto:robertokumagai@ig.com.br


Estrutura Curricular 

Modalidade / Nível de 

Ensino 

Componente 

Curricular 
Tema 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: organização 

estrutural dos enunciados 

Educação de Jovens e 

Adultos - 2º ciclo 
Língua Portuguesa 

Linguagem escrita: leitura e 

produção de textos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 identificar a crônica como gênero;  

 reconhecer e identificar os elementos da estrutura narrativa presentes na crônica;  

 analisar e produzir uma crônica humorística    

Duração das atividades 

04 aulas de 50 minutos cada  

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Habilidade básicas de leitura estratégias, tais como: identificação da 

estrutura  textual, antecipação/ constatação e refutação de hipóteses.  

 Estrutura básica da narrativa.  

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo;  

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos;  

 utilização de charges, crônicas e vídeos veiculados na internet.  

Aula 01 (50 minutos)  

A crônica é um gênero da ordem do narrar que valoriza as situações corriqueiras 

do dia a dia que são narradas de forma simples e descontraída - às vezes divertida, 

ás vezes crítica, às vezes poética. Apresenta, portanto, os mesmo elementos  da 

narrativa: personagem enredo, tempo, espaço e narrador.  

Nessa aula, vamos abordar a crônica humorística. O humor pode ser desenvolvido a 

partir de situações do cotidiano e também como forma de criticar  situações sociais e 

políticas. Muitas vezes, é retirado de pequenos detalhes que, quando bem combinados, 

mostram-se divertidos.  

 Atividade  

I -  Para apresentar aos alunos o humor como uma estratégia do dizer  que, além de 

criticar situações sociais e políticas, também ameniza a convivência  do ser humano 

com os males da vida moderna, o professor deverá reproduzir para eles  a cópia das 

charges  seguintes.  



 

Disponível em:  

http://hostiliocaio.blog.uol.com.br/arch2009-01-11_2009-01-17.html   

 

Disponível em:  

http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-

1990.html   

http://hostiliocaio.blog.uol.com.br/arch2009-01-11_2009-01-17.html
http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-1990.html
http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-1990.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012645.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012653.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012645.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012653.jpg


 

Disponível em:  

http://2.bp.blogspot.com/_iVcTKyYyh_s/SdfeNSsT-

lI/AAAAAAAAA_A/Dw21R5cZYhk/s1600-h/charges3.jpg   

 

Disponível em:  

http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-

1990.html   

II-  Na sequência, passar no quadro ou entregar xerox das questões a serem trabalhadas 

sobre as Charges  

1. A charge é uma ilustração cômica que satiriza de forma crítica os acontecimentos 

sociais e políticos.   

O que está sendo criticado em cada uma das charges?  

2. Geralmente, em uma charge, relata-se um fato ocorrido em uma época definida, 

dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social específico. Esse 

http://2.bp.blogspot.com/_iVcTKyYyh_s/SdfeNSsT-lI/AAAAAAAAA_A/Dw21R5cZYhk/s1600-h/charges3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_iVcTKyYyh_s/SdfeNSsT-lI/AAAAAAAAA_A/Dw21R5cZYhk/s1600-h/charges3.jpg
http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-1990.html
http://polissemiadasaude.blogspot.com/2010/07/lei-8080-de-19-de-setembro-de-1990.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012646.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012654.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012646.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012654.jpg


contexto precisa ser conhecido para que se entenda a charge. Por apresentar essa 

característica, a charge tem um papel importantíssimo como registro histórico.  

a. Qual é o contexto em que se insere cada uma das charges?  

b. Qual é o conhecimento prévio que o leitor precisa para entender cada uma delas?  

3. Além da linguagem verbal qual linguagem contribui para a construção do sentido nas 

charges analisadas? Comente.  

4. Ironia é uma estratégia  do dizer por meio da qual diz-se uma coisa para significar 

outra.  

a. Há ironia nas charges analisadas?  

b. Pode-se dizer  que a ironia gera humor?  

5. Como você avalia  o sistema educacional e da saúde em nosso país?  

 Importante: Ao corrigir as questões respondidas pelos alunos, o professor 

deverá promover um debate, em círculos, os alunos terão a oportunidade de 

concordar ou discordar das respostas dos colegas.  

Aula 02 ( 50 minutos)  

Atividade  

I-  O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia da crônica ―O flagelo do 

vestibular ― de Luis Fernando Veríssimo.     

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012718.jpg


 O Flagelo do Vestibular       

Não tenho curso superior. O que eu sei foi a vida que me ensinou, e como eu não 

prestava muita atenção e faltava muito, aprendi pouco. Sei o essencial, que é amarrar os 

sapatos, algumas tabuadas e como distinguir um bom Beaujolais pelo rótulo. E tenho 

um certo jeito — como comprova este exemplo — para usar frases entre travessões, o 

que me garante o sustento. No caso de alguma dúvida maior, recorro ao bom senso. Que 

sempre me responde da mesma maneira? "Olha na enciclopédia, pô!"                        

Este naco de autobiografia é apenas para dizer que nunca tive que passar pelo martírio 

de um vestibular. É uma experiência que jamais vou ter, como a dor do parto. Mas isto 

não impede que todos os anos, por esta época, eu sofra com o padecimento de amigos 

que se submetem à terrível prova, ou até de estranhos que vejo pelos jornais chegando 

um minuto atrasados, tendo insolações e tonturas, roendo metade do lápis durante o 

exame e no fim olhando para o infinito com aquele ar de sobreviventes da Marcha da 

Morte de Batan. Enfim, os flagelados do unificado. Só lhes posso oferecer a minha 

simpatia. Como ofereci a uma conhecida nossa que este ano esteve no inferno.  

— Calma, calma. Você pode parar de roer as unhas. O pior já passou.      

— Não consigo. Vou levar duas semanas para me acalmar.    

— Bom, então roa as suas próprias unhas. Essas são as minhas...    

— Ah, desculpe. Foi terrível. A incerteza, as noites sem sono. Eu estava de um jeito que 

calmante me excitava. E quanto conseguia dormir, sonhava com escolhas múltiplas, a) 

fracasso, b) vexame, c) desilusão. E acordava gritando, NENHUMA DESTAS! 

NENHUMA DESTAS! Foi horrível.     

— Só não compreendo porque você inventou de fazer vestibular a esta altura da 

vida...      

— Mas quem é que fez vestibular? Foi meu filho! E o cretino está na praia enquanto eu 

fico aqui, à beira do colapso.  

Mãe de vestibulando. Os casos mais dolorosos. O inconsciente do filho às vezes nem tá, 

diz pra coroa que cravou coluna do meio em tudo e está matematicamente garantido. E 

ela ali, desdobrando fila por fila do gabarito. Não haveria um jeito mais humano de 

fazer a seleção para as universidades? Por exemplo, largar todos os candidatos no ponto 

mais remoto da floresta amazônica e os que voltassem à civilização estariam 

automaticamente classificados? Afinal, o Brasil precisa de desbravadores. E as mães 

dos reprovados, quando indagadas sobre a sorte do filho, poderiam enxugar uma 

lágrima e dizer com altivez:  

— Ele foi um dos que não voltaram...    

Em vez de:  

— É um burro!      



Os candidatos à Engenharia no Rio de Janeiro poderiam ser postos a trabalhar no Metrô 

dia e noite, quem pedisse água seria desclassificado. O Estado acabaria com poucos 

engenheiros novos — aliás, uma segurança para a população — mas as obras do Metrô 

progrediriam como nunca. Na direção errada, mas que diabo.    

O certo é que do jeito que está não pode continuar. E ainda por cima, há os cursinhos 

pré-vestibulares. Em São Paulo os cursinhos estão usando helicópteros na guerra pela 

preferência dos vestibulandos que terão que repetir tudo no ano que vem. Daí para o 

napalm, o bombardeio estratégico, o desembarque anfíbio e, pior, uma visita do 

Kissinger para negociar a paz, é um pulo. Em São Paulo há cursinhos tão grandes que o 

professor, para se comunicar com as filas de trás, tem que usar o correio. Se todos os 

alunos de cursinhos no centro de São Paulo saíssem para a rua ao mesmo tempo, ia ter 

gente caindo no mar em Santos. O vestibular virou indústria. E os robôs que saem das 

usinas pré-vestibulares só tem dois movimentos: marcar cruzinha e rezar.     

O filho da nossa nervosa amiga chegou em casa meio pessimista com uma das provas.  

— Sei não. Acho que tubulei. O Inglês não estava mole.  

 Mas meu filho, hoje não era inglês! Era Física e Matemática!         

— Oba! Então acho que fui bem.  

 Disponível em:  

http://a-neurose.blogspot.com/2010/01/cronica-lfv-o-flagelo-do-vestibular.html   

II - Apresentar também informações sobre o autor:  

http://a-neurose.blogspot.com/2010/01/cronica-lfv-o-flagelo-do-vestibular.html


 

Luis Fernando Verissimo nasceu em 26 de setembro 1936, em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Filho do grande escritor Érico Veríssimo, iniciou seus estudos no 

Instituto Porto Alegre, tendo passado por escolas nos Estados Unidos quando morou lá, 

em virtude de seu pai ter ido lecionar em uma universidade da Califórnia, por dois anos. 

Voltou a morar nos EUA quando tinha 16 anos, tendo cursado a Roosevelt High School 

de Washington, onde também estudou música, sendo até hoje inseparável de seu 

saxofone.[...]  

Disponível em:  

http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp    

II – O professor deverá fazer a leitura oral do texto para os alunos,  fornecendo a eles 

informações sobre as palavras e expressões – abaixo relacionadas - que são empregadas 

no texto.  

Marcha da Morte de Bataan- é o nome como ficou conhecido um dos maiores crimes 

de guerra da II Guerra Mundial, ocorrido no início da Guerra do Pacífico, contra 

prisioneiros norte-americanos e filipinos derrotados pelas forças japonesas após a 

Batalha de Bataan, parte da Batalha das Filipinas, ocorrida entre dezembro de 1941 e 

abril de 1942.  

Disponível em:  

http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012716.jpg


http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_da_Morte_de_Bataan   

Napalm - é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada, 

utilizados como armamento militar. O napalm é na realidade o agente espessante de tais 

líquidos, que quando misturado com gasolina a transforma num gel pegajoso e 

incendiário.  

Disponível em:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Napalm   

Henry Alfred Kissinger (nascido Heinz Alfred Kissinger; Fürth, 27 de maio de 1923) é 

um diplomata estado-unidense, de origem judaica, que teve um papel importante na 

política estrangeira dos Estados Unidos entre 1968 e 1976.  

Disponível em:  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1W1SUNC_pt-

BR&defl=pt&q=define:Kissinger&sa=X&ei=CYCTTOKaLML68AahvtWMDA&ved=

0CBUQkAE   

II - Após a leitura do texto, os alunos, em grupo, deverão responder às questões 

propostas  na sequência.  

1. Uma crônica humorística visa  basicamente o riso, com certo registro irônico dos 

costumes.  

A crônica lida pode ser considerada  humorística. Por quê?  

2. O que significa flagelo? Por que o vestibular pode ser considerado um flagelo?  

3.  A crônica ―O flagelo do vestibular‖ é  escrita em primeira pessoa.  

Transcreva  do segundo parágrafo do texto, uma expressão que  comprove que o 

narrador é o próprio autor, isto é, o autor fala  de si mesmo.  

4. O autor inicia a crônica dizendo que não tem curso superior.  

a. Ele lamenta esse fato? Justifique sua resposta.  

b. Não ter cursado uma universidade faz falta a ele? Justifique sua resposta.  

5. Apesar de não enfrentado um vestibular o autor sofre  junto com amigos que tem 

filhos vestibulandos.  

a. A que ele compara o vestibular?  

b.  A opinião do autor sobre o vestibular é positiva ou negativa? Explique.  

6. Observe esta passagem do texto:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_da_Morte_de_Bataan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1W1SUNC_pt-BR&defl=pt&q=define:Kissinger&sa=X&ei=CYCTTOKaLML68AahvtWMDA&ved=0CBUQkAE
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1W1SUNC_pt-BR&defl=pt&q=define:Kissinger&sa=X&ei=CYCTTOKaLML68AahvtWMDA&ved=0CBUQkAE
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1W1SUNC_pt-BR&defl=pt&q=define:Kissinger&sa=X&ei=CYCTTOKaLML68AahvtWMDA&ved=0CBUQkAE


"E quanto conseguia dormir, sonhava com escolhas múltiplas, a) fracasso, b) vexame, c) 

desilusão. E acordava gritando, NENHUMA DESTAS! NENHUMA DESTAS! Foi 

horrível.‖ Qual é o conhecimento prévio necessário ao leitor para compreender este 

trecho do texto?  

7. ―O inconsciente do filho às vezes nem tá, diz pra coroa que cravou coluna do meio 

em tudo e está matematicamente garantido.‖  

Explique o que se pode deduzir da expressão em destaque.  

8. Observe esta passagem do texto:  

"Não haveria um jeito mais humano de fazer a seleção para as universidades? Por 

exemplo, largar todos os candidatos no ponto mais remoto da floresta amazônica e os 

que voltassem à civilização estariam automaticamente classificados? Afinal, o Brasil 

precisa de desbravadores.‖  

O que se pode inferir da sugestão irônica do autor para o processo seletivo para as 

universidades?  

9. Assinale a(s) alternativas em que constam estratégias linguísticas responsáveis pelo 

humor da crônica. Dê um exemplo do texto para cada alternativa marcada.  

(   ) As comparações, os exageros, os paradoxos são explorados em seu aspecto mais 

original para divertir o leitor.  

(   ) O autor utiliza a ironia para criticar o vestibular no Brasil,  assim a indústria dos 

cursinhos pré-vestibulares.  

10. Discuta com os colegas e responda:  

 a. O processo seletivo de ingresso à universidade – o vestibular- é injusto?  Por que? 

Vocês concordam com o autor?  

b. O humor é uma estratégia para criticar  a realidade? Justifique.  

Aula 03 (50 minutos)  

Atividade   

I - O professor deverá levar os alunos ao laboratório de informática para, em 

duplas,  lerem outras crônicas humorísticas, quais sejam:  

a) Homem que é homem – Luis Fernando Veríssimo  

Disponível em:  

http://www.releituras.com/lfverissimo_hoqueeho.asp   

b) Comunicação – Luis Fernando Veríssimo  

http://www.releituras.com/lfverissimo_hoqueeho.asp


Disponível em:  

http://www.ofaj.com.br/disciplinas_conteudo.php?cod=13   

II -  Após a leitura das crônicas pelos alunos,  o professor mediará a discussão sobre os 

textos lidos, pontuando os seguintes aspectos.  

1. Pode-se considerar as crônicas lidas como humorísticas? Por quê?  

2. O que está sendo criticado pelo autor em cada texto?  

3. Quais os recursos/estratégias foram utilizadas pelo autor para  criar o efeito 

humorístico?  

4. Estereótipo é um tipo fixo, que não se altera, é sempre igual, sem originalidade, isto 

é, sem nada diferente. Há a criação de estereótipos nos textos lidos? Qual?  

5. O  humor se estabelece quando o leitor se identifica com a situação apresentada ou 

quando  ele identifica  a situação com alguém. Como  humor dos textos lidos foram 

identificados por vocês? Por quê?  

Aula 04 (50 minutos)   

Atividade  

PRODUÇÃO DE TEXTO  

1. O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia da crônica ―O Brasil – 

Descrição Física e Política -‖ de Millôr Fernandes  

O Brasil - Descrição Física e Política  

O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país 

grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em três 

zonas climáticas absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo que a 

segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais 

altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças 

entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na 

agricultura faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária 

especializou-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, 

sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Na indústria 

fabricam-se produtos industriais, sobretudo iguais e semelhantes, sem deixar-se de lado 

os diferentes. No campo da exploração dos minérios, o país tem uma posição só inferior 

aos que lhe estão acima, sendo, porém, muito maior produtor do que todos os países que 

não atingiram o seu nível. Pode-se dizer que, excetuando seus concorrentes, é o único 

produtor de minérios no mundo inteiro. Tão privilegiada é hoje a situação do país, que 

os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a 

indústria tudo que já foi aprovado como industrializável, e para o comércio tudo o que é 

vendável. Na arte também não há ciência, reservando-se esta atividade exclusivamente 

para os artistas. Quanto aos escritores, são recrutados geralmente entre os intelectuais. 

http://www.ofaj.com.br/disciplinas_conteudo.php?cod=13


É, enfim, o país do futuro, sendo que este se aproxima a cada dia que passa. Millôr 

Fernandes  

Disponível em:  

http://viniciusrodrigues.wordpress.com/2009/02/20/brasil-%E2%80%93-descricao-

fisica-e-politica/   

2.  Após a leitura do texto oral do texto pelos alunos, o professor deverá observar com 

eles os seguinte aspectos em relação ao texto lido:  

a) No texto – O Brasil – Descrição Física e Política,  Millor Fernandes cria o 

humor  reproduzindo um modo de escrever que é chamado de discurso vazio ou 

circular: aquele que fala e não diz nada. Isso acontece pela forma como as idéias 

são apresentadas: lança-se uma ideia, mas não avança no raciocínio, pois repete a 

mesma idéia com outras palavras.  

b) As características do discurso vazio devem ser evitadas em um texto, a não ser 

que, como Millor Fernandes o que se intenciona é fazer uma paródia desse tipo de 

discurso para se provocar um efeito cômico.  

3. O professor deverá apresentar aos alunos a seguinte proposta de produção de texto:  

Produza uma crônica humorística sobre a educação no Brasil, utilizando como 

estratégia para se criar um efeito humorístico, o discurso vazio ou circular – assim 

como o fez Millôr Fernandes no texto  - O Brasil – Descrição Física e Política.  

  O texto será lido em sala de aula para ser apreciado pelo professor e pelos 

colegas.  

Recursos Complementares 

Para ampliar o conhecimento sobre estratégias para se criar o humor, o professor poderá 

exibir para os alunos, o vídeo:  

 Homem que é homem - adaptado da crônica de Luis Fernando Veríssimo  

Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=yI_4xqP2J2I   

Avaliação 

Os alunos serão avaliados coletivamente durante a realização das atividades de 

interpretação e análise das charges e da crônica  - O Flagelo do vestibular – de Luis 

Fernando Veríssimo  e, individualmente, por meio da produção de uma crônica 

humorística sobre a Educação no Brasil que deverá ser corrigida pelo professor.  

Opinião de quem acessou 

http://viniciusrodrigues.wordpress.com/2009/02/20/brasil-%E2%80%93-descricao-fisica-e-politica/
http://viniciusrodrigues.wordpress.com/2009/02/20/brasil-%E2%80%93-descricao-fisica-e-politica/


Quatro estrelas 11 classificações  

 Cinco estrelas 9/11 - 81.82%  

 Quatro estrelas 1/11 - 9.09%  

 Três estrelas 1/11 - 9.09%  

 Duas estrelas 0/11 - 0%  

 Uma estrela 0/11 - 0%  

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Marcilene , Pio XII , Minas Gerais - disse:  

mercelen1@yahoo.com.br  

24/02/2015  

Cinco estrelas  

Excelente plano de aula.Gostaria de receber o gabarito. 

 

 Isabelli Llima, Isabelli Llima , São Paulo - disse:  

isabellilima12@gmail.com  

03/09/2014  

Cinco estrelas  

Muito legal, amei bom material para estudar !!! 

 

 raqueline, manguabeira , Bahia - disse:  

raquelinetornado@hotmail.com  

22/11/2013  

Cinco estrelas  

eu adorei a aula muit legal =D  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:mercelen1@yahoo.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:isabellilima12@gmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:raquelinetornado@hotmail.com


 gilda pereira cardozo, Escola Estadual Pio XII , Minas Gerais - disse:  

gildonasempre@hotmail.com  

19/10/2013  

Cinco estrelas  

Esta aula como todas as outras são excelentes, se puder me mande o gabarito 

desta e das interpretaçoes das crônicas de Fernando Sabino. Obrigada. 

 

 erica santos , Anselmo Maia , Acre - disse:  

ericafeitosa.czs@hotmail.com  

13/10/2013  

Cinco estrelas  

adorei as atividades me ajudou bastante ,gostaria que me enviasse o gabarito 

.desde já obrigada 

 

 sterfane ribeiro lima, CE PROF JOSE CESARIO DA SILVA , Maranhão - 

disse:  

sterfane.escriba@gmail.com  

16/09/2013  

Três estrelas  

otima essa aula preciso q me envie o gabarito para compara com minhas 

respostas desde ja obrigada 

 

 Queila Ferreira, parceria , Bahia - disse:  

queilasabia@hotmail.com  

17/05/2013  

Cinco estrelas  

Achei muito, interessante, e eu que ando precisando muito boa mesmo. Gostei, 

quem descreveu isso, está de nota 10 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:gildonasempre@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:ericafeitosa.czs@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:sterfane.escriba@gmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:queilasabia@hotmail.com


 Priscila, Emef Carlos Gomes , Rio Grande do Sul - disse:  

priscila.25@gmail.com  

24/02/2013  

Cinco estrelas  

Muito boa esta sugestão de aula, com certeza adaptarei e aplicarei! Parabéns! 

 

 Gabriela da Silva , Escola de Ensino Fundamental José Botega , Santa Catarina 

- disse:  

gatatubarao@gmail.com  

27/04/2012  

Quatro estrelas  

MUITO BEM ELABORADA APLIQUEI COM MEUS ALUNOS DO 

OITAVO ANO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ 

BOTEGA. PRECISO QUE ENVIEI O GABARITO DAS QUESTÕES POIS 

PRECISO COMPARAR COM AS MINHAS RESPOSTAS. AGUARDO. 

SUGESTÃO: TODAS AS AULAS AO FINAL DEVERIA VIR COM 

GABARITO DAS ATIVIDADES PARA QUE HOUVESSE ANÁLISE. 

AGUARDO...ABRAÇOS E OBRIGADA. 

 

 Walleska Bernardino, UFU , Minas Gerais - disse:  

walleskabs@yahoo.com.br  

10/04/2012  

Cinco estrelas  

Adorei, Lazu. Vou utilizar com meus alunos. 

 

 Julio, Esc Ens Medio "Dr. Djalma da Cunha Batista , Acre - disse:  

julio.menezes@bol.com.br  

24/01/2012  

Cinco estrelas  

Show 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:priscila.25@gmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:gatatubarao@gmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:walleskabs@yahoo.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23715
mailto:julio.menezes@bol.com.br


Cartão postal: conhecendo e produzindo os gêneros discursivos do 
cotidiano 

 Compartilhar por E-mail 

  

  

 Compartailhar no Orkut 

Estrutura Curricular 

MODALIDADE / NÍVEL DE 

ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Fundamental Inicial Língua Portuguesa Língua escrita: gêneros discursivos 

Educação de Jovens e 

Adultos - 2º ciclo 
Língua Portuguesa 

Linguagem escrita: leitura e produção de 

textos 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: léxico e redes 

semânticas 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Língua oral e escrita: prática de produção 

de textos orais e escritos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 conhecer o gênero cartão postal; 

 reconhecer as características estruturais desse gênero discursivo; 

 compreender os sentidos que podem emergir desse gênero; 

 produzir dois cartões postais. 

Duração das atividades 

3 aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

Os alunos deverão conhecer o gênero textual carta. 

Estratégias e recursos da aula 

ATIVIDADE 01 
Conhecendo o cartão postal 

 
http://www.idi.art.br/blog/wp-content/myfotos/portfolio/casapraia_postal.jpg      Acessado em: 12 de 
out.2010.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25034
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25034
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001091/0000015559.jpg
http://www.idi.art.br/blog/wp-content/myfotos/portfolio/casapraia_postal.jpg


Professor, essa primeira atividade se constitui em uma exposição que você fará acerca do gênero 
discursivo em questão. Para tanto, seria interessante que adquirisse (ou pegasse emprestado) alguns 
cartões postais. São, usualmente, vendidos em bancas de revistas ou rodoviárias e não são caros. 
Você poderá pedir que os alunos verifiquem se em suas próprias casas existem cartões postais que 
foram recebidos por familiares ou comprados em viagens feitas pela própria família. Outra sugestão seria 
orientar os próprios alunos/ou grupos a adquirirem os cartões e em sala socializá-los, descrevendo-os. 
Sugestões de links que podem ser utilizados durante a realização da atividade (laboratório de 
informática): 
http://www.cartaopostal.fot.br/default.asp?pag=p999906&cat=1  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o-postal  
Não é necessário uma profunda pesquisa acerca da história de tal gênero. A partir dessa atividade os 
alunos deverão compreender que: 

 o cartão postal não precisa ser selado; 

 é composto de dois lados (um destinado ao endereço do destinatário, postagem do selo, 
mensagem do remetente e outro com alguma imagem do lugar em questão); 

 a imagem de uma das faces objetiva demonstrar ao destinatário as belezas 
(culturais/arquitetônicas/pontos turístico) do local em que se encontra o remetente; 

 o baixo custo de seu envio; 

 é um objeto recorrentemente colecionado; 

 assim como a carta, tem sido cada vez menos utilizado, por conta do e-mail, redes sociais e 
cartões virtuais. 

Evidentemente, caso você traga exemplos de cartões postais ou peça que os alunos os providenciem, 
essa primeira atividade poderá ser melhor materializada. 
ATIVIDADE 02 
Debatendo o cartão postal 

 
http://clippingdeviagem.wordpress.com/cartao-postal/    Acessado em: 12 de out. 2010.  
Após a exposição acerca do cartão postal, instigue os alunos a debaterem em grupos de 4 ou 5 os 
seguinte pontos: 

 para quem eu mandaria um cartão postal? 

 com que motivo enviaria um cartão postal? 

 qual a possível relevância de se receber um cartão postal? 

 eu enviaria um cartão em que tipo de viagens (turísticas, problemas familiares, negócios, 
visitas a parentes)? 

 que tipo de mensagem deve-se escrever em um cartão postal? 

Os grupos poderão discutir tais pontos em poucos minutos (anotando as opiniões dos alunos). 
Posteriormente, escolha um membro de cada grupo para falar sobre as impressões dos demais colegas 
acerca do assunto discutido. 
ATIVIDADE 03 
Produzindo e enviando cartões postais 

http://www.cartaopostal.fot.br/default.asp?pag=p999906&cat=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o-postal
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001313/0000015592.jpg
http://clippingdeviagem.wordpress.com/cartao-postal/


 
http://www.novomilenio.inf.br/cultura/cult063b6.htm     Acessado em: 12 de out. 2010.  
Para a efetivação desta atividade a classe precisará de: 

 revistas diversas para recorte; 

 tesouras; 

 colas; 

 cartolinas brancas; 

 réguas. 

Peça que os alunos levem uma revista velha de casa. Providencie também alguns exemplares para que 
não haja imprevistos. Poderá conseguir revistas com a biblioteca escolar. 
Deverá pedir, ainda, que cada dois alunos comprem uma cartolina branca. É possível dividir o custo da 
folha porque cada aluno utilizará somente um pedaço da mesma. 
Os demais materiais são de uso pessoal dos alunos (régua, tesoura, cola). 
Nessa atividade os alunos produzirão um cartão postal e deverão adquirir um, em uma banca de jornal, 
de sua própria cidade. 
Cartão postal 1 
Individualmente, eles deverão: 

 recortar um retângulo de cartolina (medida: 10 cm x 15cm); 

 selecionar, nas revistas, uma imagem que irá representar a origem do cartão postal; 

 desenhar os traços comuns ao verso, bem como espaço destinado ao selo (conforme a 
segunda imagem da presente aula); 

 colar as imagens selecionadas no lado que será a frente do mesmo; 

 escrever uma mensagem no cartão, considerando uma viagem fictícia com referencial. 

Antes da conclusão do cartão, sorteie, entre os alunos da turma, o destinatário que o receberá. O sorteio 
é importante para que não haja alunos que não o recebam. 
Cada aluno enviará cartão postal a um colega. Assim, todos devem receber pelo menos um. 
Após a conclusão dos mesmos, recolha-os para a próxima atividade. 
Instrua os alunos a não contarem para seus destinatários que serão contemplados (a atividade, assim, 
fica mais interessante). 
Cartão postal 2 
Cada aluno deverá adquirir um cartão postal de sua própria cidade e enviar para um colega do bairro ou 
um familiar, por exemplo. Esse segundo cartão gera uma ótima oportunidade para, se possível, promover, 
individualmente ou em conjunto, uma ida ao correio para postá-lo, uma vez que o estudo desse gênero é 
perpassado pelo trabalho de tal empresa. 
ATIVIDADE 04 
Recebendo os cartões postais produzidos em sala 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001313/0000015600.jpg
http://www.novomilenio.inf.br/cultura/cult063b6.htm


 
http://www.pedroaires.com/4984/index.html?*session*id*key*=*session*id*val*     Acessado em: 12 de out. 
2010.  
Na proposta do cartão postal 1, você funcionará como o profissional dos correios. 
Entregue para cada aluno o cartão/ os cartões destinado(s) a ele. Após a entrega/recebimento de todos 
os textos, cada um deverá ler e interpretar os cartões recebidos em silêncio e, posteriormente, apresentá-
los para o restante da classe. 
O apresentador deverá: 

 demonstrar qual foi o lugar de origem do cartão; 

 ler a mensagem escrita no verso; 

 agradecer o colega pelo cartão enviado. 

Recursos Complementares 

Artigo "Cartões-postais como divulgadores da imagem turística: o caso de Ilhéus, Bahia", de Felipe de 
Paula Souza: 
http://www.espacoacademico.com.br/065/65souza_felipe.htm  
Acesso em: 15/10/2010  

Avaliação 

Os alunos deverão ser avaliados nos seguintes aspectos: 

 reconhecimento das características estruturais do gênero cartão postal; 

 compreensão dos sentidos/funções desse gênero; 

 produção de dois cartões postais. 

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 4 classificações 

 Cinco estrelas4/4 - 100% 

 Quatro estrelas0/4 - 0% 

 Três estrelas0/4 - 0% 

 Duas estrelas0/4 - 0% 

 Uma estrela0/4 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001313/0000015613.jpg
http://www.pedroaires.com/4984/index.html?*session*id*key*=*session*id*val*
http://www.espacoacademico.com.br/065/65souza_felipe.htm


 Patricia Matos, Esc. Mun. Carlos Dietz , Paraná - disse:  
pvm.dietz@gmail.com 

10/09/2015 

Cinco estrelas 

Excelente plano de aula, resgate de gênero textual.Trabalho com o laboratório de informatica irei 
utiliza-lo juntamente com o programa Luz do Saber que traz em uma de suas atividades o cartão 
postal. 

 

 Maria Efigenia Rocha Trindade, Escola Estadual de Serra dos Aimorés , Minas Gerais - disse:  
efigeniatrindade@hotmail.com 

22/05/2012 

Cinco estrelas 

Maravilhoso esse plano de aula, tudo o que eu precisava ... Obrigada 

 

 sara, Maxxi educacional , Minas Gerais - disse:  
saiaesteves@hotmail.com 

20/09/2011 

Cinco estrelas 

Muito interessante essa aula, pois é um gênero em declinio, sendo assim é importante 
dispertarmos o interesse dos alunos sobre o mesmo. 

 

 robert, CAJAZEIRAS , Rio de Janeiro - disse:  
kokoza0q@hotmsail.com 

09/03/2011 

Cinco estrelas 

Muito legal valeu ae ajudou no trabalho .D. 
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Horóscopo: conhecendo e produzindo os gêneros discursivos do 
cotidiano 

 Compartilhar por E-mail 

  

  

 Compartailhar no Orkut 

 

Estrutura Curricular 

MODALIDADE / NÍVEL 

DE ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa 

Língua oral e escrita: prática de produção de 

textos orais e escritos 

Ensino Médio Língua Portuguesa 
Produção, leitura, análise e reflexão sobre 

linguagens 

Ensino Médio Língua Portuguesa 
Gêneros discursivos e textuais: narrativo, 

argumentativo, descritivo, injuntivo, dialogal 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa Análise linguística: léxico e redes semânticas 

Ensino Médio Língua Portuguesa Relações sociopragmáticas e discursivas 

Educação de Jovens e 

Adultos - 2º ciclo 
Língua Portuguesa Linguagem escrita: leitura e produção de textos 

Ensino Fundamental 

Final 
Língua Portuguesa Língua oral e escrita: processos de interlocução 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 o gênero horóscopo, bem como suas características estruturais; 

 as funções sociais, bem como os sentidos que emergem desse gênero; 

 o efeito ideológico que o horóscopo exerce na sociedade; 

 produção de um texto adequado às características do gênero em questão. 

Duração das atividades 

5 aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

Os alunos deverão conhecer o conceito de gênero textual. 

Estratégias e recursos da aula 

ATIVIDADE 01 
Conhecendo as características de um horóscopo 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23544
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23544


 
http://adictumweb.com/2010/04/ Acessado em 17 set.2010. 
O horóscopo é uma tradição que crê na relação entre os corpos celestes e a data de nascimento das 
pessoas. Assim, por meio do signo de cada um, associa-se os significados astrológicos ao contexto da 
situação apresentada em consulta. 
Independente de acreditar-se ou não nessa possível relação, o fato é que o horóscopo, enquanto um 
gênero textual do cotidiano, faz-se presente em nossa cultura e pode exercer grande influência na vida de 
alguém. 
Proponha que, divididos em grupos de 4 alunos. 
No laboratório de informática, os alunos vão procurar por previsões astrológicas dos signos do zodíaco. 

 
http://acriando.blogspot.com/2007/11/esse-vicio-chamado-horscopo.html Acessado em 17 set.2010. 
Sites para a pesquisa de horóscopo diário: 
http://horoscopovirtual.uol.com.br/  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000690/0000011789.jpg
http://adictumweb.com/2010/04/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000690/0000011792.jpg
http://acriando.blogspot.com/2007/11/esse-vicio-chamado-horscopo.html
http://horoscopovirtual.uol.com.br/


http://www.joaobidu.com.br/jb2/html/default.php  
http://www.estrelaguia.com.br/  
Ao selecionarem um prospecto diário semelhante ao da ilustração acima, os alunos deverão observar as 
características desse gênero textual. Por exemplo: 

 presença de boas e más previsões, como agir na vida amorosa, no trabalho, com os 
amigos, cores e números da sorte; 

 verbos no imperativo expressando conselho (por exemplo: faça, decida, dedique-se); 

 presença de modalizadores (por exemplo: podem apresentar, podem acontecer); 

 uso de adjetivos (por exemplo: grandes conquistas, projetos ambiciosos, excelentes 
resultados). 

Peça que os alunos façam anotações, uma vez que tais pontos discutidos deverão ser utilizados para a 
apresentação da atividade subsequente. 
ATIVIDADE 02 
Apresentando o horóscopo 
Professor, como os grupos terão um texto parecido, selecione pontos específicos para cada um deles: 
Por exemplo: 

 previsões para sagitário, capricórnio e aquário; 

 previsões para áries, touro e gêmeos; 

 previsões para câncer, leão e virgem; 

 previsões para libras e escorpião. 

Munidos das anotações desenvolvidas na atividade anterior, cada grupo, por meio de um cartaz, falará 
das previsões de tais signos, demonstrando: 

 boas e más previsões; 

 como agir na vida amorosa, no trabalho, com os amigos; 

 cores e números da sorte. 

 
http://www.sempretops.com/informacao/horoscopo-de-2009-previsoes-para-todos-os-signos/ Acessado 
em 17 set.2010. 

http://www.joaobidu.com.br/jb2/html/default.php
http://www.estrelaguia.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000690/0000011860.jpg
http://www.sempretops.com/informacao/horoscopo-de-2009-previsoes-para-todos-os-signos/


Demonstre, durante as apresentações dos grupos, que os textos do horóscopo podem incentivar 
determinadas ações por parte de quem crê neles. Por exemplo: 
"Sagitário, utilize o que refletiu nas últimas semanas para aprimorar-se em relação ao trabalho e à saúde." 
- o crente se dedicará mais ao seu trabalho e cuidará de sua saúde; 
"Que momento interessante para deixar para trás um velho estilo de vida, aquariano." - o crente, caso 
queira 'mudar de vida', sentirá estímulos para tomar tal decisão"; 
"Áries, você está com o poder de efetuar mudanças que colocam você na direção do que veio realmente 
fazer na Terra." - o crente, caso anseie mudanças em sua vida, terá motivação para tal". 
Dessa forma, a cada apresentação, incite os grupos com perguntas como, por exemplo, "essa previsão 
incentiva que tipo de ação por parte de quem acredita?" 
Tal questionamento fará com que os alunos percebam a natureza cultural/social/ideológica de desse 
gênero textual. Por exemplo, pessoas que seguem constantemente as dicas de um horóscopo podem 
tomar atitudes impensadas. 
Posteriormente, faça os seguintes questionamentos para a turma: 

 Por que os signos do zodíaco são representados por animais? 

 Por que esses animais? (Touro, Gêmeos, Leão, Virgem, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, 
Aquário, Peixes e Áries) 

 Qual sua relação com um determinado período do ano? 

Incite um debate sobre tais questões. Caso, entre os alunos, as respostas não sejam suficientes, explique 
o conteúdo do seguinte texto: 
"O círculo dos animais", de José Roberto Costa: http://www.zenite.nu/  Acessado em: 17 de set.2010.  
Estude o presente texto para que você não tenha que expô-lo para os alunos. 
ATIVIDADE 03 
Produzindo um horóscopo fictício 
Divida a turma em 12 grupos (um grupo por mês do ano). 
A presente atividade objetiva a produção de horóscopos inventados. Os grupos deverão criar: 

 12 símbolos para o seu horóscopo (estimule a criatividade e o humor, poderá ser com frutas 
ou personagens famosos); 

 previsões positivas e negativas para cada um desses signos. 

Os alunos deverão construir o horóscopo em uma ou duas cartolinas. 
ATIVIDADE 04 
Apresentando os horóscopos. 
Cada grupo terá cerca de 10 minutos para apresentar. Todas as previsões e elementos criados pelos 
alunos deverão ser abordados em sua apresentação. 
Conclua as apresentações, retomando o conceito de gênero textual e sua influência/existência/presença 
no dia a dia das pessoas. 
Afixe os cartazes produzidos na sala de aula ou nos corredores da escola, possibilitando que os demais 
possam vê-los. 

Recursos Complementares 

Vídeo que aborda a diferença entre astrologia, astronomia e sua relação com a cultura asteca: 
http://www.youtube.com/watch?v=pNVGktv4Vhs  

Avaliação 

Ao final das atividades, os alunos devem ser avaliados nos seguintes aspectos: 

 reconhecer o gênero horóscopo, suas características estruturais e suas funções sociais 

 compreender o efeito ideológico que o horóscopo pode exercer na sociedade; 

 produzir e apresentar um horóscopo fictício. 

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 1 classificações 

 Cinco estrelas1/1 - 100% 

 Quatro estrelas0/1 - 0% 

 Três estrelas0/1 - 0% 

 Duas estrelas0/1 - 0% 

http://www.zenite.nu/
http://www.youtube.com/watch?v=pNVGktv4Vhs


 Uma estrela0/1 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Maria de Lurdes da Silva, EE. Rosa Francisca Mano , São Paulo - disse:  
lu_arsol@hotmail.com 

22/02/2015 

Cinco estrelas 

Excelente sequência didática, que poderá ser adaptada para trabalhar com personagens de 
obras que estejam sendo lidas pela turma. O professor precisar criar situações para que o aluno 
escreva mais e de forma contextualizada . Parabéns! 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23544
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Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 conhecer o relato de experiência vivida como gênero da ordem do relatar, 

pertencente ao domínio social da memorização e documentação das experiências 

humanas, situando-as no tempo.  

 analisar textos biográficos e autobiográficos;  

 reconhecer e identificar as características  do  gênero relato de experiência 

vivida    

Duração das atividades 

04 aulas de 50 minutos cada  

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Estrutura básica da narrativa.  

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo;  

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos;  

 utilização de tiras, imagens, textos  e vídeos veiculados na internet.  

Aula 01 (50 minutos)  

Relato de experiência vivida – é a apresentação oral ou escrita, de experiências 

humanas vivenciadas que podem ser do tempo presente ou do tempo da memória 

(passado): diários, testemunhos, autobiografia, etc.  

Atividade  

I -Para apresentar o tema  a ser estudado nessa aula – relato de experiência vivida -, o 

professor deverá reproduzir  para os alunos cópia da tirinha da Mafalda, apresentada 

abaixo.  

 

Disponível em:  

http://www.portalibahia.com.br/blogs/brincantes/?m=200911&paged=2   

II- O professor deverá solicitar que os alunos respondam as questões abaixo sobre a 

tirinha:  

1.Observe a pergunta de Mafalda a Suzanita, no primeiro quadrinho.  

a. Esse tipo de pergunta relaciona-se a experiências vividas? Justifiqu  

http://www.portalibahia.com.br/blogs/brincantes/?m=200911&paged=2
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000013508.jpg


b. A resposta de Suzanita mostra que ela entendeu o teor da pergunta da Mafalda? Por 

quê?  

c. O que sugerem as supostas lembranças de Suzanita?  

d. Por que Mafalda  apresenta uma expressão de desapontamento? Explique.  

2. Compare a natureza da pergunta de Mafalda  e a resposta de Suzanita.  

O que elas sugerem em relação a visão de vida  de cada uma delas?  

3.  Você se lembra de como foi o início de sua vida escolar?  

a. Tente se lembrar dos professores, dos colegas, dos primeiros livros, de algum 

acontecimento marcante dessa época  

b. Há muita diferença em relação ao seu jeito de ser hoje em relação ao seu jeito de ser 

naquela época?  

c. Junte-se a um colega e conte a ele como foi esse período de sua vida.  

 Professor, faça a correção das questões, instigando os alunos a falar sobre 

suas vidas.  

Aula 02 (50 minutos)  

Atividade  

I-  o professor deverá levar os alunos ao laboratório de informática para assistirem aos 

vídeos sobre a vida de  Monteiro Lobato.  

II – O professor deverá pedir aos alunos para ficarem atentos aos fatos da vida do autor, 

porque esses dados contribuirão para a compreensão da leitura do texto autobiográfico 

do autor.  

Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=95cKeHNUtyI&feature=related   

http://www.youtube.com/watch?v=udpwPqlY_BQ&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=FpyRWuIAon8&feature=related   

Entrevista com Monteiro Lobato:  

http://www.youtube.com/watch?v=KD9LdEbvp1I&feature=related   

Aula 03 (50 minutos)  

Atividade  

http://www.youtube.com/watch?v=95cKeHNUtyI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=udpwPqlY_BQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FpyRWuIAon8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KD9LdEbvp1I&feature=related


O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia do texto da autobiografia de 

Monteiro Lobato. Eles deverão fazer a leitura  silenciosa do texto com muita atenção.  

 

Disponível em:  

http://historianovest.blogspot.com/2009_09_01_archive.html   

Texto autobiográfico de Monteiro Lobato  

Nasci José Renato Monteiro Lobato, em Taubaté-SP, aos 18 de abril de 1882. Falei 

tarde e aos 5 anos de idade ouvi,  pela primeira vez, um célebre ditado... Concordei. Aos 

9 anos resolvi  mudar meu nome para José Bento Monteiro Lobato desejando  usar  uma 

bengala de meu pai, gravada com as iniciais J.B.M.L.  

Fui Juca, com as minhas irmãs Judite e Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos 

nas pernas. Por isso, cada um de meus personagens; Pedrinho, Narizinho, Emília e 

Visconde representa um  pouco do que fui e um pouco do que não pude ser.  

Aos 14 anos escrevi, para o jornal "O Guarani", minha primeira crônica.  

Sempre amei a leitura. Li Carlos Magno e os 12 pares de França, o Robinson Crusoé e 

todo o Júlio Verne. Formei-me  em  Direito em 1904, pela Universidade de São 

Paulo. Queria ter cursado Belas Artes ou até Engenharia, mas meu avô, Visconde de 

Tremembé, amigo de Dom Pedro II, queria ter na família um bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais.  

Em maio de 1907 fui nomeado promotor em Areias - SP, casando-me no ano seguinte 

com Maria Pureza da Natividade,  com quem tive o Edgar, o Guilherme, a Marta e a 

Rute.      

Vivi no interior, nas pequenas cidades, sempre escrevendo para jornais e revistas.  

Em 1911 morreu o meu avô, Visconde de Tremembé, e dele herdei a fazenda Buquira, 

passando de promotor a fazendeiro.  Na fazenda escrevi o Jeca Tatu, símbolo nacional.  

http://historianovest.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000013617.jpg


Comprei a "Revista do Brasil" e comecei, então, a editar meus livros para 

adultos.  "Urupês"  iniciou a fila em 1918. Surgia a primeira editora nacional "Monteiro 

Lobato & Cia", neste mesmo ano. Antes de mim, os livros do Brasil eram impressos em 

Portugal.    

Quiseram me levar para a Academia Brasileira de Letras. Recusei. Não quis transigir 

com a praxe de lá - implorar votos.  

Tive muitos convites para cargos oficiais de grande importância. Recusei a todos. 

Getúlio Vargas (presidente do Brasil na ocasião) convocou-me para ser o Ministro da 

Propaganda.  Respondi que a melhor propaganda para o Brasil, no exterior, 

era a "Liberdade do Povo", a constitucionalização do país.  

Minha fama de propagandista decorria da minha absoluta convicção pessoal. O caso do 

petróleo, por exemplo, e do ferro.  Éramos ricos em energia hidráulica e minérios e 

não  somente café e açúcar. Durante 10 anos, gritei essas verdades. Fui sabotado e 

incompreendido.  

Dediquei-me à Literatura Infantil já em 1921. E, retomei a ela, anos depois, desgostoso 

dos adultos. Com "Narizinho Arrebitado", lancei o "Sítio do Picapau Amarelo". O sítio 

é um reino de liberdade e encantamento.  Muitos já o classificaram de República.  

Eu mesmo, por intermédio de um personagem,  o Rei Carol,  da Romênia, no livro A 

Reforma da Natureza, disse ser o Sítio  uma  República. Não; República não é, e sim 

um reino.  Um reino cuja rainha é a D. Benta. Uma rainha democrática, que reina 

pouco. Uma rainha que permite liberdade absoluta aos seus súditos. Súditos que 

também governam. Um deles, Emília, é voluntariosa, teimosa, renitente e não renuncia 

os seus desejos  e  projetos. Narizinho e Pedrinho são as crianças de ontem, de hoje e 

amanhã, abertas a tudo, querendo ser felizes, confrontando suas experiências com o que 

os mais velhos dizem, mas sempre acreditando no futuro.  

Disponível em:  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000013618.jpg


Disponível em:  

http://www.webquestbrasil.org/criador/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=1

71&id_pagina=1   

Mas eu precisava de instrumentos idôneos para que o trânsito do mundo real para o 

fantástico fosse possível, pois, como ir à Grécia? Como ir à Lua? Como alcançar os 

anéis de Saturno?  Bem, a lógica das coisas impunha a existência desse instrumento. 

Primeiro surgiu o "O Pó de Pirlimpimpim" que transportaria para todo e sempre, os 

personagens de um lugar para outro, vencendo o "ESPAÇO". O "FAZ-DE-CONTA", pó 

número 2, venceria a barreira do   "TEMPO",  suprindo as impossibilidades de 

acontecimentos. Finalmente pensei no "SUPER-PÓ",  inventado pelo Visconde de 

Sabugosa, em o Minotauro, que transportaria,  num átimo,  para qualquer lugar 

indeterminado, desde que desejado.  

Como disse a Emília: "é um absurdo   terminar  a  vida  assim, analfabeto!". Eu poderia 

ter escrito muito mais, perdi muito tempo escrevendo para gente grande.  Precisava ter 

aprendido mais...      

Hoje aos 4 de julho de 1948, vítima de um colapso, na cidade de São Paulo parto para 

outra dimensão.  

Mas o que tinha de essencial, meu espírito jovem, minha coragem, está vivo no coração 

de cada criança. Viverá para sempre, enquanto estiver presente a palavra inconfundível 

de "Emília".  

Monteiro Lobato  

Disponível em:  

http://www.cocfranca.com.br/biografia.htm   

II-  na sequência, o professor deverá fazer a leitura oral do texto e os alunos em grupo 

deverão responder às questões propostas abaixo.  

1. Em seu caderno, anote as informações mais importante que o texto apresenta sobre 

cada um dos assuntos citados abaixo.  

a. Nascimento (local e ano)  

b. Obras lidas na infância  

c. Antepassados (avô)  

d. Obras literárias  

2. Porque o autor decide mudar de nome, aos nove anos de idade?  

3.a. O texto autobiográfico de Monteiro Lobato é marcada por objetividade e a 

convicção de quem sempre soube o que queria da vida.  

http://www.webquestbrasil.org/criador/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=171&id_pagina=1
http://www.webquestbrasil.org/criador/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=171&id_pagina=1
http://www.cocfranca.com.br/biografia.htm


b. O relato dos fatos no texto autobiográfico aparece frequentemente pontuado de 

lembranças, de um colorido emocional, que não é mostrado em outros tipos de textos. 

Predomina a subjetividade.  

c. Um texto autobiográfico é uma história/relato de vida em que autor — aquele que diz 

eu — é simultaneamente produtor textual e personagem. Predominam as marcas 

lingüísticas de primeira pessoa e verbos nos tempos do pretérito.  

Transcreva passagens do texto que comprovem as afirmações acima essa afirmação.  

4. Interprete a seguinte passagem do texto:  

― Fui Juca, com as minhas irmãs Judite e Esther, fazendo bichos de chuchu com palitos 

nas pernas. Por isso, cada um de meus personagens; Pedrinho, Narizinho, Emília e 

Visconde representa um  pouco do que fui e um pouco do que não pude ser.”  

 Professor, corrija as questões oralmente, sempre solicitando aos alunos 

participação nas discussões.  

Aula 04 ( 50 minutos)  

Atividade  

Produção de texto  

O professor deverá apresentar aos alunos a seguinte proposta de produção textual:  

Assim como Monteiro Lobato, todos nós temos experiências vividas para contar.  

Escreva um texto autobiográfico (narrador de primeira pessoa) para contar como 

foi a sua experiência de aprender  a ler  e a escrever:  

a. Quais  dificuldades e alegrias você viveu? Quem foram as pessoas  que o 

marcaram positiva ou negativamente nessa fase?  

b. O que você pensa, hoje, em relação à leitura e à escrita?  

O texto do aluno deverá ser lido em sala de aula para ser apreciado  pelos colegas e 

professor  e, depois exposto no mural da sala de aula, se o aluno autorizar.    

Recursos Complementares 

Para enriquecer o estudo do gênero discursivo - relato de experiências vividas - o 

professor poderá exibir para os alunos os vídeos seguintes:  

a. Memória e experiência de vida 001  

Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=5FHO02XInN8   

http://www.youtube.com/watch?v=5FHO02XInN8


b. Monteiro lobato: influência a outras gerações de escritores  

http://www.youtube.com/watch?v=irnAK-cXev8   

Avaliação 

Os alunos serão avaliados coletivamente durante a realização das atividades de 

interpretação e análise do texto autobiográfico de Monteiro Lobato  e, individualmente, 

por meio da produção de um texto autobiográfico.  

Opinião de quem acessou 

Cinco estrelas 7 classificações  

 Cinco estrelas 7/7 - 100%  

 Quatro estrelas 0/7 - 0%  

 Três estrelas 0/7 - 0%  

 Duas estrelas 0/7 - 0%  

 Uma estrela 0/7 - 0%  

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Sofia Freitas, Marista Patamares , Bahia - disse:  

softflor@gmail.com  

21/04/2015  

Cinco estrelas  

Adorei! :) me ajudou muita em minha pesquisa! 

 

 Kethelyn, Maria Ribeiro , São Paulo - disse:  

kethelyn.araujo.965@live.com  

06/10/2014  

Cinco estrelas  

ótimo, adorei ! obrigada 

http://www.youtube.com/watch?v=irnAK-cXev8
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:softflor@gmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:kethelyn.araujo.965@live.com


 

 maria eduarda, 2 cmpm cidade nova , Amazonas - disse:  

dudete_oliveira@hotmail.com  

10/10/2013  

Cinco estrelas  

otimoooooooooooo 

 

 maria, particular , São Paulo - disse:  

maria@hotmail.com  

08/05/2012  

Cinco estrelas  

parabens muito proveitoso eus textos 

 

 Márcia Gomes Bezerra, ISAT , Rio de Janeiro - disse:  

marciagomesbezerr@hotmail.com  

18/04/2012  

Cinco estrelas  

Adoro todos os exemplos de aula que encontro aqui. 

 

 Ana Carolina Santana Amaral , Condominio rudge ramos , São Paulo - disse:  

anacarolinasamaral@hotmail.com  

06/04/2012  

Cinco estrelas  

achei legal e super interessante. 

 

 Rejane Vale Mendes Sarmento, Escola Municipal Darci Ribeiro , Paraíba - disse:  

rejane.vale@hotmail.com  

19/10/2011  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:dudete_oliveira@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:maria@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:marciagomesbezerr@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:anacarolinasamaral@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24068
mailto:rejane.vale@hotmail.com


Cinco estrelas  

Gostei muito da aula e irei aproveitá-la, pois estou trabalhando com a turma do 

nono ano o gênero relato de experiências. 

 
 



Sobre o gênero discursivo - diário 

 Compartilhar por E-mail 

  

  

 Compartailhar no Orkut 

 

  

19/10/2010 

Autor e Coautor(es) 
Autor: LAZUITA GORETTI DE OLIVEIRA  

 

UBERLANDIA - MG ESC DE EDUCACAO BASICA 

Coautor(es):  

Eliana Dias 

Estrutura Curricular 

MODALIDADE / NÍVEL DE 

ENSINO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEMA 

Ensino Fundamental Final Língua Portuguesa 
Análise linguística: organização 

estrutural dos enunciados 

Educação de Jovens e 

Adultos - 2º ciclo 
Língua Portuguesa 

Linguagem escrita: leitura e produção 

de textos 

Dados da Aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 identificar o diário como gênero da ordem do relatar, pertencente ao domínio social da 
memorização e documentação das experiências humanas, situando-as no tempo; 

 identificar as características estruturais e funcionais  do  gênero diário; 

 produzir uma página de diário, levando em conta as características do gênero e as condições de 
produção. 

Duração das atividades 

05 aulas de 50 minutos cada 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Estrutura básica da narrativa. 

Estratégias e recursos da aula 

 utilização do laboratório de informática e sala de vídeo; 

 atividades realizadas em grupo ou duplas de alunos. 

 utilização de textos, imagens e vídeos veiculados na internet. 

Aula 01 (50 minutos) 
O tema a ser tratado nessa aula é o diário - um dos gêneros da literatura autobiográfica  no qual são 
registrados acontecimentos cotidianos a partir de uma visão pessoal, possui, por esse motivo, um 
caráter intimista e confidente. Esse gênero pertence à ordem do relatar – agrupamento que comporta os 
gêneros pertencentes ao domínio social da memorização e documentação das experiências humanas, 
situando-as no tempo. 
Atividade 

1. Como ponto de partida, para ativar o conhecimento prévio dos alunos a respeito do gênero diário, o professor 
deverá perguntar a eles: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=54871


a. O que é um diário pessoal? 
b. Quem tem hábito de registrar as experiências do cotidiano em um diário? 
c. Quem já teve um diário? 
d. Escrever  um diário está “fora de moda”? Por quê? 
e. Pode-se dizer que um blog é um versão moderna  do diário? Por quê? 
f. Quem  tem o costume de acessar blogs ou possui um?  Para que servem os blogs? Comente. 
2.  Ao final da conversa com os alunos, o professor deverá concluir juntamente com eles que, atualmente, o 
diário é um instrumento de produção de cultura no mundo todo, usado como registro dos 
acontecimentos do dia-a-dia. Dependendo de sua função, o diário pode ser usado como algo público ou 
privado, comunitário ou pessoal; e de maneira geral  é escrito em primeira pessoa. 

3. Para apresentar aos alunos as características estruturais e funcionais  do  gênero diário, o professor deverá 
reproduzir  para eles a cópia da sinopse do livro “Diário de um Banana” de Jeff Kinney. 
Observação: objetiva-se com a apresentação da sinopse do livro aos alunos possibilitar a eles informações 

sobre o contexto em que as páginas de diário foram produzidas. 

 
DIÁRIO DE UM BANANA - UM ROMANCE EM QUADRINHOS - Jeff Kinney 

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no ensino 
fundamental, em que fracotes subdesenvolvidos dividem os corredores com garotos mais altos, mais malvados e 
que já se barbeiam. Em 'Diário de um Banana', Greg nos conta as desventuras de sua vida escolar. Em busca de 
um pouco de popularidade (e também de um pouco de proteção), o garoto se envolve em uma série de situações 
que procura resolver de uma maneira muito particular. 
http://www.magmablog.com/2010/04/diario-de-um-banana-livros-e-filme.html  
4. Na sequência, após a leitura da sinopse do livro, o professor deverá exibir para os alunos trailers do filme “O 
diário de um Banana”. 
Disponíveis em: 
http://www.youtube.com/watch?v=7CtyrVGldJs  
http://www.youtube.com/watch?v=YAtfp_iYr5g  
http://www.youtube.com/watch?v=7CtyrVGldJs&feature=related  
Aula 02 (50 minutos) 
Atividade 

http://www.magmablog.com/2010/04/diario-de-um-banana-livros-e-filme.html
http://www.youtube.com/watch?v=7CtyrVGldJs
http://www.youtube.com/watch?v=YAtfp_iYr5g
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/%C2%A0http:/www.youtube.com/watch?v=7CtyrVGldJs&feature=related
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012197.jpg


1.O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia das páginas do diário de Greg – narrador do “Diário de 
um Banana”.    

 
Disponível em: 
http://4.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a8qK1HzKI/AAAAAAAACm4/UO2A-mSbTPw/s1600/pag1.jpg   

        

http://4.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a8qK1HzKI/AAAAAAAACm4/UO2A-mSbTPw/s1600/pag1.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012200.jpg


 
Disponível em: 

http://1.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a9FaizDWI/AAAAAAAACnA/GgFS54ONwLA/s1600/pag2.jpg  
3. Após a leitura das páginas do diário de Greg, os alunos, em dupla, deverão responder às questões seguintes 
que deverão ser passadas no quadro pela professsora. 
a. Observe a data na abertura da página do diário de Greg? O que isso indica? 
b. As pessoas do discurso são: 1ª. (eu/nós),  aquela que fala; a 2ª. (tu/vós), aquela com quem se fala; e a 3ª. 
(ele, ela/ eles, elas). O diário é escrito  em que pessoa do discurso?  Por quê? 
c. Um texto é um enunciado. Quem produz um enunciado é um enunciador. Complete a frase seguinte com a 
caracterização do enunciador, quanto à pessoa do discurso. Um diário é um texto escrito por 
_____________________________________________________. 
d. Transcreva do texto palavras que identificam o sexo do enunciador. 
e. Qual seria a idade do enunciador? Justifique sua resposta com passagens do texto. 
f. Que pessoas são citadas nessas páginas de diário? 
g. Que acontecimento é relatado pelo enunciador? 
h. Conclua: que tipo de acontecimento é registrado em um diário? 
i. Em um diário, também se registram pensamentos, um modo de enxergar a vida. Qual é a opinião, o ponto de 
vista do enunciador sobre o seu futuro e sobre os seus colegas do ensino fundamental?   
Aula 03 (50 minutos)   
Atividade 

http://1.bp.blogspot.com/_UA8XLoRk428/S9a9FaizDWI/AAAAAAAACnA/GgFS54ONwLA/s1600/pag2.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012199.jpg


      
Disponível em: 

http://www.brasileirosnaholanda.com/elis/elis014.htm   
1. O professor deverá levar os alunos ao laboratório de informática para, em dupla, pesquisarem sobre  Anne 
Frank e seu diário, seguindo o roteiro abaixo. 
a. Quem foi Anne Frank; 
b. Quando e onde ela viveu; 
c. Em que circunstâncias Anne Frank escreveu seu diário que mais tarde se tornou livro, traduzido em várias 
línguas. 
Pra responderem às perguntas, os alunos deverão acessar os sites: 

http://educacao.uol.com.br/historia/anne-frank.jhtm  
http://www.starnews2001.com.br/anne-frank/anne-frank.html  
http://www.brasileirosnaholanda.com/elis/elis014.htm  
Aula 04 (50 minutos)    
Atividade 

I-. O professor deverá reproduzir para os alunos a cópia do texto "O diário de Anne Frank". 

 
Casa de Ane Frank 
Disponível em: 

http://feriasde2009.blogspot.com/2009/09/holanda-amesterdao.html  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012219.jpg
http://www.brasileirosnaholanda.com/elis/elis014.htm
http://educacao.uol.com.br/historia/anne-frank.jhtm
http://www.starnews2001.com.br/anne-frank/anne-frank.html
http://www.brasileirosnaholanda.com/elis/elis014.htm
http://feriasde2009.blogspot.com/2009/09/holanda-amesterdao.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012219.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012221.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012219.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012221.jpg


 
Visão do esconderijo da família Frank em Amsterdã, na parte dos fundos do edifício. 
Foto: Casa Anne Frank cedida pela Plataforma Brasil-Holanda. 
Disponível em: 

http://www.museudapessoa.net/guerra/historias/anexo.shtml  
O Diário de Anne Frank (O documentário mais dramático da Segunda Guerra Mundial) 
 Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje, e espero que você venha 

a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. 
 (Anne Frank, 12 de junho de 1942.) 

 Assim, Anne Frank inicia o seu famoso diário, que ela escreveu em seu refúgio, que ficava na casa de trás 
(1942 a 1944). 

 ... Daí, este diário. A fim de destacar na minha imaginação a figura da amiga por quem esperei tanto tempo, não 
vou anotar aqui uma série de fatos banais, como faz a maioria. Quero que este diário seja minha amiga e vou 
chamar esta amiga de Kitty. Mas se eu começasse a escrever a Kitty, assim sem mais nem menos, ninguém 
entenderia nada. Por isso, mesmo contra minha vontade, vou começar fazendo um breve resumo do que foi 
minha vida até agora." 

 Domingo, 14 de junho de 1942 
Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus outros 

presentes de aniversário. (Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava.) 
 Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas, o que não é de espantar; afinal, era meu aniversário. Mas 
não me deixam levantar a essa hora; por isso, tive de controlar minha curiosidade até quinze para as sete. 
Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Moortje (a gata) me deu as boas-vindas, 
esfregando-se em minhas pernas. 
 Pouco depois das sete horas, fui ver papai e mamãe e, depois, fui à sala abrir meus presentes, e você foi o 
primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, 
algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco 
de uva, que, na minha cabeça, deve ter gosto parecido com o do vinho (afinal de contas, o vinho é feito de uvas), 
um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para dois livros. Também ganhei outro 
livro, Câmera obscura, mas Margot já tem, por isso troquei o meu por outro, um prato de biscoitos caseiros 
(feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos), montes de doces e uma torta de morangos, de 
mamãe. E uma carta da vó, que chegou na hora certa, mas, claro, isso foi só uma coincidência. 
Depois, Hanneli veio me pegar, e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus 
colegas e professores e, logo depois, estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às cinco horas, 
pois fui à ginástica com o resto da turma. (Não me deixam participar, porque meus ombros e meus quadris 
tendem a se deslocar.) Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam, e escolhi vôlei. 
Depois, todos fizeram uma roda em volta de mim, dançaram e cantaram "Parabéns pra você". Quando cheguei 
em casa, Sanne Ledermann já estava lá. 
Ilse Wagner, Hanneli Goslar e Jacqueline van Maarsen vieram comigo depois da ginástica, pois somos da 
mesma turma. Hanneli e Sanne eram minhas melhores amigas. As pessoas que nos viam juntas costumavam 

http://www.museudapessoa.net/guerra/historias/anexo.shtml
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012233.jpg


dizer: "Lá vão Anne, Hanne e Sanne." Só fui conhecer Jacqueline van Maarsen quando comecei a estudar no 
Liceu Israelita, e agora ela é minha melhor amiga. Ilse é a melhor amiga de Hanneli, e Sanne é de outra escola e 
tem amigos lá. Elas me deram um livro lindo: Nederlandse Sagen en Legenden (Contos e Lendas da Holanda), 
mas por engano deram o volume II, por isso troquei o livro II pelo volume I. Tia Helene me trouxe um quebra-
cabeça, tia Stephanie, um broche encantador, e tia Leny, um livro fantástico: Daisy vai às montanhas. 
 Hoje de manhã, fiquei na banheira pensando em como seria maravilhoso se eu tivesse um cachorro como Rin 
Tin Tin. Eu também iria chamá-lo de Rin Tin Tin e o levaria para a escola; lá, ele poderia ficar na sala do zelador 
ou perto dos bicicletários, quando o tempo estivesse bom. 
Disponivel em: 
http://www.starnews2001.com.br/anne-frank/diary.htm  

 
Casa de Anne Frank 
Disponível em: 
http://feriasde2009.blogspot.com/2009/09/holanda-amesterdao.html  
II. A leitura oral do texto deverá ser feita pelo professor. A seguir, os alunos, em dupla deverão responder às 
questões seguintes que poderão ser xerocadas pelo professor e entrgue aos alunos ou passadas no quadro. 
1.O texto lido é uma página do Diário de Anne Frank, escrita em 1942. O Diário de Anne Frank foi publicado pelo 
seu pai, Otto Frank, com a ajuda da escritora Mirjam Pressler, após o fim da segunda guerra mundial .Com o 
diário de sua filha em mãos, ele se dedicou a divulgar a obra de Anne. Em 1980 ele morre, mas deixa realizado 
um grande trabalho. 
a. Há quantos anos o diário foi publicado? 
b. Essa página do diário de Anne Frank é difícil de ser lida e compreendida hoje? 
c. Pode-se dizer  que a língua muda muito lentamente no tempo? Justifique sua resposta, de acordo com as 
respostas anteriores. 
d. O vocabulário de um texto mais antigo pode apresentar palavras que hoje não são mais usadas, ou que 
tiveram seu sentido alterado. 
Transcreva do texto palavras e expressões cujo significado você desconhece. A seguir, consulte um dicionário 
para obter o significado dessaspalavras e ou expressões. 
e. O diário de Anne Frank foi escrito de acordo com a variante padrão da língua. 
Transcreva do texto alguns dados biográficos, isto é, dados sobre a vida da menina, que justifiquem o domínio 
dessa variante lingüística por ela. 
f. Compare  a linguagem utilizada no “Diário de um banana” com a utilizada no “Diário de Anne Frank. 
Escreva as diferenças que há entre os dois textos em relação ao registro da linguagem: formal ou informal. 
A que se pode atribuir essa diferença? 
2.  O gênero discursivo diário possui uma estrutura bastante característica: 

a.  O autor dirige-se a um confidente, sendo frequente  o emprego do vocativo “Querido diário” ou até a criação 
de um nome para o saudar.   
Isso ocorre no Diário de Anne Frank? Justifique sua resposta. 
b. Os registros são ordenados por ordem cronológica de ocorrência. Cada dia corresponde a um registro  de 
situações e sentimentos diferentes  e é identificado pela respectiva data. 
Em que ano, mês e dia da semana foi escrita a página do diário de Anne Frank? 
3. Explique o que você entendeu da afirmação abaixo: 
Além de obedecer a uma estrutura específica, o diário encerra características próprias. O protagonista e 
o narrador são coincidentes, ou seja, são a mesma entidade. Por esse motivo, a modalidade de 
enunciação do discurso utilizada é a primeira pessoa. O diário é testemunha de uma situação de 
comunicação unilateral. 

4.  Ao contrário de  o “Diário de um banana”, “O diário de Anne Frank” não é um diário ficcional, mas verídico, 
isto é, foi a própria Anne  que o escreveu, registrando suas  emoções e sentimentos em relação a sua vida 
familiar e mais tarde sobre os horrores da guerra. 

http://www.starnews2001.com.br/anne-frank/diary.htm
http://feriasde2009.blogspot.com/2009/09/holanda-amesterdao.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012227.jpg


Qual é o nome que Anne dá ao diário, seu amigo e confidente? 
Aula 05 (50 minutos) 
 Atividade 
Produção de texto 

O professor deverá apresentar aos alunos a seguinte proposta de produção de texto: 
Inspire-se nas imagens apresentadas abaixo e escreva uma página de diário ficcional para ser avaliada 
por um colega de classe e afixada no mural da sala. 

 
Disponível em: 
http://harmonizacaointegral.blogspot.com/2010_08_02_archive.html   

 
Disponível em: 
http://semescala.no.comunidades.net/index.php?pagina=1266587964 

 Escolha uma das imagens e imagine que você seja uma das pessoas retratadas na imagem e 
relate o que pode ter acontecido na cena registrada, assumindo o ponto de vista dessa pessoa. 

 Expresse os sentimentos, pensamentos e opiniões  que essa pessoa registraria em um diário. 

 Não se esqueça de que o gênero que você  vai produzir sempre apresenta subjetividade. 

 O diário ficcional geralmente é escrito para ser lido por outras pessoas, além do próprio 
autor. Portanto, use a linguagem  adequada ao leitor de seu texto. 

 Lembre-se de que as anotações em um diário são datadas.   

Recursos Complementares 

Para ampliar os conhecimentos sobre o gênero discursivo - blog - como uma versão moderna do diário, o 
professor poderá exibir para os alunos os seguintes vídeos: 
a. O que é   um blog? 

http://www.youtube.com/watch?v=X5GlHTfDNa0  
b. O que é um blog e para que serve 

http://www.youtube.com/watch?v=gnJUqYeFRpE  

Avaliação 

http://harmonizacaointegral.blogspot.com/2010_08_02_archive.html
http://semescala.no.comunidades.net/index.php?pagina=1266587964
http://www.youtube.com/watch?v=X5GlHTfDNa0
http://www.youtube.com/watch?v=gnJUqYeFRpE
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012596.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012600.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012596.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000065/0000012600.jpg


Os alunos serão avaliados coletivamente durante a realização das atividades de interpretação e análise das 
páginas de o "Diário de um banana" e  de "O Diário de Anne Frank"  e, individualmente, por meio da produção de 
uma página de diário ficcional que deverá ser analisada pelo professor. 
. 

Opinião de quem acessou 

Quatro estrelas 16 classificações 

 Cinco estrelas14/16 - 87.5% 

 Quatro estrelas1/16 - 6.25% 

 Três estrelas1/16 - 6.25% 

 Duas estrelas0/16 - 0% 

 Uma estrela0/16 - 0% 

Denuncie opiniões ou materiais indevidos! 

 

Opiniões 

 Francisca Paz, Escola Municipal Maria Barbosa , Piauí - disse:  
frann.mallaquias@hotmail.com 

12/05/2016 

Cinco estrelas 

Maravilhoso!!!! o trabalho é riquíssimo pode ser trabalhado durante todo o semestre. fazer algumas 
adaptações e trabalhar com meus alunos...Parabéns professora!!! 

 

 Maria Lúcia Vilela, Maria Lúcia Vilela , São Paulo - disse:  
marialucia.vilela@yahoo.com.br 

15/06/2015 

Cinco estrelas 

Excelente amei. 

 

 ivhanildo, ceja donaninha arruda , Ceará - disse:  
ivanildosenna99@gmail.com 

12/05/2014 

Cinco estrelas 

sou professor de ingles em EJA no ceará ,adorei o material muito bem estruturada a aula. isso nos 
ajuda muito best regards for all. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:frann.mallaquias@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:marialucia.vilela@yahoo.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:ivanildosenna99@gmail.com


 ilgoana alves, Esc. Muni. Pe. José de Anchieta , Paraná - disse:  
ilgoana@hotmail.com 

18/10/2013 

Cinco estrelas 

Ótimo projeto. Pode ser trabalhado o ano inteiro construindo um diário de saola de aula. 

 

 virgínia, escola Castro Alves , Bahia - disse:  
virginia.ms@bol.com.br 

07/05/2013 

Cinco estrelas 

excelente material para se trabalhar com produção textual. Amei... Estou levando muitas sugestões 
para trabalhar meus alunos. Obrigada. Valeu por todas as dicas, atividades e propostas de produção. 

 

 ANA SHINTANI, EMEF UGO ARDUINI , São Paulo - disse:  
anashintani@hotmail.com 

14/04/2013 

Cinco estrelas 

Muito legal esta aula para despertar o interesse e a participação dos alunos. É bem produtiva, localiza 
as crianças e as fazem pensar nos nuances do seu dia a dia. No fund 1 é possivel fazer um diário 
coletivo em que cada criança escreve uma página ou um pessoal mesmo. Gosto muito desses dois 
livros e minhas crianças gostam muito do Diário escondido de Serafina, também. 

 

 janaina, centro Educacional Filadelfia , Rio de Janeiro - disse:  
janainaazevedo1@hotmail.com 

31/03/2013 

Três estrelas 

ola,a aula ate parece legal,so sugiro que coloquem as respostas da atividade sobre O diário de um 
banana.pois meus alunos do 5ºano tiveram dificuldades de reponde-las e eu tambem nao consegui 
explicar. 

 

 Luciana da Silva Ramos, Escola Nova Época , Mato Grosso do Sul - disse:  
lu-sr10@hotmail.com 

18/02/2013 

Cinco estrelas 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:ilgoana@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:virginia.ms@bol.com.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:anashintani@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:janainaazevedo1@hotmail.com
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:lu-sr10@hotmail.com


Excelente aula. Dinâmica, atual capaz de estabelecer vínculos entre conteúdo e público alvo. A opção 
pelo livro “Diário de um banana” e a posterior comparação com o livro “O diário de Anne Frank” no que 
diz respeito a linguagem formal ou informal foi perspicaz. 

 

 Helen, Ensino Fundamental II , São Paulo - disse:  
helenfavaro@hotmail.com 

01/02/2013 

Quatro estrelas 

Parabéns! Excelente aula. Instigadora, bem preparada! Depois de dada, volto para compartilhar a 
experiência com vocês. 

 

 Caroline Lima, Escola Centro Educacional de Terra Boa , Bahia - disse:  
carolinelima2@hotmail.com 

17/10/2012 

Cinco estrelas 

Sou muito grata pelas aulas planejadas desse portal, uso-as fazendo adaptações para o meu público. 

 

 Mara, Colégio Estadual Justiniano de Serpa , Ceará - disse:  
mkcv6@hotmail.com 

29/09/2012 

Cinco estrelas 

Excelente aula, com certeza a realizarei com os meus alunos. 

 

 monique helen amaro, www.vreditoras.com.br , São Paulo - disse:  
mogata14@hotmail.com 

16/08/2012 

Cinco estrelas 

Aos queridos diretores e escritor da coleção de livros "Diário de um banana" tenho 11 anos estou na 
5ªserie no ensino fundamental, adoro esta coleção até agora só li 1 o número 1 gostaria se pudessem 
me mandar de presente a coleção de todos os livros, adoro ler, sou muito estudiosa, moro em Limeira 
mais não tenho condições financeiras de comprar e gostaria de colecionar todos os livros de "um diário 
de um banana". Muito obrigado se me derem atenção, aguardo respostas. abraços carinhosos Monique. 

 

 andressa, CE Marcílio Dias , Rio de Janeiro - disse:  
andressa.pedrosa@gmail.com 

06/03/2012 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23711
mailto:helenfavaro@hotmail.com
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Cinco estrelas 

aula maravilhosa, poucas vezes vi algo tao bem trabalhado amei 

 

 Maria Núbia de Oliveira, Escola 18 de Dezembro , Ceará - disse:  
mnosiva@yahoo.com.br 

24/05/2011 

Cinco estrelas 

Amei essas orientações, claríssimas e muito significante, principalmente pra mim que sou iniciante na 
profissão. 

 

 Danielle Nascimento, Real , Pernambuco - disse:  
danielle-nascimento1@hotmail.com 

22/03/2011 

Cinco estrelas 

Melhor impossível!!!! Tudo muito bem explicado todo o material disponível e todos os acessos 
apresentados de forma clara!! òtimo! 

 

 fabio, EE Prof. Humberto F. de França , Paraná - disse:  
fagotmz@seed.pr.gov.br 

26/10/2010 

Cinco estrelas 

Muito interessante. A meu ver é uma forma agradável de levar o aluno à leitura e a produção de texto. 
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