PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Jair Messias Bolsonaro
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Milton Ribeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
REITOR
Paulo Afonso Burmann
VICE-REITOR
Luciano Schuch
DIRETOR DO CENTRO DE ARTES E LETRAS
Cláudio António Esteves
VICE-DIRETORA DO CENTRO DE ARTES E LETRAS
Cristiane Fuzer
DIRETOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Paulo Roberto Colusso
COORDENADOR UAB
Vanessa Ribas Fialho
COORDENADORA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS
EAD/UAB
Andrea Ad Reginatto
COORDENADORA DE TUTORIA DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E
LITERATURAS EAD/UAB
Simone Mendonça Soares
ORGANIZAÇÃO E REVISÃO LINGUÍSTICA
Cristiano Egger Veçossi
Glenda Lima
Joceli Cargnelutti
Juliana Prestes de Oliveira
ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO
Ademir José Bergmann, Aline Francisca da Silva, Aline Mesquita Corrêa, Ângela Andréa
Schaurich dos Santos, Carina Corrêa Pires de Juli, Carla Daiane Marques da Silva, Claudia
Cristiane Bisso Fagundes, Eduarda Elcy Souza de Freitas, Elisabete Frigeri Domingo, Emanuele
Coimbra Padilha, Emmanuelle Coutinho Ribeiro Bär, Euza Mara Echevarria Ribeiro, Glenda
Lima de Lima, Inês Pereira Mergen Fiuza, Jocelaine Maieron, Joceli Cargnelutti, Katia Rodrigues
Pedroso, Leandro Konzen, Lurdes Lorena E. E. dos Santos, Marcia Fernanda Marques Soares,
Maria Umbelina Drekener dos Santos, Raquel Aschidamini, Roberto Brendler, Vanessa Lermen
Valduga.
CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Verônica Lorenset Padoin

ISBN 978-65-00-20600-5

PRIMEIRAS PALAVRAS

Apresentar esta obra inédita ao Curso de Letras Português a Distância da
UAB/UFSM e aos demais leitores é motivo de orgulho, de louvor e de dever cumprido,
porque, como participantes de uma rede dialógica, fomos construindo o nosso dizer, ao
longo de diferentes semestres letivos, à medida que marcarmos nossa posição axiológica
através de respostas ou de possíveis atitudes responsivas (BAKHTIN, 1997).
Consideramos que os textos que compõem este e-book se constituem como uma resposta,
uma réplica a enunciados anteriores: inicialmente, é uma resposta ao projeto de Seleção
de Professores Bolsistas Formadores para atuar no Curso de Letras Português a
Distância1, o qual objetivava compartilhar os saberes produzidos pelos estagiários
durante o Estágio, via e-book, como forma de tornar conhecidos os conhecimentos
adquiridos e construídos ao longo das quatro disciplinas do estágio curricular
supervisionado; posteriormente, os estagiários foram marcando a sua posição axiológica
através de uma atitude responsiva, que aos poucos foi sendo desenhada a partir do estudo
teórico-prático das disciplinas e do contato com o campo de estágio, culminando na
produção de artigos acadêmicos. Essas respostas somente foram possíveis porque fomos
muito além da contemplação (BAKHTIN, 1997) do nosso objeto de estudo, o estágio: aos
poucos fomos interrogando esse objeto com nossas próprias questões e somente assim
novos sentidos foram sendo produzidos (AMORIM, 2004).
Como os artigos produzidos revelaram um forte envolvimento dos estagiários com
a prática pedagógica, a Equipe de Estágio lançou o convite para a publicação dos textos,
o qual foi aceito por um número expressivo de alunos. Assim, em virtude de os textos
terem sido produzidos, inicialmente, para a disciplina final do estágio (Estágio IV), aos
poucos, o grupo de autores foi realizando as adaptações necessárias para que pudessem
ser parte de outro suporte, o e-book. Para isso, a Equipe organizou um cronograma de
trabalho, prevendo momentos de escrita e reescrita, de modo a atender às exigências desse
novo contexto.

1

O projeto foi elaborado pela professora Joceli Cargnelutti, atendendo às exigências do Edital Nº 058, de
19 de novembro de 2019, para a Seleção de Professores Bolsistas Formadores para atuar no Curso de Letras
Português a Distância.
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Nesse ponto, foi possível vivenciar aquilo que se intenciona que os licenciandos
promovam em suas práticas pedagógicas de trabalho com a escrita: a produção de texto é
um processo. Desse modo, existe a necessidade de que o produtor tenha “o que dizer”,
“uma razão para dizer”, “para quem dizer” e que “se constitua como tal”, escolhendo as
estratégias para que alcance o seu propósito comunicativo, o que passa, inevitavelmente,
por compreender a importância da leitura alheia e da reescrita até que o texto chegue a
leitores reais (GERALDI, 1997, p. 136-137).
Os artigos aqui compilados partem de alguns temas, a saber: uso de sequências
didáticas, relevância do planejamento, dinamização de questionário investigativo,
trabalho com leitura, produção textual e análise linguística no Ensino Fundamental e
Médio, gêneros textuais, gêneros específicos (conto, crônica, resenha crítica, artigo de
opinião, redação, dentre outros), argumentação, observação de aula, dinamização de
aulas, regência de classe, vivências do estágio, totalizando vinte e dois textos. Também,
paralelamente ao trabalho de preparação do material, em reunião on-line com o grupo de
autores, definimos o título da obra, Estágio: tecendo reflexões sobre a prática de Ensino
de Língua Portuguesa. Essa escolha parte da compreensão de que o estágio se constrói a
partir do refletir, do interagir com diferentes espaços e agentes da Educação Básica, numa
teia em que se entrelaçam saberes sobre o ensino e a aprendizagem.
Como parte desta rede dialógica, em que cada enunciado é capaz de mobilizar
novas atitudes responsivas, a presente publicação é, também, uma resposta da academia
à necessidade cada vez mais premente de diálogo com a Escola Básica. Longe da
concepção segundo a qual o campo de estágio é somente um locus para “aplicação” de
saberes construídos na Universidade, acreditamos que o intercâmbio que se constrói nessa
relação pode ser profícuo não somente para os estudantes das diversas instituições que
generosamente abrem suas portas para os estagiários como também para esses
acadêmicos que, ao se inserirem nessas escolas, consolidam e qualificam os saberes já
construídos ao longo do curso de Licenciatura.
Desse modo, a obra que ora entregamos à leitura visa a contribuir especialmente
para professores já formados ou em formação, uma vez que oferece reflexões sustentadas
não apenas em sólidos referenciais teóricos como também em práticas autênticas de
trabalho com a linguagem na Educação Básica. Esperamos que possa subsidiar a revisão
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e o aprimoramento da ação docente em Língua Portuguesa 2, contribuindo, também, para
a formação de professores, ao provocar novas respostas, sendo mais um elo nesta cadeia
dialógica. Boa leitura!

Joceli Cargnelutti
Cristiano Egger Veçossi

2

Em virtude da pandemia imposta pelo Covid-19, houve somente a elaboração das sequências didáticas
referentes ao componente de Literatura. O planejamento foi entregue pelos acadêmicos às instituições
campo de estágio, não havendo a dinamização dessa prática. Isso impossibilitou a produção de artigos
relativos ao trabalho com Literatura.
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RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM PRODUÇÃO
TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO

Ademir José Bergmann3
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Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem a finalidade de discutir a relevância do estudo realizado sobre a
produção textual na escola em uma turma do Ensino Médio, durante a realização do
Estágio Curricular Supervisionado de Letras Português e Literaturas a Distância. Nas
aulas de português no Ensino Médio, o trabalho envolvendo a produção textual requer o
planejamento de leitura, da interpretação e da compreensão do texto, além de
proporcionar aos alunos a exploração da análise linguística e finalmente chegarmos no
momento de produzir em sala de aula um novo texto do gênero estudado, ou até produzir
um gênero textual diferenciado, conhecido anteriormente pelos alunos.
Dada a importância de relacionar a fala com a escrita para podermos realizar um
trabalho adequado com os alunos, necessita-se praticar as atividades de forma a abranger
a linguagem falada e escrita; para tanto, o trabalho se deve iniciar a partir da leitura do
texto, passando por atividades orais e escritas até finalmente ocorrer em sala de aula a
produção de um novo texto, sendo que este deve ser reescrito, até atingir a expectativa
previamente estabelecida pelo professor. Para Marcuschi (2010, p. 46), a fala não passa
automaticamente para a escrita, porque se trata de um processo complexo, envolvendo
sentido e também códigos que precisam estar organizados de forma adequada, ou seja,
que haja uma sequência de informações organizadas para que estas possam ser entendidas
claramente.
A Sequência Didática para o Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio,
no componente Língua Portuguesa, com o auxílio da Equipe de Estágio, e a partir da
observação de aulas, da conversa com a professora regente da turma e a aplicação do
3

Graduado em Letras Português e Literaturas a Distância pela UAB/UFSM, Polo de Encantado/RS.
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questionário investigativo em sala de aula, foi organizado da seguinte maneira:
inicialmente foi proposto leitura de texto, o trabalho seguiu intercalado com atividades
escritas e correções, além de atividades orais, os gêneros trabalhados foram a notícia, a
crônica, ouve produção e socialização de paródia e como produto final a escrita e reescrita
de uma crônica.
Assim tem-se a visão de investigar o valor da produção textual na formação de
um sujeito com habilidade de realizar uma boa produção textual, como consequência de
um aprendizado adquirido por uma prática adequada de ensino. Dada a importância da
produção de textos, compreende-se ser através do trabalho desenvolvido na escola, e
através das etapas de motivação, introdução, leitura e interpretação, uma maneira de
desenvolver a atividade para obtermos resultados melhores na produção de textos,
conforme propõe Cosson (2006, p. 51). Acredita-se ser possível alcançar o
desenvolvimento de amplas capacidades de produção textual por parte do aluno, através
do trabalho com os textos de diversos gêneros, proporcionando ao aprendiz, o respectivo
conhecimento. Para tanto destaca-se a importância de trabalhar as diferentes etapas
possíveis, conforme a proposta de Cosson descrita acima até obtermos o produto final, ou
seja, a produção textual.
Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios
múltiplos e variados: é isto que permitirá aos alunos apropriarem-se das
noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas
capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas.
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96).

O texto a seguir, em sua tecedura, será constituído, pela revisão de literatura, pela
metodologia sobre o Estágio Curricular Supervisionado no Ensino e Aprendizagem da
língua portuguesa, os Gêneros Textuais e a Análise Linguística, pela Análise e Discussão
sobre os Achados da Pesquisa, e, por fim, pelas Considerações Finais.
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A prática de estágio supervisionado traz certa experiência do trabalho em sala de
aula, iniciando pela observação das aulas, troca de ideias com o professor titular da turma,
diálogo com os alunos, aplicação do questionário investigativo, tudo isso auxilia para a
preparação dos conteúdos a serem utilizados para os planejamentos, que supervisionados
10

e orientados pela Equipe de Estágio, após serem aprovados, são dinamizados em sala de
aula.
É de grande importância a prática de estágio porque possibilitam a atuação em
sala de aula, proporcionando um aprendizado do trabalho na prática, inserindo o
estagiário ao cotidiano da sala de aula, momento no qual pode exercer o trabalho, fazendo
uso prático de teorias aprendidas durante o Curso Superior, e também aprender a se
relacionar com o aluno, buscando sanar as dificuldades, e zelar pela aprendizagem de toda
turma.
Levando em conta que o adolescente tenha atingido certo grau de maturidade, é
possível considerar que alunos nessa etapa possuam um nível de leitura maior, pois prevêse que o trabalho com a leitura deva ser realizado também durante os níveis de
escolarização anteriores. Portanto já passou pelas diversas etapas do Ensino Fundamental.
Se é a partir da leitura que despertamos nosso imaginário, nossas curiosidades,
consequentemente leremos mais, deduz-se que o aluno consiga ler, interpretar e
compreender textos de certa complexidade e que tenha atingido um bom nível de leitura
e respectiva compreensão ao ingressar no Ensino Médio.
A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), delega ao Ensino Médio,
o trabalho com habilidades de todos os campos de atuação social, e também da vida
pessoal, por exemplo: leitura, escuta, produção de textos orais, escritos, como também a
análise linguística, entre outras. Como a língua geralmente deve ser ensinada a partir do
texto como objeto de ensino, há a necessidade de se realizar a escolha de um texto
adequado para trabalhar, levando-se em conta a faixa etária dos alunos, nível de
aprendizagem, tamanho do texto e respectivo grau de complexidade, o gênero textual, e
demais itens a serem observados.
Embora muitos sejam os gêneros textuais utilizados no cotidiano, como, por
exemplo, o telefonema, a mensagem eletrônica, a carta, a conversa radiofônica, a notícia
de jornal, o artigo de opinião, a carta do leitor, a música, entre outros, alguns gêneros são
utilizados com maior ênfase, e outros com menor frequência. Não acreditamos haver
aqueles mais ou menos importantes que outros. A diferença, no entanto, pode ser
percebida a partir de alguns critérios específicos.
Para Marcuschi
[...] é de se indagar se há gêneros textuais ideais para o ensino de língua. Tudo
indica que a resposta seja não. Mas é provável que se possam identificar
11

gêneros com dificuldades progressivas, do nível menos formal ao mais formal,
do mais privado ao mais público e assim por diante. (MARCUSCHI, 2008, p.
207).

Como tem-se a necessidade de tornar o aluno, um indivíduo participativo e crítico,
precisa-se oferecer condições para que isso ocorra, o professor deve oferecer textos
diversos, seja para aprendizagem na escola ou mesmo para entretenimento, acredita-se
que ambos podem ajudar no desenvolvimento crítico do pensamento.
Havendo no cotidiano, textos dos mais diversos tipos e gêneros, tendo cada qual
suas características particulares, com a finalidade de cumprir uma função social
específica, há a necessidade de lê-los, mas isso não basta, é preciso que saibamos
interpretar e compreender o conteúdo, para que se possa entender a real mensagem
transmitida, para que isso possa ocorrer de forma tranquila; pensa-se ser essencial, que a
leitura seja realizada com prazer, seja aquela com finalidade específica ou a leitura
realizada simplesmente porque o texto despertou alguma curiosidade.“[...] a leitura
possibilita a experiência gratuita do prazer estético, do ler pelos simples gosto de ler. Para
admirar, para deleitar-se com as ideias, com as imagens criadas, com o jeito bonito de
dizer literariamente as coisas” (ANTUNES, 2003, p. 71).
Como a produção textual deve ser iniciada pela leitura, é importante escolher
textos interessantes para que causem o prazer da leitura; e muito importante também que
estejam nivelados com o grau de entendimento do aluno para que tenhamos um resultado
próximo ao esperado, pois a leitura precisa ser interessante e possibilitar seu entendimento
por parte aluno.
Para Antunes
[...] a leitura se torna plena quando o leitor chega à interpretação dos aspectos
ideológicos do texto, das concepções que, às vezes, sutilmente, estão
embutidas nas entrelinhas. O ideal é que o aluno consiga perceber que nenhum
texto é neutro; que, por trás das palavras mais simples, das afirmações mais
triviais, existe uma visão de mundo, um modo de ver as coisas, uma crença.
Qualquer texto reforça ideias já sedimentadas ou propõe visões novas.
(ANTUNES, 2003, p. 81-82).

Faz-se necessário que o aluno consiga ler e entender informações implícitas e
explícitas do texto, para que possa fazer uma interpretação adequada e consequentemente
realizar a produção de um novo texto com a qualidade desejada. Sendo o papel da escola
possibilitar a aprendizagem e formação integral da pessoa, a instituição de ensino precisa
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promover a educação de modo a promover a integração dos estudos, do processo de
produção textual, tendo como base a leitura seguida de interpretação e compreensão do
texto, para, finalmente, ocorrer a escrita de um texto novo por parte de aluno.
3 METODOLOGIA

Não se adota índices de avaliação, nem fórmulas de pesquisa neste trabalho, pois
esta pesquisa é de caráter qualitativo e descritivo, com intuito de explicar os benefícios
sentidos a partir da realização do Estágio Curricular Supervisionado e do trabalho
realizado com produção de texto durante o período.
Para Gil (2008, p. 175)
E, ao contrário do que ocorre nas pesquisas experimentais e levantamentos em
que os procedimentos analíticos podem ser definidos previamente, não há
fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os pesquisadores. Assim, a
análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da capacidade
e do estilo do pesquisador. (GIL, 2008, p. 175).

O presente trabalho considerou as etapas de leitura, interpretação e compreensão
do texto, para que o aluno pudesse finalmente produzir seu próprio texto, pois conheceu
o caminho de produção textual. Inicialmente, a equipe de estágio orientou o
preenchimento dos documentos referentes ao estágio, em seguida obteve-se o contato
com a instituição escolar para verificar a possibilidade de realização do estágio, após a
aceitação na instituição se deu continuidade às demais tarefas.
Na sequência, iniciou-se as observações do contexto escolar e da sala de aula,
conversei com a professora regente, onde se aplicou o questionário investigativo para que
houvesse a possibilidade de realizar um bom trabalho.
Em seguida começou-se a elaboração do planejamento a partir das observações e
sugestões recebidas da equipe de estágio e da professora regente, após a escrita e reescrita
do planejamento e após a aprovação do mesmo, deu-se início ao período de regência,
culminando com a apresentação do trabalho final dos alunos.
Acredita-se que as melhores produções textuais são elaboradas pelas pessoas que
em idade escolar tiveram a oportunidade de praticá-las através do estudo integral do texto,
passando por leitura, interpretação e compreensão do texto, seguida por produção textual.

13

Para este trabalho realizou-se um levantamento teórico, e nos valemos de várias fontes de
referência consideradas importantes.
Objetivando colaborar com a habilidade da escrita dos alunos que possivelmente
deverão resultar em adultos comprometidos com o desenvolvimento de uma escrita mais
adequada, e de acordo com as normas cultas, propõe-se, a partir das sínteses teóricas
descritas neste trabalho, um relato sobre a proposta de realização de um trabalho através
das quatro etapas descritas por Cosson (2006, p. 51-69) em seu livro Letramento
Literário.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Iniciou-se o período de estágio no Ensino Médio conhecendo o ambiente escolar.
Foi através da observação de aulas, do diálogo com a professora titular da turma, da
conversa com os alunos e aplicação de um questionário investigativo, em que se deu início
a produção do material para o período de regência, sendo estas atividades, a exemplo da
sequência didática, coordenadas pela Equipe do Estágio Supervisionado III, no
componente curricular de Língua Portuguesa. Os planejamentos constavam de leitura,
interpretação e compreensão de textos, havendo trabalho oral e também escrito, tendo
como produto final a escrita de uma crônica, seguida de reescrita, a partir de uma notícia,
sendo a notícia e a crônica, os gêneros mais trabalhados. Em determinado momento, o
planejamento previa a produção de uma paródia, a partir de uma notícia, foi este trabalho
que os alunos mais gostaram, pois puderam fazer uso da criatividade para elaborá-la.
Após as atividades de leitura, interpretação e compreensão de textos, realizou-se
o trabalho de produção de texto, momento em que houve a escrita e reescrita, realizadas
da seguinte maneira: os alunos produziram o texto e me entregaram, li o material, fiz um
bilhete com algumas orientações para cada estudante fazer ajustes em seu texto, com a
finalidade de qualificá-lo e entregar novamente para uma segunda avaliação, embora
houvesse resistência por parte de alguns estudantes, eles conseguiram melhorar suas
escritas, evidenciando que podemos melhorar o texto a cada nova reescrita, após algumas
reescritas poderemos chegar a um texto com a qualidade desejada.
Quando o professor passa a ver o texto como um processo, a metodologia de
ensino de produção textual passa a ser em etapas, com diferentes oportunidades
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para revisões e reescritas, até que o texto fique em condições de cumprir o seu
propósito e ser socializado. (FUZER, 2017, p. 12).

O período de estágio proporcionou essa experiência nova, que traz a oportunidade
de conhecer o trabalho do professor com certa proximidade, possibilitando um
aprendizado muito importante, afinal, como cada profissão tem suas peculiaridades, a de
professor também, pois encontramos personalidades diferentes na sala de aula, entre elas,
os alunos interessados e outros nem tanto. Entra aí um desafio, todos precisam, ou pelo
menos deveriam aprender, porém pelo que percebi o interesse não é uniforme. Além do
mais, durante o estágio podemos relacionar os conteúdos com práticas profissionais,
sendo estas que possibilitam a conhecer e exercitar as atividades relacionadas à função.
A oportunidade de realizar estágios, embora o tempo em sala de aula não seja
muito, faz ver o quanto é gratificante trabalhar com língua portuguesa, dessa maneira
percebe-se que em determinadas ocasiões os alunos fizeram uso de gírias, é algo que nos
mostra a riqueza de nossa língua, é claro que com o tempo essas gírias podem ser alteradas
ou até substituídas por outras, pois estando a língua em transformação constante é natural
que isso ocorra.
[ ] pode-se dizer que a língua é um sistema de práticas sociais e históricas
sensíveis à realidade sobre a qual atua, sendo lhe parcialmente prévio e
parcialmente dependente esse contexto em que se situa. Em suma, a língua é
um sistema de práticas com o qual os falantes/ouvintes (escritores/leitores)
agem e expressam suas intenções com ações adequadas aos objetivos em cada
circunstância, mas não construindo tudo como se fosse uma pressão externa
pura e simples. (MARCUSCHI, 2008, p. 61).

Sendo assim, é perceptível que se permanece em sistema flutuante da língua com
o qual interagimos e que constantemente se modifica, e permanentemente sofre influência
de vários fatores sociais, de uma sociedade que se encontra em permanente
transformação, seja pelos avanços tecnológicos proporcionados, como pela mudança
natural das gerações à medida que o tempo passa. Muitas práticas ficam esquecidas,
enquanto, novas vão surgindo a todo instante. Referente aos avanços tecnológicos citados
acima, sinto que em sala de aula, há muita necessidade de competir com modernos
aparelhos celulares utilizados, que por são preferidos aos estudos por determinados
alunos. Portanto tem-se a necessidade de inovar constantemente, fazendo da tecnologia
uma aliada para a sala de aula.
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Se é pela educação que se pode transformar a realidade das pessoas, pois para a
maioria dos trabalhos e profissões é exigido um bom nível de escolaridade, e como
acontece hoje em dia, quanto mais alguém estuda, maior é a chance de conseguir um bom
salário e quem estudou pouco, pode ficar à margem da sociedade. É durante a prática de
estágio supervisionado que o futuro professor se integra ao ambiente da sala de aula,
encontra alunos com características distintas, muitas vezes, os estudantes são
desafiadores. Nesse instante percebe-se que certos alunos assimilam mais rapidamente os
conteúdos, enquanto outros necessitam de um pouco mais de tempo e até de um incentivo
maior para realizar as tarefas, percebe-se isso quando se realiza meu estágio no
componente curricular Língua Portuguesa.
Alguns detalhes são captados durante a observação das aulas e durante a
dinamização do conteúdo se pode experimentar o trabalho como professor, momento em
que se percebe que muitas vezes precisamos de muita paciência, retomar o conteúdo,
incentivar o aluno, cobrando a realização das tarefas, já com os mais interessados o
trabalho é bem mais tranquilo.
O trabalho com produção textual proporcionou a experiência de realizar todo o
processo a partir da leitura do texto, passando pela interpretação e compreensão dos textos
lidos, e finalmente chegar à escrita de um novo texto. Embora desafiador em
determinados momentos, o trabalho foi gratificante, por proporcionar a realização de todo
processo, até chegar ao produto final.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elaborar a tarefa de produção textual requer muita dedicação, iniciando pelo
planejamento que tem fundamental importância para realizar um bom trabalho. Foi
estagiando que se teve a experiência com a produção textual que proporcionou o desafio
de atuar com alunos do 1º Ano de Ensino Médio Noturno, uma turma composta por alunos
que trabalhavam durante o dia e outros não, entre eles, haviam os interessados e dedicados
aos estudos, mas teve outros que necessitavam de um incentivo a mais para realizarem as
atividades, ainda houve quem gostava de mexer no aparelho de telefone celular, e
acabavam não prestando a atenção aos estudos. Embora muitas vezes, a aula se tornasse
desafiadora, a oportunidade de entrar em sala de aula trouxe um grande aprendizado, pois
foi preciso, a todo momento, incentivar aqueles estudantes que se sentiam desmotivados
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e cansados; por outro lado, sentia-me confiante quando percebia que, para boa parte da
turma, a aprendizagem era bem mais fácil, pois interagiam naturalmente e realizavam
com afinco as tarefas proporcionadas.
O estágio pode trazer uma reflexão sobre a profissão para a qual o acadêmico está
se preparando, certamente encontra-se durante a carreira muitas turmas de alunos com
características diversas, umas mais calmas, outras mais agitadas, alunos com mais e
outros com menos interferências externas, haverá alunos que aprenderão com mais
facilidade, e certamente também haverá de se encontrar aqueles que terão mais
dificuldade em assimilar os conteúdos, entre uma infinidade de características que o
professor pode se deparar ao longo da profissão. Faz-se necessário saber conduzir a aula
de modo a proporcionar a aprendizagem para todos os alunos.
Percebe-se que para realizar a produção textual, com a finalidade de gerar um
aprendizado de qualidade, é necessário que se inicie com a leitura de textos, realizando
interpretações orais e escritas, visando a respectiva compreensão, para só depois produzir
um texto. Após receber o texto produzido pelo aluno, o professor deve fazer anotações,
de preferência em bilhetes, elogiando o que está bom, e sugerir alterações adequadas onde
julga haver necessidade para melhorar o texto, e quando for reescrito, o mesmo
apresentara uma aparência mais adequada.
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RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM PRODUÇÃO
TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO: EXPERIÊNCIAS
VIVENCIADAS A PARTIR DO ESTÁGIO

Aline Francisca da Silva4
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo é baseado na experiência obtida com o estágio supervisionado
do curso de Letras Português e Literaturas a distância realizado no Ensino Médio, e
também das reflexões que foram propostas no decorrer desse percurso sobre a relevância
do trabalho com produção textual. O estágio se constitui da observação, do planejamento
de aulas e de regência de classe sendo obrigatório nos cursos de licenciatura, e se mostra
muito eficaz para a transmissão de novos conhecimentos e de grande valia para a
formação do futuro professor.
Através da experiência vivenciada de estágio, percebe-se que para o estagiário é
uma importante experiência e se torna fundamental e necessária para sua autoconfiança
no mundo da sala de aula. O estágio lhe transmite inúmeros conhecimentos que só se são
adquiridos na prática com alunos e no convívio do ambiente escolar, refletindo na prática
do presente para conseguir no futuro uma prática eficiente: “a prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o
pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 38).
Em decorrência disso é possível perceber durante essa prática que há alunos que
se esforçam, estudam e se destacam em muitas disciplinas e conteúdos, mas muitas vezes
não conseguem expressar suas ideias em uma produção textual, pois apresentam diversas
dificuldades, por exemplo, interpretativas. Diante disso, a escrita de textos se torna um
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grande desafio a ser vencido, pelos alunos que escrevem e pelos professores que os
orientam na escrita.
Tendo em vista esse desafio na vida escolar de muitos estudantes, o presente texto
apresenta como problema de pesquisa a seguinte questão: Qual a importância do ensino
de produção textual para a formação acadêmica e social do estudante do Ensino Médio?
Diante disso, tem-se como objetivo analisar textos de diferentes autores sobre a relevância
de se ensinar a produção textual para os alunos do ensino Médio e também descrever de
que maneira esse ensino pode influenciar na vida do estudante.
Durante os estágios que se realizam no Ensino Médio foi possível perceber a
importância de se trabalhar com produção textual e perceber as inúmeras possibilidades
de reflexões que se tornam viáveis por meio dessa prática, quando trabalhada de uma
forma eficiente e dinâmica. A interpretação de textos deve acontecer de maneira
imprescindível e a produção textual deve ir além do “escrever um simples texto”, e podem
colaborar para a formação e transformação de alunos em cidadãos críticos, que pensam e
saibam se expressar em sociedade.
Para que isso aconteça é necessária a determinação e vontade do professor e da
escola que devem de todas as maneiras incentivar o gosto pela leitura e pela escrita. O
professor deve trazer a realidade do cotidiano dos alunos para dentro da sala de aula e
colaborar para que os conteúdos pareçam mais atrativos e significantes para os estudantes:
“Os gêneros são rotinas sociais de nosso dia a dia” (MARCUSCHI, 2008, p. 16).
A partir desse momento os desafios passam a envolver também ao professor,
como conseguir então tornar o ensino diversificado e direcionar os ensinamentos? Isso
pode se tornar possível por intermédio das políticas públicas, que devem garantir por meio
de investimentos as condições e também programas para que a escola possa fornecer
materiais que incentivem a leitura e a escrita. Esses materiais devem ser atraentes e trazer
a realidade vivenciada pelo aluno para dentro da sala de aula.
Dessa maneira o professor toma para si a responsabilidade do ensino, exercendo
a cidadania ao guiar seus alunos pela ética e pelo caminho do bem e ensina-os a lutarem
pelos seus direitos e a se posicionarem de maneira inteligente e correta perante a
sociedade, sempre refletindo antes de agir: “o professor trabalha com uma política de
ensino de língua fortalecedora das práticas sociais dos alunos em contextos culturais
específicos [...]” (BUNZEN, 2006, p. 158).
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Dessa forma, o trabalho com produção textual justifica-se, pois alguns estudantes
do Ensino Médio apresentam dificuldades na produção e interpretação de textos e mesmo
realizando esforços muitos deles não conseguem colocar no papel as suas ideias, o
processo de conhecimento de normas gramaticais e a facilidade da escrita de uma boa
produção textual no Ensino Médio são necessários tanto para a continuação dos estudos
do estudante que irá ingressar em uma faculdade, quanto para os estudantes que irão
iniciar sua carreira profissional no mercado de trabalho.
Estas pesquisas de autores como Freire (1996), Marcuschi (2008), Bunzen (2006)
entre tantos outros, serviram de suporte para a realização e pesquisa desse artigo, em que
se comprova a relevância do trabalho com produção textual no Ensino Médio para a
transformação do estudante em cidadão, essas pesquisas diversas enriqueceram as leituras
com diferentes referenciais teóricos que agregaram valor e conhecimento a essa pesquisa
sobre produção textual.
O texto a seguir, em sua tecedura, será constituído pelo Percurso Teórico da
relevância do trabalho com produção textual no Ensino Médio, pelos Caminhos
percorridos na pesquisa, pela Tecedura de Reflexões da pesquisa, e, por fim, pelas
Considerações Finais.
2 PERCURSO TEÓRICO

A escrita é o meio que a sociedade utiliza para realizar a transmissão de
conhecimento, de registros de dados, de contratos, entre tantos outros, ela se encontra em
todos os lugares e é indispensável em diversas ocasiões do nosso cotidiano, ou seja a
alfabetização é necessária para a real compreensão do mundo em que habitamos: “o
homem inventou a escrita, há milhares de anos, quando só a conversa não conseguia dar
conta de todas as suas necessidades” (ANTUNES, 2003, p. 51).
A escola é a maior responsável pelo aperfeiçoamento da escrita na formação do
estudante, a escrita possui valor cultural e é de extrema importância no processo de
aprendizagem. Aos professores cabe a função de ser mediador do conhecimento por
intermédio do ensino da escrita, surge então a necessidade dos professores criarem um
processo de incentivo e aprimoramento desse ensino em sala de aula que pode ser possível
recorrendo ao trabalho com produção textual e nesse aprimoramento do ensino o
professor poderá por exemplo, melhorar o texto do aluno tecendo sugestões mediante
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bilhetes orientadores: “a escrita, como toda atividade interativa, implica uma relação
cooperativa entre duas ou mais pessoas” (ANTUNES, 2003, p. 44).
Esse processo de ensino por cooperação pode ser ampliado por meio do ensino
da produção textual, e deve seguir sendo aprimorado ao longo dos anos do Ensino Médio,
pois a prática poderá levar ao melhoramento das produções textuais dos estudantes. Essa
prática de interpretação e escrita de textos é de extrema importância, inclusive na fase
final que talvez possa se dizer ser uma das mais importantes fases da formação do aluno
que é o Ensino Médio, na qual também já devem estar inseridas na vida acadêmica do
estudante as normas gramaticais e os diversos gêneros textuais que circulam atualmente,
o que facilita o processo de escrita da produção textual.
Aprende-se a escrever (assim como a falar) na relação com o outro, atualizando
formas relativamente consagradas de interação linguística. Aprende-se a
escrever por meio da interação verbal (em contextos formais e informais) e do
uso de gêneros. (BUNZEN, 2006, p. 158)

É importante que os alunos sejam e estejam preparados durante toda a sua
jornada acadêmica, seguindo com esse aprendizado no Ensino Médio, se sintam
preparados para uma nova fase que irão iniciar em suas vidas, podendo então por
intermédio de todo esse conhecimento adquirido utilizarem de uma linguagem clara,
objetiva e acima de tudo correta, tanto para o ato de escrever quanto para se comunicar.
Para desenvolver uma boa produção textual são necessárias diversas leituras e
conhecimento prévio do assunto abordado, e é em que se apresenta o maior problema dos
estudantes do Ensino Médio. Conforme pode perceber-se nos estágios curriculares
supervisionados, que são realizados em diferentes turmas tanto do Ensino Fundamental
quanto do Ensino Médio, a grande maioria dos estudantes não gostam de ler. Eles vivem
cercados de um mundo digital no qual encontram informações fáceis sobre qualquer
assunto, e acabam se sentindo desmotivados quando precisam ler algo que não
consideram de seu interesse. Uma maneira de oportunizar a aprendizagem, é retratando
em sala de aula conteúdos que incluam o conhecimento trazido pelos alunos em suas
experiências de vida na sociedade que estão inseridos.
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas
descuidadas da cidade pelo poder público para discutir, por exemplo, a
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não
há lixões no coração dos bairros ricos? [...] Por não discutir com os alunos a
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realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina,
a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer
uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 30)

Tais questões poderão despertar o senso crítico dos alunos a partir de conteúdos
de leituras significativas, pois quem não lê pode consequentemente não saber interpretar
e se expressar na realização da escrita. É o caso de alguns estudantes do Ensino médio
que acabam não sabendo elaborar uma produção textual bem feita, e escrevem de forma
mecânica somente visando a nota para serem aprovados.
Nessa hora é o momento em que a escola e o professor devem entrar em ação,
trazendo materiais para a leitura que estejam em contato com o ambiente social e cultural
dos estudantes, materiais com conteúdo condizentes com suas idades e preferências, que
venham a interessá-los e assim se sentirão motivados a realizar leituras que lhes
transmitam conhecimento, essas leituras servirão para o aperfeiçoamento da escrita na
produção textual.
Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de aula, é
preciso que toda e qualquer metodologia de ensino que articule uma opção
política – que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade
– com os mecanismos utilizados em sala de aula. (GERALDI, 1997, p. 40).

Uma produção textual bem formulada nos convida a sua interpretação em meio as
linhas nas quais o texto deve estar escrito em um contexto, devendo demonstrar clareza
para que o seu real significado possa ser transmitido para o leitor. Ao professor cabe então
a apresentação de como uma produção textual está organizada, demonstrando por
intermédio dos gêneros textuais a melhor maneira de escrevê-la, inserindo todo o
conteúdo necessário para que essa tarefa possa então ser realizada. O professor deve
incentivar a escrita de produções textuais de qualidade, com conteúdo crítico, que
demonstre o sentimento e a opinião do estudante, esse incentivo se torna possível através
da disponibilização de materiais informativos e com conteúdo atrativo.
Dessa maneira o referente epistemológico que ancora as reflexões sobre o estágio
supervisionado no E.M., aconteceu a partir do trabalho com o gênero intertextualidade e
se desenvolveu através de uma produção textual parafraseada, pois considera-se a
importância da interpretação de textos e da realização de uma escrita de produção textual.
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O ideal é que o aluno consiga perceber que nenhum texto é neutro, que por trás
das palavras simples, das afirmações mais triviais, existe uma visão de mundo,
um modo de ver as coisas, uma crença. Qualquer texto reforça ideias já
sedimentadas ou propõe visões novas. (ANTUNES, 2003, p. 81).

Assim se torna possível alcançar os objetivos de interpretação e da realização de
uma boa produção textual, a qual o estudante do Ensino Médio deverá ter conhecimento
sobre o assunto a ser tratado, também já adquiridos conhecimentos gramaticais para
facilitar a escrita que deve acontecer de forma clara e objetiva. Sendo assim a produção
textual deve ser tratada no ambiente escolar com importância, pois é ela que possibilita
ao professor a influência na formação dos estudantes, transformando-os em cidadãos
críticos que saibam da melhor maneira interpretar o que leem e que saibam expressar suas
opiniões de maneira reflexiva: “a linguagem é uma forma de actuar, de influenciar, de
intervir no comportamento alheio, que outros actuam sobre nós usando-a e que
igualmente cada um de nós pode usar para actuar sobre os outros”. (ANTUNES, 2003, p.
82)
3 CAMINHOS DA PESQUISA

A experiência adquirida no estágio e as reflexões provenientes do mesmo nessa
etapa da graduação, situaram-se em dois grandes momentos, por meio da pesquisa prática
e por meio de uma pesquisa bibliográfica de análise qualitativa.
Na primeira etapa a pesquisa constituiu-se da prática, na qual inicialmente foram
realizadas observações do ambiente da escola campo de estágio e conhecimento da turma
que seria trabalhada. Em seguida na segunda etapa da prática percebeu-se nas observações
da turma as dificuldades que alguns alunos apresentam em interpretar as ideias de um
texto e de expressarem suas próprias ideias em uma produção textual, para que essas
dificuldades fossem amenizadas foram desenvolvidos planos de aula condizentes com
essas dificuldades. E por fim na terceira etapa da prática, ocorreu então a dinamização
dos planos de aula nos quais foram trabalhados com a turma do segundo ano do E.M. uma
produção textual parafraseada com o gênero intertextualidade e os respectivos
planejamentos desenvolvidos para a turma.
Nesse sentido, no decorrer do estágio, que totalizou 6 horas/aula, foram realizadas
com a turma a leitura, o estudo e interpretação do texto e desenvolvida uma produção
textual. O trabalho com a produção textual parafraseada envolveu interpretação textual,
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discussão e estudo sobre a tipologia intertextualidade, ampliação e capacitação do
conhecimento a respeito de paráfrase, leitura e análise de charges, localização de
informações no texto, desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, produção
de um texto parafraseado.
Essa dificuldade de interpretação de textos que fora demonstrada pelos alunos,
despertou certa curiosidade em descobrir a relevância do trabalho de produção textual no
Ensino Médio que foi então o foco principal desta pesquisa.
Para a pesquisa bibliográfica inicialmente na primeira etapa, selecionaram-se
materiais entre artigos e documentos de diversos autores que relataram sobre o tema de
produção textual no Ensino Médio. Em seguida na segunda etapa esses materiais foram
separados, recortados, fichados e catalogados conforme o conteúdo neles abrangente e
por fim, na terceira etapa os melhores recortes foram lidos diversas vezes e escolhidos
para complementarem o presente trabalho.
Realizaram-se inúmeras leituras e busca de informações nos documentos e artigos
relacionados com o tema que objetivaram o aumento do conhecimento sobre a relevância
do trabalho com produção textual no Ensino Médio. A principal preocupação na escolha
das informações foi de serem selecionados somente textos e artigos de fonte segura para
utilização no presente trabalho.
4 TECENDO REFLEXÕES

O trabalho com gêneros textuais pode trazer muitos benefícios para o ensino em
sala de aula, desde que o gênero escolhido seja trabalhado de maneira que incentive a
leitura e a escrita, trazendo a realidade do cotidiano dos estudantes para a sala de aula. E
para que isso aconteça, são necessárias adaptações por parte da escola e dos professores,
que ocasionam, se preciso for, as mudanças necessárias para que o ensino se torne eficaz:
“A mudança no ensino do português não está nas metodologias ou nas técnicas usadas.
Está na escolha do objeto de ensino, daquilo que fundamentalmente constitui o ponto
sobre o qual lançamos sobre nossos olhares” (ANTUNES, 2003, p. 108).
A partir desse pensamento, destaca-se neste tópico do texto o trabalho realizado
com o conceito intertextualidade, no qual se identificou a dificuldade de interpretação
apresentada por alguns alunos do Ensino Médio. Dessa forma os planejamentos de aula
foram organizados de maneira que englobassem os três momentos da leitura que são: pré24

leitura, leitura e pós-leitura e também que acrescentassem conhecimento de interpretação
de texto aos estudantes.
No desenvolvimento do planejamento foi considerado o conhecimento dos alunos
sobre o tema a ser discutido, pois é importante que haja a reflexão do assunto para o
entendimento do mesmo e para o surgimento de novas ideias. Por intermédio desses três
momentos da leitura, os estudantes foram adentrando no caminho do conhecimento e
percebendo de forma dinâmica o envolvimento com o texto.
A primeira parte desenvolvida no planejamento foi a da problematização,
conhecida também como pré-leitura, esta parte ocorreu a partir da observação e da
interpretação de uma imagem dos Beatles e dos Simpsons atravessando na faixa de
segurança, imagem essa que faz referência a um famoso disco dos Beatles. A maioria dos
estudantes conheciam os Simpsons, por ser um famoso desenho animado, mas alguns
deles não lembravam da banda dos Beatles.
Aproveitando a interação dos estudantes, foi-se além da interpretação da imagem
adentrando no desenvolvimento do conceito intertextualidade, esse processo de
desenvolvimento pode ser realizado a partir de um questionamento oral realizado pela
professora com a turma, de forma a desenvolver a conclusão e a reflexão dos estudantes
por intermédio da leitura e observação da imagem. Após a reflexão dos estudantes sobre
a imagem, explicou-se para a turma sobre o significado do conceito intertextualidade. No
quadro-negro foram especificadas as formas de apresentação da intertextualidade, de
maneira que todos os estudantes pudessem tomar nota do conteúdo. Em função desse
esclarecimento sobre o conceito intertextualidade, os estudantes puderam perceber o
motivo pelo qual introduziu-se o tema da aula com uma releitura de uma imagem dos
Beatles através dos Simpsons, na qual a segunda imagem condiz de maneira explícita
com a primeira, que seria então seu texto fonte.
Na sequência trabalhou-se com exercícios sobre a intertextualidade, os exercícios
foram desenvolvidos pela professora estagiária, no mesmo formato das questões do
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ou seja, pequenos textos nas questões com
cinco alternativas para cada um deles. Estas questões foram respondidas pelos estudantes
com empenho, pois sentiram-se desafiados a encontrarem a resposta correta. Após toda a
turma terminar a resolução das questões, as questões foram corrigidas oralmente.
Conforme se observou, a participação dos alunos aconteceu de maneira
satisfatória, pois eles se questionavam e discutiam o motivo de terem escolhido e marcado
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cada resposta. Esse momento os levou a uma reflexão de cada um dos pequenos textos, e
aconteceu então uma busca de elementos e significados para justificar a interpretação,
proporcionando assim, uma leitura crítica e detalhada.
Na segunda parte desenvolvida, deu-se um passo a mais no estudo do texto, foi
então a parte da leitura, nessa parte foi trabalhada com os estudantes sobre as formas de
reescrita de um texto. Houve questionamentos por parte da professora com os estudantes
para adentrar no tópico que seria trabalhado a seguir, a reescrita de um texto. Os
questionamentos aconteceram da seguinte forma: Vocês sabem o que é o termo reescrita?
Já utilizaram este recurso? Conhecem algum texto elaborado através de uma reescrita?
Após as respostas dos estudantes, a definição do termo reescrita foi colocado no
quadro-negro para que a turma tomasse nota, e a explicação foi realizada pela professora
estagiária, a qual utilizou de exemplos de frases e de pequenos textos para facilitar a
compreensão e a associação por parte dos estudantes em relação à definição ao termo
reescrita.
Logo em seguida os alunos realizaram exercícios, nos quais precisavam reescrever
frases de maneira a torná-las mais claras e objetivas. As palavras deveriam ser mudadas,
mas a ideia da frase original deveria ser confirmada pela nova frase. Na sequência, foi
lido um pequeno texto ao qual possuía duas questões a serem respondidas, que
correspondiam a reescrita do texto lido. Realizou-se então a correção dos exercícios com
a turma, e entendeu-se que ao reescrever estas frases e responderem as questões, os
estudantes puderam compreender que a reescrita de um texto já existente, pode ser
considerada uma tradução dentro da própria língua, e que a realização de exercícios e
leituras facilitam a escrita de um texto:
a escrita é uma atividade que envolve várias tarefas, às vezes seqüenciais, às
vezes simultâneas. Há também idas e vindas: começa-se uma tarefa e é preciso
voltar a uma etapa anterior ou avançar para um aspecto que seria posterior
(GARCEZ, 2002, p. 14).

Por fim, na terceira parte desenvolvida, a pós-leitura, foi a parte de produção
textual onde os alunos foram relembrados sobre o conteúdo visto até aquele momento, e
foram instruídos a realizarem uma paráfrase de um texto disponibilizado pela professora
estagiária, que falava sobre, “As redes sociais digitais: necessidade ou vício” um texto
escrito pela professora Tania Tait.

26

Para a realização dessa tarefa de produção textual, os estudantes deveriam
reescrever o texto sem mudar seu significado, utilizando as suas próprias palavras, texto
que deveria ser entregue a professora no final da aula. O texto foi lido oralmente pela
professora com a turma, que possuía disponibilidade em utilizar dicionários, para o
auxílio com palavras consideradas pelos estudantes desconhecidas. O comando seguiu
dessa forma pois considera-se importante que os estudantes saibam: “o gênero que será
abordado, a quem será abordado e que forma assumirá a produção” (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 99).
Aparentemente em todas essas atividades que foram propostas para os estudantes
durante o decorrer do plano de aula do estágio, se observou o envolvimento dos estudantes
com as atividades, e também observou-se as dificuldades de interpretação de textos e de
escrita de produção textual que alguns alunos apresentam.
Desse modo compreendeu-se a importância do trabalho com produção textual para
a formação acadêmica e social dos alunos do Ensino Médio. Mesmo que a produção
textual seja considerada como um desafio de ensino pelos professores e pela escola.
Desafio esse, muitas vezes estabelecido pela falta de vontade dos estudantes em escrever.
Pode-se dizer então, que a produção textual deve estar inserida de maneira que
possibilite a reflexão do estudante ao conhecimento adquirido. E deve ir além do somente
escrever textos de modo mecânico, pois deve proporcionar motivação para que a escrita
aconteça de forma prazerosa. A produção textual deve capacitar ao estudantes e incentivar
um pensamento crítico sobre a sociedade a qual pertencem, pois o texto é entendido como
um: “resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende processos,
operações e estratégias que têm lugar na mente humana, e que são postos em ação em
situações concretas de interação social” (KOCH, 1997, p. 22). O ensino da produção
textual pode então dessa forma, interferir na vida social do estudante, transformando-o
em um cidadão atuante no meio social ao qual pertence.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa constatou que o estágio é uma prática de muita importância
para o futuro professor, é o momento de refletir sobre os ensinamentos reais que a sala de
aula disponibiliza. O estágio é onde as descobertas do cotidiano escolar acontecem, e
onde os conhecimentos aprendidos na teoria são colocados em prática. Essa prática pode
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possibilitar a compreensão que existe de ressignificação da forma de ensinar e instruir a
leitura e a escrita.
O futuro professor passa a ter então uma experiência única, pois a cada estágio
percorrido adquire conhecimentos diferenciados, pois cada turma é única e cada aluno é
diferente. Aprende-se um pouco em cada etapa percorrida, nessa prática aprende tanto o
professor estagiário com as experiências que são adquiridas, quanto os estudantes da
turma, que costumam lamentar o término desse período.
Ao trabalhar com a produção textual no Ensino médio, compreendeu-se que o
conhecimento que é desenvolvido na prática de leitura e escrita de textos, estimula o
desenvolvimento social dos estudantes e capacita-os a pensarem para agir em sociedade.
Os estudantes tornam-se críticos tanto do que leem, quanto do que escrevem, e isso é algo
maravilhoso tratando-se do modo que estão sendo preparados para pensar e agir em
sociedade.
Deve-se ressaltar também, a importância de a escola fornecer materiais que
estabeleçam contato com a realidade vivenciada pelo aluno em sociedade, para que assim
o estudante possa estabelecer sentido e refletir sobre o que está lendo. Essa relação de
leituras com o mundo em que vive, possibilita ao estudante adquirir conhecimento e
incentiva-o a ler e escrever de maneira prazerosa. Isso se torna possível quando o
professor conhece seus alunos e trabalha a produção textual de maneira que desperte o
interesse do estudante, podendo assim, aumentar a capacidade de interpretação e de
escrita, e a formação do senso crítico do estudante.
Conclui-se então, que a prática da escrita de textos não deve acontecer de forma
mecânica, ela deve incentivar o aluno a utilizar a imaginação, a interpretar o que lê e a
reconstruir sentidos conforme o seu próprio pensamento. O trabalho com produção
textual possibilita um ensino eficaz, para que os estudantes possam se comunicar com o
mundo através das palavras. Entende-se também, que, a prática da escrita de textos abre
caminhos para o futuro do estudante, pois quem sabe se comunicar bem, estará melhor
preparado, tanto para uma futura formação, quanto para o mercado de trabalho: “a escrita
é uma construção social, coletiva, tanto na história humana como na história de cada
indivíduo” (GARCEZ, 2002, p. 11).
Por fim, após muitas leituras sobre o tema, e também a partir da reflexão sobre o
estágio que fora concluído, adquiriu-se conhecimentos sobre a ação do professor em sala
de aula e uma experiência motivadora para as próximas etapas que virão.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO QUESTIONÁRIO
INVESTIGATIVO PARA A ELABORAÇÃO DO
PLANEJAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aline Mesquita Corrêa5
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO
O presente texto é fruto do entrelace da vivência de estágio com uma turma de 2º
ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual de Educação Básica, localizada no
município de Sobradinho – RS, com o uso do questionário investigativo como uma
ferramenta para compreender a realidade dos estudantes e intervir dialogicamente na
mesma. Neste processo, as informações oriundas do questionário investigativo foram
basilares para que fosse possível tramar uma práxis pedagógica que dialogasse com cada
um dos educandos.
Desse modo, o problema de pesquisa partiu do seguinte questionamento: Como o
questionário investigativo se constitui como uma ferramenta necessária para a
elaboração do planejamento de aula? Já o objetivo geral busca tecer reflexões sobre a
utilização do questionário investigativo como uma ferramenta para diagnosticar a
realidade dos estudantes e propor, a partir deste diagnóstico, uma práxis coadunada à
mesma. E, em seguida, almeja-se compreender e analisar a pertinência do questionário
investigativo para a elaboração do planejamento, pois durante a dinamização das
perguntas, seguida pela análise e estudo das respostas da turma, foi possível conhecer
melhor os estudantes nas dimensões: escolar, pessoal, emocional, social, econômica e
territorial.
Situando-se no campo da investigação qualitativa, a partir das considerações de
Gil (1999, p. 23), metodologicamente os questionários foram dinamizados, categorizados,
analisados e devolvidos à turma no formato de um planejamento dialógico. Nesse sentido,
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o questionário investigativo se configurou como uma prática de pesquisa acerca de quem
são os sujeitos que estão imbricados na relação de ensino e aprendizagem, e esta
investigação foi “o caminho para a construção desse necessário perfil do estudante”
(CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 252). A necessidade de conhecer quem são os
educandos implica no fato de que elaborar um plano de aula pode ser considerado um
grande desafio, uma vez que, refere-se às ações que serão desenvolvidas com sujeitos que
formam a sociedade e, por conseguinte, o mundo como um todo.
Assim, a discussão presente neste texto se justifica pela legitimidade do uso do
questionário investigativo como um caminho para conhecer a realidade dos estudantes e,
com isso, construir uma práxis pedagógica que dialogue com os mesmos e produza
sentindo em suas vidas ao se reconhecerem como sujeitos do processo de ensino e
aprendizagem. Além do mais, o trabalho também se justifica pelo fato de que o
questionário investigativo oferece elementos para que os docentes em formação
conheçam os estudantes com os quais estagiarão, mas também possam perceber a
relevância de se utilizar desta ferramenta durante a sua atuação como professor regente,
após a conclusão do curso.
Desse modo, a prática educativa e a reflexão que se faz sobre a mesma são
permeadas pelas dimensões teóricas que encerram as práxis de ensino e aprendizagem da
Língua Portuguesa (LP), mas também pelo tecido social que constitui a vida dos
estudantes, seus usos linguísticos e as leituras que estes fazem do mundo. De acordo com
Freire (2002, p. 27), sem conhecer a realidade do estudante, suas visões sociais de mundo,
sua cultura e o lugar no qual ele inscreve sua vida, suas vivências e experiências, a
educação como ferramenta de transformação da sociedade nem sempre se efetiva, pois,
na perspectiva freiriana, os seres humanos se transformam juntos, ou seja, na ação
coletiva frente às situações que nos desumanizam.
Porém, nem sempre sabemos como ler a realidade ou quais meios utilizar para
realizar essa leitura sem expor os estudantes e suas singularidades, o que implica na
necessidade de uma metodologia e de uma ferramenta específica que possibilite ao
educando falar subjetivamente de si com respeito e segurança. Para tanto, o questionário
investigativo se configurou como um meio dos estudantes colocarem as suas demandas
culturais, sociais e educacionais em pauta e também como um documento pedagógico de
consulta para o planejamento e para a práxis docente, pois as colocações do grupo foram
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entrelaçadas às dimensões teórico-práticas da análise linguística e do trabalho com os
gêneros textuais.
Assim, o texto a seguir será constituído pela revisão bibliográfica sobre Estágio
Curricular Supervisionado no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa, elaboração
do planejamento de aula e questionário investigativo, pela metodologia, pela análise e
discussão sobre o uso do questionário e a elaboração do planejamento, e, por fim, pelas
considerações finais.
2 DIÁLOGOS TEÓRICOS

Neste tópico do texto, será apresentada, dialogicamente, a revisão bibliográfica
fundamentada em autores como Geraldi (1984), Freire (2002), Pimenta (2005), Bakhtin
(2006), Mendonça (2006), Alarcão (2007), Marcuschi (2008) e entre outros que
contribuem para a elaboração de um conjunto de reflexões sobre o Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa, a Elaboração do
Planejamento de Aula e, por fim, sobre o Questionário Investigativo.
Com isso, partindo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9.394/96)
e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica (Brasil, 2002), o estágio curricular precisa ser entendido não somente como um
momento de entrelace da teoria com a prática, mas também como uma vivência que
possibilitará aos docentes em formação refletirem sobre a educação, sobre a escola e sobre
a sua própria formação. Nesse sentido, o estágio curricular oferece elementos que
enriquecem a formação docente e, ao mesmo tempo, a práxis pedagógica que se dá neste
período, implicando num movimento dialético no qual os processos sociais se
transformam nas suas articulações. Com isso:
Uma metodologia na perspectiva dialética baseia-se em outra concepção de
homem e de conhecimento. Entende o homem como um ser ativo e de relações.
Assim, entende que o conhecimento não é "transferido" ou "depositado" pelo
outro (conforme a concepção tradicional), nem é "inventado" pelo sujeito
(concepção espontaneísta), mas sim que o conhecimento é construído pelo
sujeito na sua relação com os outros e com o mundo. Isto significa que o
conteúdo que o professor apresenta precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado, pelo aluno, para se constituir em conhecimento dele. Caso
contrário, o educando não aprende, podendo, quando muito, apresentar um
comportamento condicionado, baseado na memória superficial
(VASCONCELOS, 1992, p. 02).
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Assim, a perspectiva dialética vai ao encontro às críticas e às propostas de
reformulação do ensino da LP em meados da década de 80, pois, segundo Geraldi (1984,
p. 42), esse foi o momento no qual se identificou que a vertente tradicional já não
conseguia se articular as exigências de uma educação crítica, transformadora e
significativa. Ou seja, que o ensino da LP baseado na gramática normativa pouco
contribuía para a atuação social dos sujeitos, requerendo um rompimento com o
paradigma tradicional. E é nesse cenário que o texto vai se configurando como um
elemento central na disciplina de LP, resultando no trabalho com os gêneros textuais,
proposto por Marcuschi (2008), e com a Análise Linguística, proposta por Mendonça
(2006).
Nesse contexto de aproximação da disciplina de LP com a língua em
funcionamento “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão
sempre relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN, 2006, p. 279). Portanto,
pode-se compreender que a reformulação das práticas de ensino e aprendizagem da LP
articula-se a esta premissa bakhtiniana de que a utilização da língua é indissociável da
vida humana. Desse modo, em diálogo com Bakhtin (2006), Geraldi (1984) discorre que
o ensino da LP deve considerar a linguagem como ação social e, por conseguinte, como
constituição dos sujeitos nas diferentes esferas da sociedade.
Partindo da compreensão da língua como fenômeno social, entendemos que ela
“por ser uma atividade interativa, direcionada para a comunicação social, supõe outros
componentes além da gramática, todos relevantes, cada um constitutivo à sua maneira e
em interação com os outros” (ANTUNES, 2007, p. 40). Por esse ângulo, a análise
linguística se configura como um caminho de possibilidades para o ensino da LP porque,
para Geraldi (1984):
A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da
gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a
pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos
objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados [...];
organização e inclusão de informações, etc. (GERALDI, 1984, p. 74)

Por conseguinte, o trabalho com a análise linguística, associado ao estudo da
realidade dos estudantes, amplia as possibilidades de diálogo entre docência e discência,
porque na perspectiva sócio-histórica desse novo modo de ensinar, o conhecimento acerca
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da realidade é necessário e fundamental para o que o professor consiga contribuir para a
tríade ação-reflexão-nova ação, defendida por Egon (2003).
Contudo, quando um docente em formação ingressa em uma sala de aula na qual
os estudantes e o professor regente já iniciaram um percurso pedagógico, são muitos os
desafios para que se consiga compreender estes sujeitos e a dinâmica com a qual estão
engajados. É neste contexto que, segundo Chaer; Diniz; Ribeiro (2011, p. 253) surgem
dúvidas e preocupações sobre a realidade da turma tanto no âmbito pedagógico, quanto
no âmbito da vida social e cultural, pois estas últimas atravessam o cotidiano da sala de
aula e afetam o ensino e a aprendizagens dos educandos, sendo necessário um exercício
e uma técnica de pesquisa para acessar informações referentes aos sujeitos e relação
destes com o ensino e a aprendizagem da LP).
Destarte, o questionário investigativo, compreendido, conforme Chaer; Diniz;
Ribeiro (2011, p. 254) como uma ferramenta técnica para conhecer determinada realidade
se ratifica como indispensável à prática pedagógica. Ou seja, este instrumento de pesquisa
pode ser utilizado no contexto escolar e em especial nas aulas de LP, pois através de um
conjunto de questões referentes à vida social e educacional dos estudantes é possível que
os docentes em formação, ou já atuantes, consigam acessar aspectos objetivos e subjetivos
do grupo de estudantes e, com isso, elaborar um planejamento contextualizado. Para
Freire (2002) as questões referentes à vida dos estudantes enriquecem a prática em sala
de aula e as relações que se estabelecem nesse espaço e, para o autor,
O clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas,
em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem
eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico. Se não exerço
a liberdade, a autoridade, a ética, não posso ensinar o que não sei. É
concretamente respeitando o direito do aluno de indagar, de duvidar, de
criticar, que falo desses direitos (FREIRE, 2002, p. 103).

Neste plano de aula, que é elaborado a partir do questionário investigativo, as
colocações dos estudantes são essenciais para que se possa entretecer uma práxis
dialógica e o direito dos educandos de indagarem e de apreenderem a se constituir como
sujeitos do processo educativo. Consequentemente, é possível contemplar, por exemplo,
gostos literários, musicais e fílmicos atrelado às dificuldades de aprendizagem e aos
conteúdos de LP. Para quem está iniciando a sua trajetória na docência, se utilizar deste
instrumento de investigação da realidade é um caminho para a tecedura do que
Vasconcelos (1992, p. 03) identifica como uma práxis dialética em sala de aula. Nesta
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perspectiva, o ponto de partida para o ensino e a aprendizagem não está centrado nos
conteúdos ou na figura do professor, mas no diálogo com os estudantes e com os saberes
necessários para que a LP se trame como uma disciplina significativa e amplie a
performance linguística e a atuação social dos educandos.
Numa perspectiva freireana, “nas condições de verdadeira aprendizagem os
educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do
saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 2002, p.
13). Esta é uma premissa importante quando se parte da compreensão de que o estágio
curricular supervisionado em LP é um momento de aprendizagem, no qual os docentes
em formação também se constituem enquanto sujeitos que também aprenderão neste
processo, e não somente um momento de colocar em prática os saberes aprendidos no
decorrer da formação.
Decorrente disso, a partir da dinamização de um questionário investigativo da
realidade e tomando como base a compreensão freireana sobre a docência, o docente em
formação parte da compreensão de que ele não é um detentor do saber, mas sim um
problematizador do mundo e das leituras que os estudantes fazem do mesmo, implicando
em uma construção solidária do conhecimento. Esta partilha se pauta na compreensão de
que “quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato” deste
espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola”
(FREIRE, 2002, p. 38).
Consequentemente, conhecer o grupo de estudantes e tecer um diagnóstico da
realidade é parte de uma ação docente reflexiva, pois, conforme Alarcão (2007), o
trabalho docente exige uma constante reflexão sobre o contexto no qual se trama a prática
pedagógica e também sobre o próprio fazer docente. Destarte, o ensino e a aprendizagem
da LP, pautado na Análise Linguística e no trabalho com os gêneros textuais, implica
necessariamente numa práxis reflexiva não somente do texto, mas em especial do
contexto porque "a situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam
completamente, e por assim dizer, a partir de seu interior, a estrutura da enunciação"
(BAKHTIN, 2004, p. 113). Decorrente dessa visão, a elaboração de um plano de aula
perpassa pela dialogicidade de ensinar e aprender, mas também pelas relações sociais, do
mundo vivido dos estudantes, que atravessam a trama pedagógica. Tal contexto, a partir
das problematizações de Vasconcelos (1992, p. 03), implica na possibilidade de ensinar
e de aprender LP, contribuindo para o movimento dialético da ação-reflexão-nova ação é
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indissociável da leitura da realidade. E este processo imbricado à experiência de estágio
curricular supervisionado, segundo Pimenta (2005), oferece elementos para uma
formação docente mais reflexiva.
Por fim, o questionário investigativo, como um documento integrante do Estágio
Curricular Supervisionado no Ensino Médio foi o que ratificou o exercício de uma
docência engajada e compromissada com a trama de uma práxis educativa atrelada à
realidade dos estudantes, tomando-a como ponto de partida para a reflexão sobre os usos
da língua por meio da tríade uso-reflexão-novo uso.
3 TRILHAS DA PESQUISA

Para que fosse possível tecer reflexões sobre a utilização do questionário
investigativo como uma ferramenta para diagnosticar a realidade dos estudantes e, em
seguida, compreender e analisar a pertinência do questionário investigativo para a
elaboração do planejamento, foi necessário escolher o caminho e as lentes para esta
andarilhagem. Para Gil (1999, p. 22), estas escolhas se referem à metodologia da pesquisa
e para Veiga-Neto (2007) não há um caminho certo e outro errado, mas diferentes formas
de olhar para um mesmo fenômeno de pesquisa.
Partindo dessa premissa, a metodologia pode ser compreendida como um processo
de escolha do caminho que melhor dialoga com o contexto da pesquisa.
Consequentemente, metodologicamente esta investigação é de cunho qualitativo, de
natureza descritiva e foi organizada em três momentos. No primeiro momento, ocorreu a
dinamização do questionário investigativo com a turma do 2º Ano, em seguida se deu a
leitura e a análise destes questionários e, por fim, a devolução dos mesmos diluídos nos
planos de aula.
Para a dinamização dos questionários, pautando-se na dimensão ética da docência,
os estudantes foram consultados se gostariam de participar e lhes foi assegurado que
poderiam responder com tranquilidade e sem receio de partilharem suas opiniões
pessoais. Assim, 20 questionários foram dinamizados, sendo estes respondidos por 16
meninos e quatro meninas.
Como estudo da realidade, o questionário investigativo pode ser entendido como
uma ferramenta diagnóstica que, neste aspecto, cumpre a função de expressar “a
configuração de uma situação de fato, ou melhor, retrata uma realidade” (PIMENTA;
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LIMA, 2008 p. 10). Desse modo, “para que o professor possa planejar adequadamente
sua tarefa e atender às necessidades do aluno, deve levar em consideração o conhecimento
da realidade, e este conhecimento constitui o pré-requisito para o planejamento de ensino”
(PIMENTA; LIMA, 2008, p. 22).
Portanto, após a dinamização, as respostas dos estudantes foram analisadas e
possibilitaram constituir um diagnóstico pautado nas seguintes questões: a)
bairro/localidade; b) idade; c) família; d) atividades com as quais se envolviam fora da
escola; e) estilo musical; f) o que os estudantes assistiam no tempo livre; g) o lugar da
escola em suas vidas; h) meios e opções de leitura; i) dificuldades e facilidades para
aprender; j) dificuldades na disciplina de LP; k) atividades que gostavam de participar.
Por fim, as questões sistematizadas na análise foram organizadas no decorrer de todo o
planejamento de aula.
Para a realização da análise dos dados presentes nos questionários que foram
respondidos pelos estudantes, as informações foram organizadas em planilhas do Excel
e, em seguida, foram produzidos gráficos para sistematizar as informações e acessá-las
no decorrer da elaboração do planejamento das aulas. Na sequência, as informações
presentes na maioria dos questionários respondidos foram entrelaçadas aquelas que pouco
apareciam, mas que estavam articuladas a questões sociais profundas, buscando desse
modo ampliar as possibilidades de diálogo com os diferentes sujeitos que constituem um
grupo de estudantes.
4 TECENDO REFLEXÕES

Desde as propostas de reformulação do ensino e da aprendizagem da Língua
Portuguesa, em meados das décadas de 70 e 80, Pietri (2010, p. 71) problematiza que
havia a necessidade da construção de outro paradigma, ou seja, de um modelo pedagógico
e epistemológico que superasse o ensino tradicional. No âmago dessas discussões, foi
sendo enfatizada a importância de uma perspectiva dialógica e articulada às performances
sociais dos estudantes e nos diferentes usos que eles fazem da língua e da linguagem.
Nesse cenário, autores como Geraldi (1984, p. 33) discorriam que o ensino e a
aprendizagem da Língua Portuguesa não poderiam se enclausurar dentro da transmissão
de regras da gramática, cabendo a criação de estratégias que não desconsiderassem os
conteúdos elementares, mas que pudessem, ao mesmo tempo, contemplar o estudo da
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língua como constituinte dos seres humanos e de suas relações sociais. É nesse sentido
que a premissa freireana de conhecer a realidade para poder dialogar com a mesma foi se
constituindo como um movimento metodológico basilar para a incorporação deste ensino
dialógico.
Desse modo foi realizada a dinamização do questionário investigativo e, na
sequência, o estudo e análise do mesmo tendo como compreensão a premissa de que toda
ação pedagógica precisa se pautar em elementos orientadores de cunho teórico, mas
também, e especialmente, de cunho prático, isto é, da vivência dos estudantes e de suas
visões sociais de mundo para que possam ser transformadas ou reafirmadas.
Portanto, o trabalho de diagnosticar a realidade de um grupo de estudantes para
propor um conjunto de gêneros textuais e análises do modo como fazem o uso da língua
amplia a relação desses sujeitos com as aulas de Língua Portuguesa e, por conseguinte,
com a reflexão acerca da forma como produzem enunciados no mundo e são produzidos
por estes. Com isso, o uso do questionário investigativo implica numa prática docente que
se proponha a pesquisar a própria práxis, isto é, no reconhecimento de que o ensino e
aprendizagem não se constituem fora das interlocuções com a discência.
Na elaboração dos gráficos, por exemplo, foi sistematizada a informação referente
ao local no qual os estudantes moram. Tal informação é de suma relevância porque ela
permite que o educador saiba de onde os estudantes vêm, se utilizam transporte, se a
internet é acessível na residência, e permite inferir inclusive o que os educandos fazem
quando estão fora da escola. No caso dos estudantes que residem na zona rural, quando
não estão na escola eles auxiliam a família nos afazeres do campo.
Para tanto, no gráfico a seguir, constituído a partir das informações do
questionário investigativo, foi possível acessar informações referentes à constituição
familiar dos estudantes. Esse dado é importante porque ele possibilita que professor
trabalhe com gêneros textuais cujas temáticas contemplem estas organizações familiares
distintas, explorando as possibilidades sociodiscursivas presentes nos diferentes textos
em diálogo com as questões sociais. No que se refere à leitura, o gráfico a seguir evidencia
as práticas de multiletramentos discutidas por Soares (2006), pois os estudantes se
utilizam do livro, é uma turma leitora de livros, mas também de outros meios como o
blog.
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Gráfico 1 – Através de qual meio os estudantes leem?

A partir da identificação do meio através do qual os estudantes leem, foi
organizada uma sistematização acerca das preferências temáticas de leitura. Esse
diagnóstico foi fundamental para que se pudesse identificar as temáticas de interesse dos
sujeitos para colocá-las em diálogo com o planejamento. No caso dos meninos, pode-se
observar a diversidade de temáticas que compõe o universo de leitura dos mesmos. Com
as meninas, a diversidade de temas presentes nas leituras que as mesmas realizam foi
ampla, o que fornece elementos para que o professor possa saber quais gêneros textuais
selecionar e quais narrativas trazer para o grupo. No caso do planejamento de estágio, a
obra A Cartomante, de Machado de Assis, pode ser explorada, analisada e apreciada pela
turma que já tinha uma afinidade com o romance e com a aventura e se envolveu com a
enigmática história de Rita, Vilela e Camilo.
Já no gráfico a seguir, foram sistematizadas as informações referentes às
dificuldades dos estudantes nas aulas de Língua Portuguesa, sendo estas fundamentais
para que se pudesse pensar e elaborar estratégias que contribuíssem para a superação
dessas dificuldades.
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Gráfico 2 – Dificuldades dos estudantes

Como se pode observar, a grande maioria da turma apontou que tinha dificuldades
para entender e utilizar as regras de gramática e as atividades de escrita, o que implicou
na importância de explorar tais dificuldades na articulação com os gêneros textuais, isto
é, através dos textos mediar a compreensão da gramática no funcionamento da língua,
aproximando os estudantes dos conteúdos que os mesmos têm dificuldade,
Um aspecto que foi explorado para que os estudantes pudessem superar as suas
dificuldades mencionadas no gráfico anterior foi a utilização das estratégias que os
mesmos apontaram como facilitadores das suas aprendizagens, e que são destacados no
gráfico a seguir. Com isso, é necessário diagnosticar a realidade dos estudantes, conforme
Freire (2002, p. 15), evidenciando não somente os problemas de aprendizagem, mas
também o caminho para a superação dessas dificuldades. Isso é fundamental porque
contribui para o desenvolvimento dos educandos nas aulas de Línguas Portuguesa, assim
como amplia o repertório de metodologias de ensino e aprendizagem pautadas no
conhecimento que o educador tem acerca da realidade para intervir nela.
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Gráfico 3 – Facilidade em aprender

Por fim, por meio do gráfico a seguir foi possível sistematizar as maiores
dificuldades dos estudantes nas aulas de Língua Portuguesa. A partir das dificuldades
apontadas por eles pode-se observar algumas recorrências, isto é, dificuldades que são
comuns na turma como a interpretação de texto e a produção textual. Destarte, o
planejamento foi organizado para ir ao encontro das dificuldades da turma através da
exploração de notícias, assim como textos informativos veiculados em blog e revistas e
que precisam ser interpretados, sendo necessário sempre articular o texto ao seu contexto
de produção, porque, de acordo com Freire (2002, p. 24) não se trata apenas da
decodificação das palavras, mas do texto em seu contexto.
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Gráfico 4 – Maiores dificuldades em Língua Portuguesa

Assim, por meio do questionário investigativo como uma metodologia para
conhecer a realidade dos estudantes, os gráficos se configuraram como uma forma de
sistematizar as informações presentes nos questionários que foram respondidos, gerando
uma visão organizada e de fácil compreensão da realidade estudada no momento de
elaboração do planejamento. Foi, portanto, através dessa ferramenta de investigação que
os estudantes partilharam informações não somente sobre as suas vivências escolares,
mas também sobre suas relações com o mundo da música, da leitura, da moda, do
entretenimento, da política e do trabalho. Além do mais, a prática dialógica e
comprometida com a materialidade da vida dos educandos implica em “um razoável
conhecimento dos condicionantes socioculturais e materiais: ambiente social em que
vivem, a linguagem usada nesse meio, as condições de vida e de trabalho” (LIBÂNEO,
1994, p. 229).
Ainda, para Libâneo (1994, p. 229), o estudo dos condicionantes sociais
configura-se como uma âncora de apoio pedagógico e epistemológico para a ação
docente, cabendo ao educador estabelecer as ferramentas e os caminhos para alcançar o
lugar de onde cada um dos educandos pronuncia o mundo em que vive, pensa e narra a
sua existência desvelando o “conhecimento das condições físicas e emocionais de cada
aluno em cada classe” (SELBACH, 2010, p. 129). Consequentemente, foi a partir da
análise do questionário que o perfil histórico, territorial, cultural, linguístico e social da
turma foi conhecido e entrelaçado com os conteúdos do plano de ensino, conduziu a
práxis docente durante a regência de estágio. Para tanto, as informações sobre a turma
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foram consideradas como uma bússola que apontou o caminho do planejamento, tendo
como eixo orientador o protagonismo dos estudantes, os gêneros textuais, a análise
linguística e os conteúdos do componente curricular Língua Portuguesa.
É nesse sentido que Geraldi (1983, p. 40) discorre sobre um novo modo de ensinar
e aprender Língua Portuguesa, problematizando o fato de que a análise linguística como
um exercício de reflexão sobre a língua e dos usos dela não se dá fora de um elo com os
contextos nos quais os sujeitos da linguagem são atravessados e constituídos por gêneros
do discurso. Ainda, no questionário investigativo, os estudantes pontuaram o gosto
musical pelo samba e, a partir desta informação, foi trabalhada a canção Maria da Vila
Matilde, da cantora Elza Soares.
Ou seja, tendo como base a temática da violência contra a mulher que foi extraída
dessa investigação do grupo discente, o samba de Elza Soares contemplou não somente
o interesse dos estudantes, mas também a análise linguística desse gênero textual porque,
após os educandos apreciarem a canção, os mesmos realizaram o estudo da música. Nesse
estudo, a turma pode identificar o propósito comunicativo da letra, a ideia principal, a
linguagem empregada, as figuras de linguagem e próprio contexto de produção dos
enunciados, indo ao encontro dos conteúdos que haviam sido solicitados pela professora
regente de Língua Portuguesa.
Com isso, o questionário investigativo apura e humaniza o olhar da docência para
a discência porque, por meio dele, o professor tem acesso a informações que lhe permite
uma maior aproximação com os educandos, colocando-o no desafio de compreender a
urgência da tarefa permanente e necessária de ser um educador pesquisador ao investigar
a realidade do estudante e refletir criticamente sobre a sua prática docente.
Assim, a utilização do questionário investigativo como uma ferramenta para
conhecer a realidade dos estudantes e, em seguida, intervir dialogicamente com a mesma,
foi essencial para que se pudesse articular o planejamento da práxis pedagógica às
vivências e experiências sociais dos educandos e que se coadunam à relação que eles
estabelecem com o conhecimento. Isso, portanto, implica na compreensão de que esse
conhecimento acerca da realidade, na experiência de estágio, foi o que possibilitou a
realização de um planejamento que garantisse o sentimento de pertença e protagonismo
aos sujeitos envolvidos.
Na atualidade, os estudos de Soares (2006) e Mendonça (2007) trazem profundas
provocações acerca da disciplina curricular Língua Portuguesa, enfatizando a importância
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do uso da língua, que se dá na performance social dos estudantes, a reflexão sobre esse
uso que seria viabilizada pelos gêneros textuais e pela análise linguística, e, por fim, um
novo uso, isto é, um uso consciente da linguagem ampliando a atuação social dos
estudantes e a leitura que estes fazem da própria realidade. Essa relação com o social só
pode ser validada mediante o conhecimento e o diálogo do educador com o mundo vivido
dos estudantes.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O questionário investigativo se constitui como uma ferramenta indispensável no
ensino e na aprendizagem da Língua Portuguesa e das práticas educativas como um todo,
pois, através dessa ferramenta, é possível que o educador acesse um conjunto que
conhecimentos que são singulares dos estudantes, isto é, dos sujeitos da prática educativa.
Porém, tais conhecimentos só podem ser descortinados quando o professor se propõe a
investigar essa realidade para tecer o seu planejamento de um modo dialógico e dialético,
entendendo que, para contribuir com a performance linguística dos estudantes na
sociedade, é necessário estabelecer uma interlocução com o contexto no qual esse
educando produz a vida, pois a produção da vida cotidiana atravessa as práticas escolares.
Retomando o problema de pesquisa, que se deteve em perguntar Como o
questionário investigativo se constitui como uma ferramenta necessária para a
elaboração do planejamento de aula?, pode-se compreender que o corpus da investigação
e a análise possibilitam considerar que o questionário investigativo oferece informações
e pistas metodológicas para que o professor possa elaborar um planejamento de aula que
consiga abarcar as experiências sociais de linguagem e a forma como cada um dos
estudantes enuncia e se pronuncia no mundo.
É por meio dessa ferramenta de leitura da realidade que o docente tem acesso a
um universo que não está latente na sala de aula porque, conforme Pietri (2010, p. 73), a
disciplina de Língua Portuguesa nem sempre é apreciada pelos estudantes como uma
possibilidade de estarem imbricados em um exercício metalinguístico. Ou seja, a Língua
Portuguesa ainda tem sido identificada como um componente curricular desarticulado da
realidade e, por conseguinte, de uma reflexão sobre a língua e os usos dela.
Por fim, o questionário investigativo qualifica a relação pedagógica de docência e
discência e a construção do conhecimento porque nessa perspectiva sócio-histórica o
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saber não com o professor ou com o educando, mas na relação dialógica que se estabelece
entre as dimensões de ensinar, aprender e de contextualizar essas aprendizagens.
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TRABALHO COM LEITURA NO ENSINO
FUNDAMENTAL II: REFLEXÕES A PARTIR DO
ESTÁGIO EM LETRAS PORTUGUÊS

Ângela Andréa Schaurich dos Santos6
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

Este artigo resulta de algumas reflexões sobre a experiência de dinamização de
uma sequência didática nas aulas de língua portuguesa do Ensino Fundamental II, em
uma turma da 6ª série, durante a prática de Estágio Curricular Supervisionado I. Nesse
sentido, este trabalho está ancorado na apresentação da proposta de leitura e de
compreensão leitora a partir dos gêneros textuais curta-metragem e crônica, por entender
que a leitura é um processo na qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto (BRASIL, 1998), o que exige a mobilização de conhecimentos
prévios e a interação entre autor, texto e leitor para a construção de sentido.
Conforme Antunes (2008, p. 66-67), “a leitura é parte da interação verbal escrita,
enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução
do sentido e das intenções pretendidas pelo autor”. A autora postula ainda que a atividade
de leitura completa a atividade da produção escrita, e é por isso uma atividade de interação
entre sujeitos que supõe muito mais que a simples decodificação dos sinais gráficos. Ela
envolve uma construção ativa, que acontece quando interagem, via texto, leitor e autor.
Dessa forma, este trabalho tem como questão norteadora responder qual é a
estrutura organizacional de uma sequência didática planejada para os alunos do Ensino
Fundamental II em aulas de Língua Portuguesa para o desenvolvimento da compreensão
leitora? A partir disso, esse artigo tem como objetivo geral analisar a estrutura
organizacional de uma sequência didática planejada para os alunos do Ensino
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Fundamental II em aulas de Língua Portuguesa para o desenvolvimento da compreensão
leitora. E como objetivos específicos:
a) apresentar a estrutura organizacional da sequência didática elaborada com foco
na leitura.
b) relatar como a sequência didática foi dinamizada nas aulas de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental II da referida escola.
c) refletir sobre a compreensão leitora dos alunos a partir dos resultados obtidos
com a dinamização das atividades de leitura.
Nesse sentido, a justificativa para a escolha desse estudo está ancorada na
experiência de estágio, vivenciada em uma turma da 6ª série, que provocou reflexões
sobre o fazer docente e sobre o quanto a leitura, como forma de interação autor-textoleitor deve estar presente nas práticas diárias da sala de aula, alicerçando o
desenvolvimento da compreensão leitora do aluno e contribuindo para a sua maior
autonomia diante de qualquer tipo de texto ou diante de qualquer tipo de linguagem com
o qual se defronte. Assim, este estudo é relevante na medida em que visa refletir sobre
estratégias para o ensino da Língua Portuguesa que envolvem a leitura e a compreensão
leitora, utilizando a sequência didática para promover a autonomia do estudante na
construção de sentido do texto. Realizar o estudo a partir desse recorte é importante,
sobretudo porque permite estabelecer reflexões acerca da utilização de uma sequência
didática que promova a compreensão leitora e a autonomia do estudante na construção de
sentido do texto.
Nessa perspectiva, busca-se trilhar um caminho que apresente a reflexão sobre a
utilização de uma sequência didática elaborada a partir dos gêneros textuais curtametragem e crônica, que leve à compreensão leitora dos estudantes e que vise preparar o
estudante para uma atuação crítico-cidadã dentro e fora da escola. Assim, o texto a seguir,
será constituído pela Revisão Bibliográfica que apresentará a noção de Sequência
didática, gêneros textuais, leitura e compreensão leitora, a Metodologia da pesquisa, os
resultados e discussões. Finalizando, serão apresentadas as considerações finais e as
referências.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste tópico serão apresentados os conceitos teóricos que dão suporte para esse
trabalho, a saber, sequência didática, gêneros textuais, leitura e compreensão leitora na
sala de aula. A abordagem que norteia este trabalho de reflexão sobre a compreensão
leitora a partir do trabalho com os gênero curta-metragem e crônica, tem amparo nas
concepções teórico-prática da sequência didática (SD) compreendida “como um conjunto
de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero
textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
No entendimento de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) a finalidade de uma
sequência didática pode ser assim sintetizada
Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a
dominar melhor um gênero de texto, permitindo lhe, assim, escrever ou falar
de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).

A SD constitui-se como um instrumento que permite criar contextos de produção
precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados para os alunos
apropriarem-se das noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de
suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96). Assim, na sequência didática
planejada, foi usado como princípio norteador a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004), que postulam que, no ensino de línguas, a SD deve ser pensada por meio de um
gênero textual.
De acordo com esses estudiosos é por meio dos gêneros que as práticas de
linguagem se materializam nas atividades dos aprendizes, uma vez que “os gêneros
constituem um ponto de comparação que situa as práticas de linguagem” (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 74). Isso significa que eles são elementos
desencadeadores de estudo e reflexão sobre diversas práticas de linguagem: leitura,
escuta, produção de textos oral e escrita, relações intertextuais, reflexão e análise
linguística. Nesse viés, fica evidente a importância do trabalho com os gêneros em sala
de aula, de forma que o professor possa utilizá-los como instrumentos mediadores,
oportunizando ao estudante atividades que não se restrinjam à estrutura, mas que
focalizem as situações comunicativas em que acontecem.
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Na concepção de Marcuschi (2005), “os gêneros textuais apresentam-se em
número incontável e referem-se a textos materializados que encontramos em nossa vida
diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica” (2005, p. 4). Nesse sentido,
o autor refere a ligação dos gêneros textuais com as atividades humanas desenvolvidas
em diferentes esferas sociais, destacando que os gêneros servem para “ordenar e
estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia.” (MARCUSCHI, 2005, p. 19)
Desse modo, buscou-se respaldo nesses conceitos para planejar o trabalho de
leitura com os gêneros textuais curta-metragem e crônica, visto que é por meio dos
gêneros que realizamos nossas ações, nossas intenções comunicativas e nossas práticas
sociais. Os gêneros textuais selecionados para as atividades planejadas, foram
considerados “modelos comunicativos para criar uma expectativa no interlocutor e
prepará-lo para uma determinada reação, abrindo caminho para a compreensão”
(MARCUSCHI, 2005, p. 19).
De acordo com Marcuschi (2008, p. 252), “a compreensão textual é uma
construção criativa e sócio interativa que se dá por meio de uma relação complexa, na
qual interage autor – texto e leitor, formando um sentido”, ou seja, a construção do sentido
ocorre por meio da interação entre os três pilares: autor, texto leitor. Ratificando a
questão, Kleiman (2009) afirma que para haver compreensão durante a leitura é
necessário que a parte do conhecimento de mundo que é relevante para a leitura esteja
ativada e não perdida no fundo da nossa memória. Conforme a pesquisadora, tal
conhecimento é fundamental para a compreensão, pois
[...] é o conhecimento que o leitor tem sobre o mundo que lhe permite fazer as
inferências necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto num
todo coerente. Esse tipo de inferência, que se dá como decorrência do
conhecimento de mundo e que é motivado pelos itens lexicais no texto é um
processo inconsciente do leitor proficiente. (KLEIMAN, 2009, p. 25)

Observa-se que para a compreensão leitora é necessário que o leitor relacione o
conjunto de instruções presente no texto com as informações que já fazem parte do seu
conhecimento, produzindo sentidos ou informações novas a partir das relações
estabelecidas.
Corroborando a questão, Antunes destaca que “o sentido de um texto está no texto
e no leitor, pois está em todo o material linguístico que o constitui e em todo o
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conhecimento anterior que o leitor já tem do objeto de que trata o texto” (ANTUNES,
2008, p. 78). De acordo com a pesquisadora, “a leitura tem, assim, a dinâmica de qualquer
outro encontro: seu sentido é de agora e é de antes.” (ANTUNES, 2008, p. 78)
Assim, verifica-se que o ensino da leitura como um processo de interlocução entre
autor-texto-leitor demanda que atividades didáticas para a compreensão leitora partam da
realidade do estudante e que possibilitem resgatar o contexto de produção dos textos,
trabalhar estratégias cognitivas do processo de leitura e explorar recursos linguísticos e
textuais dos diferentes gêneros. No próximo tópico, apresenta-se o procedimento
metodológico que orienta este trabalho.
3 METODOLOGIA

Este estudo é de natureza qualitativa e descritiva. Trata-se da análise dos dados
selecionados e sistematizados (GIL, 2008) por meio da apresentação de uma sequência
didática, que teve como foco o trabalho com a leitura, organizado em torno dos gêneros
textuais curta-metragem e crônica e que foi dinamizada em uma turma do 6ª ano do
Ensino Fundamental II. A partir da observação em sala de aula da turma percebeu-se que
os alunos não tinham a prática da leitura. Por isso, pensou-se em trabalhar este eixo da
linguagem com uma temática que se aproximasse da vivência dos alunos e instigasse-os
a refletir sobre o assunto.
A dinamização da sequência didática planejada totalizou 5 horas/aula. Optou-se
por trabalhar a temática bullying com os alunos, uma vez que a prática do bullying está
presente na maioria das culturas, no cotidiano de escolas públicas e privadas e em
instituições localizadas em ambiente urbano e em ambiente rural (WENDT; LISBOA,
2014). A frequência dos atos de bullying pode fazer com que ele seja entendido como
algo natural e esperado e não problemático (LOPES NETO, 2005). Entretanto, os atos de
violência do bullying não devem ser ignorados, visto que podem acarretar prejuízos para
a saúde física e psicológica de quem o sofre e de quem o pratica. As discussões sobre a
temática possibilitam que os estudantes se deparem com o problema e com as
consequências negativas para quem o vivencia, em uma tentativa de diminuir a incidência
desse comportamento nas escolas (SANTOS; KIENE, 2014).
Com esse viés, o tema bullying foi discutido e trabalhado semanticamente com os
alunos por meio dos gêneros curta-metragem, crônica e fanzine. O trabalho proposto
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contemplou a visualização e interpretação do curta-metragem A peste da Janice; a leitura
e a compreensão da crônica A era bullying e a produção em grupo de um fanzine.
Considerando que a sequência didática foi estruturada com o objetivo de desenvolver a
compreensão leitora dos alunos, a produção do fanzine teve o objetivo de sistematizar
alguns dos conceitos apreendidos pelos alunos em relação ao tema abordado. Assim, no
planejamento da sequência didática foi priorizado o caráter interpretativo-reflexivo na
leitura do curta metragem e da crônica, em detrimento de atividades de exemplificação
teórica, de exercícios de reconhecimento ou de classificação gramatical, aspectos que
serão detalhados na próxima seção.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Para Kleiman o ato de ler é um processo cognitivo e social. Cognitivo porque
“pressupõe um conjunto de processos, atividades, recursos e estratégias mentais próprios
do ato de compreender” (KLEIMAN, 2009, p. 9). Social porque pressupõe a interação
entre dois sujeitos – leitor e escritor – que ocupam lugares sociais determinados, que
desejam realizar determinadas ações, que estão inseridos em um momento histórico.
O trabalho de leitura realizado a partir dos gêneros curta metragem e crônica foi
desenvolvido como um processo de interlocução entre autor-texto-leitor e buscou
contemplar atividades que não se limitassem a decodificação de palavras, mas que
possibilitassem aos estudantes resgatar o contexto de produção dos textos e relacioná-lo
ao que estava escrito. Além disso, procurou trabalhar estratégias cognitivas do processo
de leitura, e explorar recursos linguísticos e textuais, para, a partir disso, desenvolver uma
postura crítica diante dos textos e tomar uma posição em relação ao que leram.
Com esse intuito, as atividades de compreensão leitora foram organizadas na
sequência didática, em três etapas: pré-leitura (provocação), leitura (cotejo) e pós-leitura.
Por meio de perguntas provocadoras, realizadas nas etapas de pré-leitura e leitura, os
alunos foram instigados a participar ativamente da aula, expondo seus conhecimentos,
compartilhando-os com a turma e construindo novos conhecimentos. Por isso, foi
escolhido um tema atrelado a realidade do estudante, uma vez que, segundo Freire (2013),
essa escolha demanda estar atrelado à realidade do estudante. As atividades de leitura
com os gêneros textuais curta metragem e crônica foram pensadas a partir do tema
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gerador bullying, pois este é um assunto muito presente no universo escolar e, portanto,
está relacionado à realidade dos estudantes.
A primeira etapa foi a apresentação do curta-metragem intitulado A peste da
Janice (2007). O filme conta a história de Janice, uma menina de classe média baixa, filha
da faxineira de uma escola de classe média alta, que, após receber uma bolsa de estudos,
começa a estudar nessa escola e passa a ser vítima de bullying pelas suas colegas, que
demonstram preconceito quanto a sua origem e classe social. O objetivo da escolha do
curta foi fazer com que os estudantes entrassem em contato com a representação de uma
situação contextualizada com a sua própria realidade e, a partir da interação entre a
realidade do curta e a do seu cotidiano, pudessem construir o sentido do texto fílmico.
Nesse sentido, conforme Antunes (2008)
Qualquer texto comporta interpretações que requerem mais do que as palavras
que lá estão expressas. Ou seja, a totalidade do sentido do texto tem que ser
encontrada também em níveis que transcendem a materialidade do texto. Todo
leitor traz para o texto seu repertório de saber prévio e vai, com isso, realizando
inferências ou interpretando os elementos não explicitados no texto; e vai,
assim, compreendendo-o (ANTUNES, 2008, p. 84)

Ao final da exibição do curta, tomou-se como estratégia a reflexão sobre as
situações de preconceito, intolerância e violência, que podem fazer parte do cotidiano
escolar e as consequências dessas práticas para os sujeitos envolvidos. Percebeu-se que a
exibição do filme deixou os alunos apreensivos diante do sofrimento de Janice retratado
no curta. Possivelmente fez eles refletirem sobre o quanto “brincadeirinhas” ou atitudes
despretensiosas, como excluir algum colega na realização de um trabalho, pode ser
prejudicial para a pessoa. Não foi difícil para eles perceberem que o filme retratava uma
situação de violência, que apesar de não ser física e ser naturalizada, apresenta
consequências para as pessoas envolvidas.
A fim de auxiliar os alunos com as reflexões e sistematizar sua compreensão sobre
o filme, foram propostas questões provocadoras, como: Qual o assunto central do curta?,
Qual o motivo que leva Janice a sofrer o bullying?, Você sabe quais são as formas de
bullying que existem?, Você acha que esse tema está presente na escola e/ou na sua sala
de aula? Em suas respostas, os estudantes demonstraram a compreensão de que o bullying
era o assunto central do curta e que ele se caracteriza por atitudes agressivas, intencionais
e repetitivas, que são tomadas por um ou mais estudantes contra outro, muitas vezes
desencadeadas por intolerância e preconceito às diferenças. Além disso, conseguiram
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identificar que existem formas variadas de bullying que podem desencadear diversos
traumas e consequências aos envolvidos. Na continuidade das atividades de interpretação,
a resposta dada à questão No final do filme fica em suspenso qual será a escolha de
Virgínia: ela passará a “peste da Janice” adiante ou dará um basta nessa “brincadeira”.
O que você acha que ela escolheu e qual as consequências desta escolha?, demonstrou a
compreensão por parte dos alunos, sobre as consequências danosas da brincadeira
inventada pelas colegas de Janice, assim como desencadeou a adoção de uma posição de
não indiferença diante de uma história que não acontece apenas nas telas.
No segundo momento da dinamização da sequência didática foi realizada a leitura
e o estudo do gênero crônica, intitulada Era bullying de Juremir Machado. Ao reconhecer
a necessidade de pensar um currículo que leve em conta o grau de complexidade dos
conteúdos estudados e a diversidade de gêneros, essa escolha buscou estabelecer uma
prática intertextual e dialógica entre a crônica e o curta metragem, uma vez que, conforme
Bakhtin (1997), “um texto vive unicamente se está em contato com outro texto”.
Compreende-se que explicitar a relação dos textos uns com os outros é uma tarefa
importante para ampliar a capacidade discursiva do aluno.
O trabalho teve início com a leitura silenciosa e individual da crônica pelos
estudantes e, posteriormente, com a leitura coletiva pelo grupo. Na sequência, os
estudantes foram estimulados a externar a sua opinião a respeito do texto a partir das
seguintes problematizações: O que acharam da crônica? O que vocês mais gostaram na
crônica? Por quê? E o que menos gostaram? Por quê? Isso se constituiu como uma
estratégia de aproximação sobre o entendimento do texto e sua relação com o curta
metragem exibido, além da ligação dos textos trabalhados com as situações vivenciadas
pelos estudantes.
Em suas respostas alguns alunos relataram ter gostado da crônica, porque os fez
refletir sobre o assunto e “enxergar” o bullying como um comportamento presente na sua
escola que pode estar escondido numa “brincadeira” aparentemente inocente, mas que
pode trazer consequências sérias para a vítima de bullying. No entanto, os que relataram
que não haviam gostado, demonstraram que não visualizavam relação entre a crônica e a
realidade que vivenciam compreendendo o bullying como uma brincadeira e algo
“normal” entre os colegas. Nessa perspectiva, foi possível perceber a importância da
leitura para conduzir os alunos a refletirem e repensarem sua própria realidade diante do
texto.
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Na continuidade do processo de compreensão leitora do gênero textual crônica, os
estudantes foram indagados a partir das seguintes problematizações: Vocês acham que a
crônica que lemos se aproxima da realidade da escola? Por quê? Vocês acham que a
crônica tem relação com o filme que olhamos antes? Por quê? O que poderíamos apontar
de semelhanças? E de diferenças? Considerando a realidade da escola, será que algum
desses comportamentos é reproduzido pelos alunos da escola ou na sala de aula?
A partir das discussões foi possível constatar que os educandos conseguiram
identificar que os elementos de narrativa trazidos na crônica guardavam relação com os
elementos que estavam presentes no curta metragem. Percebeu-se também, que a leitura
de outros textos com a mesma temática, produzidos em gêneros diversos e recepcionados
por meio de diferentes suportes e linguagem contribuíram para a ampliação da habilidade
comunicativa dos alunos, da sua bagagem cultural e, consequentemente, da sua
capacidade de estabelecer conexões com o mundo que os cerca.
Superada a etapa de leitura e compreensão da crônica, partimos para o estudo de
texto desse gênero textual. Para tanto, os alunos foram mobilizados para realizarem a
interpretação da crônica a partir de alguns elementos que a compõe. Nesse percurso,
algumas explicações como: Uma crônica pode ser narrada em primeira pessoa, quando
o narrador participa da história e a narra ou em terceira pessoa. Nesse último caso, ele
apenas narra os fatos sem participar deles; serviram de suporte para as indagações que
vieram na sequência: A crônica que você leu está em primeira pessoa? Comprove sua
resposta com um trecho dela no caderno. Qual fato motivou a escrita da crônica? Quem
participa dos fatos narrados? Para você, o que o cronista quis dizer com a seguinte frase
“Eu olhava para ela com certa afetividade, mas andava com a “galera” que a
incomodava.”
Desse modo, as indagações propostas buscaram trazer à tona não só aspectos
formais do gênero crônica, mas também possibilitar aos alunos a aquisição de elementos
para melhor compreenderem o que deve ser buscado em um texto para seu entendimento
e interpretação. Com isso, constata-se também que é necessário

partir de uma temática

que tenha relação com a vivência do estudante, para que o ensino-aprendizagem da
Língua Portuguesa de aconteça de forma contextualizada. Isso faz com que a
aprendizagem tenha sentido para o aluno, pois passa-se a garantir o diálogo com a cultura
do aluno e com seus conhecimentos de mundo, deixando de lado a perspectiva
conteudista.
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Como atividade final desta sequência didática, os estudantes foram instigados a
produzirem um fanzine, utilizando-se de uma sistematização estruturada de forma
coletiva a partir das inferências levantadas nos elementos textuais do curta-metragem e
da crônica. Essa produção foi realizada em duplas e envolveu a estruturação dos tipos e
consequências do bullying e a enumeração de algumas formas de combatê-lo, além da
apresentação visual do fanzine, definida de acordo com a criatividade de cada grupo.
Assim, a compreensão adquirida com os gêneros textuais curta-metragem e crônica pôde
ser aplicada na produção de algo próprio, fazendo com que os alunos se apropriassem do
que foi trabalhado no momento da leitura. Ou seja, a atividade de criação do fanzine
representou uma continuidade do ato de ler, pois se constituiu como um processo de
construção e reconstrução de sentidos em relação à leitura realizada.
Cabe destacar que nessa atividade, assim como em todas as outras dinamizadas,
foi possível evidenciar o envolvimento e a interação dos estudantes. Isso demonstra a
importância de se planejar atividades de leitura e compreensão leitora com textos que
partam da realidade do estudante e que validem seus conhecimentos prévios, pois do
contrário, as atividades não se tornam significativas para os alunos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegar no final deste trabalho, foi possível perceber, enquanto professora em
formação, que além dos conhecimentos teóricos sobre a linguagem, é preciso adquirir
uma consciência reflexiva acerca de nossa prática, sem a qual todo o conhecimento
teórico acerca do nosso objeto de estudo se torna inútil. Diante disso, no que se refere ao
trabalho com a leitura, fica a constatação que ensinar a ler vai muito além de ensinar a
decodificar palavras em um texto.
No desenvolvimento das ações dessa pesquisa, os objetivos traçados estiveram em
evidência em todo o percurso. O primeiro deles que visava apresentar a estrutura
organizacional da sequência didática elaborada com foco na leitura, foi alcançado. Isso
se justifica, devido a explicitação das etapas de trabalho com leitura, que foram
materializadas na sequência didática.
O segundo objetivo, o qual buscava relatar como a sequência didática foi
dinamizada nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, também foi
cumprido, haja vista que o percurso do trabalho desenvolvido durante a dinamização da
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sequência didática foi revelado na sua totalidade. O relato envolveu a definição do tema
bullying, considerando o universo do aluno(leitor), a seleção dos gêneros curta-metragem
e crônica para o trabalho de leitura e compreensão leitora, a apresentação das perguntas
provocadoras que nortearam esse trabalho, além de expor a dinâmica da produção do
fanzine.
Além disso, com base no terceiro objetivo, o qual visava refletir sobre a
compreensão leitora dos alunos a partir dos resultados obtidos com a dinamização das
atividades de leitura, foi possível confirmar que um processo de leitura que vise a
compreensão leitora dos estudantes precisa estar sistematizado e organizado, a fim de
contemplar o objetivo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a organização das
atividades de leitura precisa possibilitar que ao estudante considerar seu conhecimento de
mundo, resgatar o contexto de produção dos textos, definir objetivos de leitura, trabalhar
estratégias cognitivas de leitura e explorar recursos linguísticos e textuais de diferentes
gêneros.
Ao alcançar esses objetivos, é possível constatar a validade do trabalho com a
leitura e compreensão leitora na sala de aula e a importância da atividade docente nessa
prática. Assim, verifica-se que cabe ao professor, como mediador, levar o aluno a ler
melhor, ensinando-lhe estratégias que lhe permitam processar textos com eficiência para
atender suas necessidades comunicativas e a construir o sentido de textos diversos de
esferas comunicativas variadas.
Assim, com base nos resultados obtidos neste trabalho espera-se contribuir para
promover uma reflexão a respeito da importância de valorizar as práticas de leitura,
incentivando outros professores estagiários a planejarem atividades de leitura que
estimulem o prazer e a fruição do ato de ler, habilitando o estudante a perceber a proposta
do texto e sua intencionalidade, dotando-o de capacidade autônoma de compreensão e
interpretação.
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BENEFÍCIOS DO QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO:
UM PARCEIRO PARA OS PLANEJAMENTOS DE
AULA

Carina Corrêa Pires de Juli7

1 INTRODUÇÃO

O ato de planejar faz parte da nossa vida diária. Com base em Luckesi (2011, p.
125), “[...] planejar significa traçar objetivos, e buscar meios para atingi-los”. É uma
atividade de suma importância para o êxito do que se pretende. No âmbito educacional,
para que o processo de ensino e aprendizagem obtenha resultados satisfatórios, é
primordial o planejamento. Esse consiste em “[...] um processo de racionalização,
organização e coordenação da ação docente” (LIBÂNEO, 1994, p. 22). O planejamento
de aula é um instrumento, no qual o educador traça sua metodologia – essa deve ser de
acordo com a turma, sendo sujeito à flexibilização, quando necessário – em conformidade
com os objetivos a serem alcançados.
Para alguns professores, os primeiros planejamentos de aula (novas turmas), são
extremamente desafiadores. É fundamental que o educador conheça seus educandos, para
que possa evidenciar em suas dinâmicas assuntos do interesse deles. A falta de um
planejamento “bem” estruturado pode resultar em uma aula monótona e desorganizada;
os discentes podem apresentar desinteresse, devido à prática pedagógica desestimulante.
Na proposta de Estágio Supervisionado III, do Curso de Letras (realizado no
segundo semestre de 2019), nos foi solicitado que dinamizássemos, no período de
observação – com a permissão da professora regente –, uma ferramenta denominada
“Questionário Investigativo”, para que pudéssemos coletar informações sobre a turma,
questões gerais sobre a vida dos indivíduos, e questões específicas, direcionadas à escola
e à área de linguagens. As respostas do questionário foram essenciais para a escolha do
tema e para a preparação dos planejamentos desenvolvidos no período de regência.
7

Graduada em Letras Português e Literatura a distância pela UAB/UFSM, polo de Santana do
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Mediante o desafio de elaborar planejamentos de aula, para realidades a princípio
desconhecidas, e a relevância da ferramenta que fora utilizada, surgiu a preocupação do
esclarecimento da referida temática: “Benefícios do Questionário Investigativo: um
parceiro para os planejamentos de aula”.
A utilização do questionário citado foi essencial para a qualidade do planejamento
do Estágio Supervisionado III. Dessa forma, apresenta-se como questão problema a ser
elucidada: Quais são os benefícios da dinamização do Questionário Investigativo em sala
de aula? A partir dessa ainda se destaca como objetivo geral: Identificar as contribuições
do Questionário Investigativo em sala de aula; E, como objetivos específicos: a) Analisar
de que forma os educadores podem utilizar as informações coletadas a partir do
Questionário Investigativo; b) Apresentar as práticas pedagógicas significativas
propostas, embasadas nas informações coletadas do Questionário Investigativo.
A fim de atingir tais objetivos e responder à questão norteadora, utiliza-se as
teorias presentes, principalmente, nos livros Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, de
Gil (2008), e Aulas de Português, de Antunes (2003). Além de outros teóricos que se
fazem necessários para discussão dessa temática.
Considera-se pertinente propor uma reflexão sobre a referida temática, pois
acredita-se que o “Questionário Investigativo” pode ser utilizado em diferentes escolas,
como uma ferramenta que irá contribuir para a elaboração de planejamentos de aula
significativos e de qualidade. É um recurso pedagógico capaz de ser aproveitado por
educadores de diferentes áreas. Além de ser de fácil execução, obtêm-se dados
fundamentais, oportunizando que o professor conheça sua realidade.
A pretensão implícita a este trabalho é instigar que os educadores utilizem essa
ferramenta, tencionando que os mesmos possam construir seus planejamentos –
metodologias e avaliações – de forma condizente e significativa, valorizando
conhecimentos. Ademais, que permita ao educando ser agente ativo e participativo de seu
processo de aprendizagem.
O presente artigo encontra-se organizado da seguinte forma: inicialmente com o
tópico denominado Questionário Investigativo: um aliado ao planejamento de ensino, que
tenciona destacar a relevância de tal recurso pedagógico, partindo de uma breve
fundamentação teórica em relação à importância do planejamento de ensino, e da
utilização dessa ferramenta em sala de aula; na sequência há a Metodologia, destacando
as principais momentos de elaboração deste artigo, referindo-se à dinamização do
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“Questionário”, a fundamentação teórica e a definição dos tópicos obtidos como
resultados; em seguimento está a Discussão e Resultados, incluindo as reflexões
pertinentes à temática; e, finalizando, estão as Considerações Finais. dando um
fechamento e reforçando a notoriedade do “Questionário Investigativo”.
2 QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO: UM ALIADO AO PLANEJAMENTO
DE ENSINO
O planejamento é uma temática a que diversos estudiosos já dedicaram sua
atenção. Para Lück (2008), o planejamento consiste em um grupo de ações concomitantes
que requerem três etapas fundamentais: o levantamento da situação atual, o
estabelecimento do que se deseja mudar e a organização da ação futura. Mediante essa
perspectiva, o planejamento inicial consiste em analisar as circunstâncias presentes e
prever atividades futuras, tencionando resultados satisfatórios e positivos das ações.
Em se tratando do âmbito educacional, é fato que o planejamento é fundamental.
É uma ação que requer clareza em relação ao que se pretende alcançar e em relação aos
caminhos a percorrer para atingir tais metas. De acordo com Oliveira (2007), o
planejamento envolve reflexão, frente à realidade, e decisão, em relação aos meios que
serão utilizados. A autora em questão define que:
[...] o ato de planejar exige aspectos básicos a serem considerados: Um
primeiro aspecto é o conhecimento da realidade daquilo que se deseja planejar,
quais as principais necessidades que precisam ser trabalhadas; para que o
planejador as evidencie faz-se necessário fazer primeiro um trabalho de
sondagem da realidade daquilo que ele pretende planejar, para assim, traçar
finalidades, metas ou objetivos daquilo que está mais urgente de se trabalhar.
(OLIVEIRA, 2007, p. 21).

Dessa forma, é possível executar intervenções pedagógicas vitais à qualidade do
ensino.
É natural que o educador, ao iniciar a docência em uma nova turma, sinta-se
“despreparado” para planejar as suas primeiras ações metodológicas. Mediante a essa
situação, afirma-se o quanto é importante que cada profissional do ensino trace um perfil
de sua classe, que construa um diagnóstico da mesma, com elementos essenciais, como:
faixa etária, preferências, dificuldades, entre outros quesitos que poderão contribuir,
significativamente, para a elaboração de seu planejamento.
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Podemos constatar que o planejamento é um processo que envolve momentos de
observação/percepção inicial, reflexão e dinamização. Portanto, há uma etapa de
preparação, que antecede o planejamento, denominada de sondagem. Para Menegolla
(2012, p. 72), a sondagem, além de ser uma etapa crucial ao planejamento, “[...] é um
processo que proporciona a possibilidade de pensar sobre a realidade manifesta e obscura,
nos seus mais diversos aspectos, que possam interferir numa futura ação. Sondar é tentar
conhecer a fundo uma situação concreta e real sobre a qual se pretende atuar”. Com base
nessa percepção, nota-se se que o planejamento é uma ferramenta essencial para a
organização dos docentes, pois contribui com o período de sondagem, de prática e,
consequentemente, com a qualidade do ensino.
De acordo com Freire (2003, p. 66), a prática educativa “[...] exige a apreensão da
realidade”. O autor em questão defendia que o educador aprende ao ensinar, assim como
o educando ensina ao aprender, justificando, assim, a participação de ambos os
“aprendizes” no processo de ensino e aprendizagem.
Sabemos que o “Questionário Investigativo”, inicialmente, é considerado como
uma técnica de coleta de dados para pesquisas sociais. Entretanto, o mesmo pode ser
utilizado em sala de aula, como uma ferramenta que possibilita cooperação dos alunos no
processo de planejamento. De acordo com Gil (2008, p. 121), esse procedimento consiste
em uma
[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas,
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.

Essa estratégia consiste em um conjunto de questões de natureza empírica, que,
em aula, servirá para coletar informações referentes à realidade dos discentes, em relação
a temáticas particulares, como preferências e dificuldades. A utilização do “Questionário
Investigativo”, como recurso no período de sondagem, além de contribuir para a
construção do diagnóstico da turma, irá significar e validar as ações do profissional de
ensino, possibilitando, também, que o discente seja agente ativo da sua própria
aprendizagem. A participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem
colabora com o desenvolvimento dos mesmos, tornando-os capacitados, críticos e
reflexivos. Atitude essa que corrobora o dizer de Oliveira (2007, p. 27):
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Uma educação que, pelo processo dinâmico, possa ser criadora e libertadora
do homem. Planejar uma educação que não limite, mas que liberte que
conscientize e comprometa o homem diante do seu mundo. Esta é o teor que
se deve inserir em qualquer planejamento educacional.

De acordo com Gil (2008), os “Questionários Investigativos” costumam ser
autoaplicados. São métodos viáveis e acessíveis, portanto podem consistir de questões
formuladas oralmente pelo investigador e/ou aplicadas a partir de formulários. Cabe ao
educador elaborar seu “Questionário Investigativo” de maneira a alcançar seus próprios
objetivos – como forma de conhecer a turma. Fundamentado em Gil, entende-se que:
Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da
pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão
proporcionar os dados requeridos para descrever as características da
população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o
planejamento da pesquisa (GIL, 2008, p. 121).

De fato, Gil (2008) define que há uma série de vantagens na utilização da técnica
em questão, pois, além de não requerer qualificação prévia do aplicador, dá aos
investigados a liberdade de interpretação. Fator esse que, em algumas situações, pode ser
considerado como uma limitação, em relação ao resultado final da investigação. As
questões podem ser elaboradas de três formas: fechadas, quando definem as prováveis
respostas; abertas, quando dão margem para que o investigado escreva sua resposta; e
dependentes, quando uma resposta depende de outro questionamento; porém,
independente da forma, devem serem claras, coerentes e precisas. É pertinente ressaltar
que a escolha das questões deve ser condizente com o grupo investigado, e que o número
de questões irá depender da quantidade de objetivos almejados e da complexidade da
temática. De acordo com Gil (2008), há regras que devem ser observadas:
a) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa;
b) deve-se levar em consideração o sistema de referência do interrogado, bem
como o seu nível de informação;
c) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação;
d) a pergunta não deve sugerir respostas;
e) as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez (GIL, 2008, p.
126)

Na elaboração do “Questionário Investigativo”, é primordial que o investigador
utilize-se do “bom-senso”, evitando perguntas que possam gerar constrangimentos ou
aversão dos pesquisados, provocando relutância ao responder. É importante que os
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educandos, em sala de aula, sintam-se à vontade para completarem o formulário
diagnóstico, inclusive lhes é resguardado o direito de anonimato ao responderem. Essa
técnica permite a pouca relação entre aplicador e investigado; sendo assim, o vocabulário
utilizado deve evitar interpretações ambíguas.
É importante que no processo educativo haja a integração entre educadores e
educandos. É imprescindível que os alunos sejam ensinados a pensar, refletir, agir com
criatividade e criticidade. Porém, essas competências poderão ser estimuladas se partirem
da realidade os alunos e se forem significativas para esses. Desse modo, nota-se que o
“Questionário Investigativo” auxilia no planejamento das atividades de produção textual,
pois a partir dele é possível conhecermos os interesses, os gostos e as preferências dos
alunos.
Quando a produção textual é significativa para os educandos, esses apresentam
maior facilidade na realização da tarefa. Partindo dos estudos de Geraldi (1997), entendese que o objetivo da escola é formar produtores/autores de textos, portanto cabe aos
professores trabalhar com a linguagem, sob a perspectiva da interação, oportunizando
práticas pedagógicas de produções textuais, partindo de situações de comunicação e
interesse dos discentes. Dessa forma é essencial que a produção textual (escrita e/ou oral),
em sala de aula, exerça seu papel de prática social, proporcionando aos alunos vivências,
para que eles possam interagir em diferentes ambientes sociais.
As dinâmicas de produções textuais significativas contribuem com o
desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas. Entretanto, com base em
Antunes (2003, p. 52, grifos da autora),
[...] convém chamar a atenção para o fato de que não existe um padrão único
de fala, como não existe também um padrão único de escrita. Não falamos
nem escrevemos todos do mesmo jeito, em qualquer situação ou para quaisquer
interlocutores. Falamos e escrevemos, com maior ou menor formalidade, mais
ou menos à vontade, com maior ou menor espontaneidade e fluência. Há
momentos, de fala ou de escrita, em que tudo o que vai ser dito pode ser dito
sem muita ou sem nenhuma formalidade, como há momentos em que tudo
precisa ser cuidadosamente planejado e controlado.

Uma produção textual não se restringe somente a “[...] codificação das ideias ou
das informações, através de sinais gráficos” (ANTUNES, 2003, p. 54), vai além da ação
de escrever. Geraldi (1997) destaca que é de suma importância que o aluno sinta-se
preparado para tal, tendo o que dizer, focando em uma razão (do que será dito) e
reconhecendo para quem será dito. É importante ressaltar que a estruturação e gênero
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textual, assim como a organização linguística e discursiva, dão-se a partir da definição do
interlocutor.
Para que o aluno obtenha êxito em sua prática escrita, é importante passar por
algumas etapas interdependentes e intercomplementares, de acordo com Antunes (2003).
Essas fases da produção consistem no planejamento, propriamente dito, que abrange
desde a delimitação do tema, objetivos, organização das ideias, estratégias, finalidades,
entre outros preparativos iniciais; a escrita, que é o momento de transcrever para o papel
as percepções e planejamentos; até o momento da revisão, que envolve rever sua
produção, analisando se a temática e os objetivos foram contemplados.
Reforça-se a importância de se conhecer a turma, antes de iniciar as atividades
propriamente ditas. O “Questionário Investigativo”, dinamizado em sala de aula, permite
que a professora conheça os interesses de seus alunos, inclusive, os extraclasse. Essas
informações contribuem para que sejam realizadas propostas de produções textuais com
temáticas relevantes aos alunos, pois as tarefas significativas são passíveis de alcançar
sucesso e qualidade, algo tão importante para a educação. Sob esse ponto de vista,
salienta-se a função específica do “Questionário Investigativo” como um aliado ao
planejamento.
3 METODOLOGIA
A dinamização do “Questionário Investigativo”, no período de observação do
Estágio Supervisionado III, foi o ponto de partida para a realização da pesquisa em
questão, pois foi o primeiro contado com essa ferramenta; a mesma se apresentou como
um recurso fundamental para o sucesso do planejamento proposto e, consequentemente,
o êxito nas ações pedagógicas. Destaca-se que a observação e a regência de classe
aconteceram em uma turma de EJA (Educação de Jovens e Adultos), em uma cidade do
interior do RS, no segundo semestre do ano de 2019.
Ao longo da pesquisa bibliográfica, foi possível perceber que, embora a técnica
de pesquisa por questionários seja, costumeiramente, utilizada em pesquisas sociais, é um
recurso, até então, pouco utilizado pelos educadores, sob a perspectiva de angariar dados
sobre a turma no período de sondagem.
Diante da dificuldade em encontrar leituras acadêmicas que visem o “Questionário
Investigativo” como um recurso essencial na etapa do planejamento, optou-se por realizar
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esta pesquisa de natureza descritiva, pois, de acordo com Gil, é uma modalidade que “[...]
têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,
tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para
estudos posteriores” (GIL, 2008, p. 27). Ademais, partindo de uma abordagem
qualitativa, tencionou-se proporcionar uma visão ampla, acerca dos benefícios da
utilização do “Questionário Investigativo” na elaboração dos planejamentos de aula.
Com base em autores como Luckesi (2001), Libâneo (1994), Lück (2008),
Oliveira (2007) e Menegolla (2012), enfatizou-se a importância do “ato de planejar”,
focando a fase da sondagem, como o momento de utilizar o formulário investigativo. Com
Freire (1999; 2003), ratificou-se a importância do aluno como sujeito ativo no processo
educativo. Com fundamentos em Gil (2008), descreveu-se a forma adequada de elaborar
e organizar a técnica de pesquisa que aqui foi utilizada. A partir de Geraldi (1997) e de
Antunes (2003), explanou-se sobre o ensino de Língua Portuguesa e a relevância da
produção textual, como prática pedagógica significativa, derivada de uma temática de
interesse dos alunos.
A prática desse instrumento investigativo foi plenamente satisfatória. Provindo
dessa premissa, elaborou-se os seguintes questionamentos para análise: a) Quais são as
contribuições do Questionário Investigativo?; b) Por que o mesmo mostrou-se tão
importante e eficaz?; c) Como o educador pode fazer uso da coleta de dados, em prol da
qualidade do ensino?
A apresentação dos resultados dessa análise dá-se a partir da elaboração de
tópicos, tais como: preferências dos alunos; facilitadores da aprendizagem; dificuldades
na aprendizagem da Língua Portuguesa; contribuições do “Questionário Investigativo”:
atividades propostas. Tais elementos consistem em informações e benefícios da técnica,
para a elaboração do planejamento de forma a ressignificar e estimular a aprendizagem e
sugestões de práticas pedagógicas significativas com base nas informações coletadas do
“Questionário Investigativo”.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

A partir das informações coletadas com o formulário de questões (com
predomínio de questões fechadas) – organizado com subtópicos que abrangeram
temáticas de conhecimento geral, e quesitos específicos referentes aos educandos, sua
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relação com a escola, e com a área de linguagens (Língua Portuguesa) –, houve a escolha
do tema da prática de Estágio Supervisionado III. A julgar pelo êxito da práxis
pedagógica, determinou-se os tópicos para análise do “Questionário Investigativo”, os
quais são apresentados nas subseções a seguir.
4.1 PREFERÊNCIAS DOS ALUNOS

A partir da ferramenta investigativa utilizada, foi possível perceber que a turma,
em sua maioria, além de possuir um gosto musical eclético, costuma dedicar seus horários
extraclasse, principalmente, à família e ao trabalho. Aparentemente, não possuem o
hábito de praticar esportes nem costumam passar o seu tempo com amigos, ou em
passeios ao ar livre.
Segundo as respostas, os alunos investigados não possuem o hábito de leitura fora
do horário escolar. Entretanto, afirmaram que em suas rotinas acessam a blogs, revistas,
jornais, destinados à política, romance, música, história, entre outras temáticas. Neste
tópico, foi possível perceber unanimidade em relação à “política”, partindo daí a escolha
do tema desenvolvido durante à regência: “Política: presença constante em nossas vidas”.
Ao partir da concepção de Freire (2003), a aprendizagem dá-se através da
interação professor e aluno, sendo o “meio” fator essencial nesse processo, porém a
motivação (o interesse) contribuem significativamente. Dessa forma, ressalta-se a
importância da investigação prévia, conhecimento da realidade e preferências dos
indivíduos, para que, assim, seja possível realizar planejamentos adequados e instigantes;
assim como se deu na prática do Estágio Supervisionado III.
4.2 FACILITADORES DA APRENDIZAGEM

De acordo com os itens elencados pelo grupo de alunos que responderam ao
“Questionário Investigativo”, são facilitadores da aprendizagem: a audição das
explicações da professora, a realização das atividades e a discussão com colegas sobre as
temáticas de aula (roda de conversas). Com base nessas respostas, as ações
metodológicas, do período de regência, buscaram contemplar tais quesitos.
Realmente, as atitudes do educador, de acordo com Freire (1999), devem ir além
de apenas possuir conhecimento do conteúdo. O professor deve estar preparado
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metodologicamente para ensinar a temática. De fato, a aquisição de conhecimentos dos
alunos é diretamente influenciada pela prática pedagógica do educador. Cabe ao professor
atuar com seriedade, comprometimento, competência, além de amorosidade, humor e
bom senso. Sem dúvida, a práxis profissional em sala de aula contribui com o ensino e
qualifica o processo, por isso é considerada, significativamente, como um atenuante da
aprendizagem.
Antunes enfatiza que, na prática no ensino da língua materna, o professor deve
garantir “[...] ao aluno a oportunidade de enfrentar o desafio da leitura, da escrita, da
escuta, da fala (do conversacional cotidiano à fala formal), com todos os gostos e riscos
que isso pode trazer” (ANTUNES, 2003, p. 166, grifos da autora). Dessa forma, entendese que a resolução de atividades resulta em experiências comunicativas, as quais
favorecem o desenvolvimento dos alunos, inclusive a autoconfiança; eis uma das razões
dos discentes considerarem esse tópico como moderador do conhecimento.
De acordo com Geraldi (1997), a linguagem faz parte do desenvolvimento de
todos nós, seres humanos, sendo assim, as estratégias de roda de leitura – também citadas
como eixo favorável ao aprendizado – são importantes em todos os níveis educacionais.
Freire (2003) denomina tal técnica como “relações dialógicas”, a qual coopera com a
racionalização e a conscientização dos indivíduos. Essa interação propicia a autonomia,
a criticidade e a reflexão.
4.3
CONTRIBUIÇÕES
DO
QUESTIONÁRIO
INVESTIGATIVO:
ATIVIDADES PROPOSTAS PARA SANAR DIFICULDADES
NA
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
A dinamização do “Questionário Investigativo” foi extremamente benéfica para a
prática de Estágio Supervisionado III. Foi um recurso facilitador que contribuiu com a
criação de um diagnóstico da turma, identificou as preferências e dificuldades da mesma,
possibilitando a criação de um planejamento adequado, com propostas pedagógicas
diversificadas e condizentes com o interesse dos alunos, visto que as atividades foram
pensadas para ajudar aos educandos a superarem as necessidades e atenderem as
motivações.
Direcionando as complexidades dos alunos, especificamente, à disciplina de
Língua Portuguesa, foi detectado que a maior parte dos participantes tem dificuldades em
gramática, produção textual e interpretação de textos. Acredita-se que tais fragilidades
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são provenientes das práticas pedagógicas irrelevantes e sem conexão com a realidade
dos discentes. Partindo dessa premissa, foram elaboradas atividades contextualizadas,
considerando o contexto social dos alunos – jovens e adultos –, de maneira a instigá-los
a refletir sobre suas atitudes como cidadãos, buscando conscientizá-los de quão
importante é sermos politizados e reconhecermos a presença da política em nossas vidas.
Nessa perspectiva o planejamento de ensino fundamentou-se no tema “Política:
presença constante em nossas vidas”, e sendo assim todos os planejamentos
desenvolvidos focaram nas respostas da ferramenta investigativa utilizada, de forma a
contemplar dinâmicas significativas e qualitativas, objetivando o desenvolvimento
integral de cada indivíduo. Dessa forma, foram propostas as seguintes atividades:
a) Dinâmicas com vídeos e exploração de charges: os trabalhos com vídeos sobre
o que é política e utilização de charges tencionou a busca pelo entendimento da “política”
como instrumento de intervenção social. As charges foram excelentes recursos utilizados
como forma de críticas à desonestidade dos políticos – assunto marcante na mídia e
veículos de comunicação. Ambas as atividades foram utilizadas para explorar as
temáticas gramaticais: advérbios, adjetivos e substantivos;
Em relação às dificuldades gramaticais, Antunes (2003) afirma que o ensino da
gramática é descontextualizado e fragmentado. Além de não possuir vínculos com os usos
reais da língua, preocupa-se, estritamente, com nomenclaturas e classificações, não
levando em consideração o desenrolar das habilidades comunicativas dos indivíduos.
Desse modo, com essas atividades objetivou-se trabalhar conceitos gramaticais de forma
significativa e contextualizada.
b) Leitura de textos informativos: a procura pela compreensão da definição do
termo “política”, bem como a ideia de participação política deu-se a partir de dinâmicas
de leitura, destacando o significado e a origem da temática em questão. Gêneros
jornalísticos foram utilizados para instigar os alunos em questões de interpretação e
compreensão dos textos propostos;
A interpretação de textos, embora seja considerada uma atividade trivial, muitas
vezes, não desempenha, adequadamente, sua função, pois o “[...] ideal é que o aluno
consiga perceber que nenhum texto é neutro, que por trás das palavras mais simples, das
afirmações mais triviais, existe uma visão de mundo, um modo de ver as coisas, uma
crença” (ANTUNES, 2003, p. 81). Para evitar que essas atividades sejam vistas como
adversidades, é essencial que os educandos/leitores compreendam os aspectos
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ideológicos implícitos no texto, partindo da dimensão global do texto, o tipo de
linguagem, a ideia principal da escrita. As práticas de leitura dinamizadas em sala de aula
favorecem a compreensão e o entendimento, pois há troca de conhecimentos e
experiências, as quais enriquecem a vivência pedagógica.
c) Utilização de cartazes e poemas: a descrição do reconhecimento da “política”,
como presença constante em nossas vidas, sucedeu a partir de um cartaz (charge),
focalizando a frase de Platão “O preço que o homem de bem paga por não se envolver
em política é ser governado pelos mal-intencionados” e um poema “Analfabeto Político”
(de Bertold Brecht, publicado no site da Itatiaia, por José Lino Souza Barros, em 2013),
enfatizando a alienação e indiferença das pessoas que não se interessam pela vida política.
Tais dinâmicas também objetivaram desenvolver habilidades e competências referentes à
interpretação textual;
A experiência e dinamicidade de Freire (1999) afirma que cabe ao profissional do
ensino instigar aos discentes a descobrirem que, mesmo nas adversidades e dificuldades,
pode haver momentos prazerosos e alegres. A utilização de diferentes gêneros textuais é
uma maneira de revelar aos educandos a diversidade textual, oportunizando-lhes
despertarem suas preferências e facilidades em relação às propostas de interpretação
textual. Esse é o papel do professor interventor, adequar e transformar situações em
vivências de aprendizado e desenvolvimento.
d) Produção textual: a proposta de redação foi sobre o tema “A importância da
participação política para a efetivação da cidadania no Brasil”, no formato de um texto
dissertativo-argumentativo, de maneira a instigar o aluno a se posicionar de forma
coerente e coesa, com argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
Em relação à produção textual, Antunes (2003) ressalva que essa é uma atividade
processual, que vai além da representação gráfica no papel, transcrevendo informações
ou ideias. Ela necessita delineamento, “[...] várias etapas, interdependentes e
intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita propriamente,
até o momento posterior da revisão e da reescrita” (ANTUNES, 2003. p. 54), resultando
em um texto coeso e coerente, com o essencial a ser transmitido ao interlocutor. Tal
atividade, quando dinamizada adequadamente, favorece o ensino e a aprendizagem,
transformando-se numa prática prazerosa e significante. Com base no “Questionário
Investigativo”, o tema da produção textual fora significativo e relevante para a turma,
permitindo que os estudantes realizassem suas escritas de forma a contemplar os
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requisitos do gênero textual, com produções que revelam qualidade, criticidade e
criatividade.
e) Exploração de música: a música Alegria, alegria, de Caetano Veloso, auxiliou
para que houvesse roda de conversa e discussão em relação à repressão dos direitos
humanos, no período do regime militar;
De fato, a música auxilia no desenvolvimento da mente humana, além de
proporcionar a sensação agradável de bem-estar, contribuiu com o raciocínio e reflexão.
Sendo assim, a dinâmica pedagógica com o auxílio de música foi uma estratégia de ensino
que tencionou a análise sobre o quanto é importante a participação dos indivíduos nas
decisões sociais e o entendimento dos “itens da vida cotidiana”, que também dependem
de decisões políticas. Tal prática possibilitou uma revisão pessoal em relação à temática
da proposta textual e possivelmente contribuiu com argumentos para a escrita.
Fundamentada nas orientações de Antunes (2003), as questões gramaticais
desenvolvidas durante a regência foram contextualizadas ao tema. A produção textual
contemplou a modalidade escrita formal de nossa língua e foi considerada o ápice da
prática pedagógica, pois envolveu diretamente os alunos e possibilitou que se
posicionassem e explorassem suas críticas e opiniões.
A utilização do “Questionário Investigativo” determinou cada etapa do
planejamento. A utilização de charges, que consistem em um estilo de ilustração que visa
satirizar, através de caricaturas – é presença constante em jornais e recursos midiáticos
que fazem parte da vida desses estudantes jovens e adultos –, objetivou evidenciar a
atenção dos alunos em relação à “política”, inclusive ao receio de agirmos de “forma
política” no nosso dia a dia. A escolha por uma música da MPB deu-se pelo fato de ser
condizente com a preferência musical de muitos, inclusive em consideração à faixa etária
dos participantes.
Julga-se que as atividades foram significantes. A turma participou ativamente. As
produções textuais foram produzidas e reescritas com dedicação e engajamento. O
“Questionário

Investigativo”

cumpriu

plenamente

sua

função:

contribuiu

satisfatoriamente com o planejamento de ensino.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente estudo proporcionou uma reflexão referente à ferramenta
“Questionário Investigativo” como um recurso pedagógico a ser utilizado no período de
sondagem. Esse recurso constitui-se um auxílio relevante em prol da obtenção de
informações sobre as preferências, dificuldades e facilidades de jovens e adultos, da turma
dinamizada no Estágio Supervisionado III. Este trabalho compõe-se da análise das
respostas do formulário aplicado, e essa direcionou a elaboração da práxis metodológica
realizada no período de regência.
Cabe ao educador conhecer seus alunos, interagir, harmoniosamente, com eles,
proporcionar um ambiente educacional agradável e adequado à aprendizagem. A técnica
utilizada, em benefício da educação, permitiu a coleta de dados fundamentais para a
delineação de atividades educacionais significantes e estimulantes, oriundas da percepção
dos envolvidos.
No decurso do processo de análise das informações elencadas e práticas
pedagógicas desenvolvidas, foi possível comprovar a importância do planejamento
fundamentado em interesses da turma. O que resultou em aulas motivantes, em que os
“aprendizes” exerceram seu papel de agentes ativos no processo educacional,
desenvolvendo, assim, competências essenciais para sua formação. Desenvolver
dinâmicas a partir do interesse dos educandos é primordial, pois desperta a motivação e
proporciona engajamento dos mesmos nas situações de ensino.
A revisão da literatura utilizada possibilitou, principalmente, conhecer o
“Questionário Investigativo”, vendo-o como um colaborador do “ato de planejar”, quesito
esse explanado durante a revisão bibliográfica, devido a sua extrema importância para a
qualidade do ensino. Outro ponto explorado foram os objetos de estudos da Língua
Portuguesa, focando principalmente na produção textual, à vista de que essa é a
culminância do período de regência.
É essencial que todo educador exerça sua prática profissional com dedicação e
comprometimento com o “ensinar” e o “aprender”. Essa implica programações e
avaliações constantes. Conforme a perspectiva freireana, tal atitude denomina-se “ação e
reflexão”. Agregar novos mecanismos em suas atuações, almejando o sucesso e a
formação dos indivíduos, são estratégias para rever paradigmas e contribuir,
significativamente, com a educação. Mediante a comprovação da eficácia da dinamização
do “Questionário Investigativo”, tenciona-se que esse passe a fazer parte dos
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planejamentos iniciais dos educadores, para que cada uma possa legitimar sua eficiência
e transformá-lo em um parceiro em seus planejamentos de aula.
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O DESAFIO DO TRABALHO COM O GÊNERO
TEXTUAL CONTO: VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Carla Daiane Marques da Silva 8
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

No decorrer da trajetória acadêmica no Curso de Letras Português e Literaturas a
distância da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) muitos foram os momentos
desafiadores, dentre eles, destaca-se a realização dos Estágios Curriculares
Supervisionados, sendo componentes obrigatórios do Curso de Letras, uma vez que,
possuem uma carga horária maior, levando o estagiário a uma prática pedagógica
constante durante quatro semestres consecutivos. De acordo com Figueiredo (2010), o
estágio supervisionado tem sido um importante instrumento pedagógico na formação dos
profissionais de licenciatura, pois através da prática, podem testar os conhecimentos
adquiridos na universidade. Desse modo, ainda, entende-se que:
A prática supervisionada curricular é, para os profissionais da licenciatura,
uma oportunidade ímpar para os futuros profissionais de licenciatura já que o
estágio tende a assumir também um caráter científico, concebendo papel
decisivo na formação profissional e, por isso possibilita a busca de novas
respostas criativas para enfrentar o mundo. (FIGUEIREDO, 2010, p. 12)

Diante disso, a inserção do acadêmico na realidade educacional, coloca-o em
contato direto com a comunidade escolar, tornando possível a vivência diária de um
estabelecimento de ensino, a partir das orientações da disciplina. Como também, permite
ao estagiário o desenvolvimento de autonomia em relação à realização da atividade
prática. Esse interagir entre teoria e prática é de extrema relevância, principalmente no
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início do contato com o aluno, momento no qual deixamos de ser apenas estudantes para
nos tornarmos alunos-professores.
Dessa maneira, o presente trabalho de pesquisa, encontra-se em constante diálogo
com a prática docente desenvolvida no período de formação inicial acadêmica. Em vista
disso, considera-se os quatro estágios realizados, dentre os quais, o Estágio Curricular
Supervisionado II, referente ao 6° semestre do curso de Letras, como o mais instigante
pois foi neste período da faculdade que pode-se conhecer melhor o ambiente escolar,
realizar o planejamento de aula, dialogar com a professora titular da disciplina de LP e,
por fim desenvolver uma maior preparação para trabalhar diretamente com os alunos.
Neste momento, para o planejamento de aula, elaborou-se uma proposta de trabalho,
envolvendo o gênero textual conto, onde propôs-se o seguinte problema de pesquisa:
quais motivos tornam o uso do gênero textual conto relevante para o ensino de Língua
Portuguesa em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental?
Assim sendo, teve-se como objetivos gerais refletir sobre o desafio de trabalhar
com o gênero textual conto no Ensino Fundamental II, apresentar a sequência didática
elaborada para a dinamização das aulas de LP e analisar os resultados obtidos após o
desenvolvimento deste trabalho. Justifica-se pela apresentação, por grande parte dos
alunos, de dificuldades em relação à leitura e escrita; pela prática realizada com o gênero
textual conto, que pode ser entendido também como um elemento discursivo que ajuda
muito os alunos a despertarem a curiosidade e a criatividade através de histórias de
encantamento e aventura. Além disso, um sentimento de gratificação ao proporcionar
uma experiência positiva em relação à aprendizagem e participação dos alunos nas
atividades propostas e, ainda, oportunizar uma análise crítica do método de trabalho
utilizado em sala de aula, sendo possível levar como experiência construtiva para a
trajetória profissional, como futura professora de LP e Literaturas.
A estrutura do presente trabalho se dará a partir da apresentação de uma
metodologia, que aponta o percurso decorrido durante a pesquisa, dos pressupostos
teóricos, das discussões e resultados e, por fim, das considerações finais.
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2 PASSOS DA PESQUISA

O presente estudo tem caráter qualitativo, pois se buscou analisar a dinamização
de aulas a partir do trabalho com o Gênero textual Conto. Nesse sentido, Gil (2008) afirma
que:
A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é
essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as
pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação
ou pesquisa participante. Nestas, os procedimentos analíticos são
principalmente de natureza qualitativa. E, ao contrário do que ocorre nas
pesquisas experimentais e levantamentos em que os procedimentos analíticos
podem ser definidos previamente, não há fórmulas ou receitas predefinidas
para orientar os pesquisadores. Assim, a análise dos dados na pesquisa
qualitativa passa a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador.
(GIL, 2008, p. 175)

Desse modo, compreende-se que o caráter qualitativo vai além de tabulações, já
que a pesquisa qualitativa procura desenvolver detalhadamente significados e
características situacionais do problema investigado, permitindo o aprofundamento de tal
fenômeno. Segundo Gil (2008), o objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se
com o assunto ainda pouco conhecido e explorado. Sendo assim, o trabalho com o gênero
textual conto é passível de análise, a partir de métodos estudados em seu cenário natural.
Essa análise do trabalho proposto nos permite olhar para trás e perceber que “sempre que
se produz um novo conhecimento também se inventa um novo e peculiar caminho”
(VEIGA NETO, 2007, p. 19).
Diante disso, para desenvolver a prática de estágio, foi necessário, inicialmente, o
contato prévio com uma escola pública localizada no interior do Rio Grande do Sul (RS),
a fim de solicitar autorização para o desenvolvimento das atividades; logo, com o espaço
concedido, e a documentação em mãos, realizou-se a apresentação oficial através da Carta
de apresentação do Estagiário, fornecida pela UFSM. Essa primeira conversa realizada
na escola, com a equipe diretiva e também com a regente da disciplina em LP, resultou
na indicação para a possível dinamização com uma turma de 6° ano.
Depois deste contato inicial e com agendamento de datas para o retorno à escola,
iniciou-se a etapa de análise do contexto escolar. Essa investigação, correspondeu a um
levantamento minucioso, através de entrevistas com os responsáveis pelos setores
escolares a fim de um estudo e conhecimento do universo escolar, de suas particularidades
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e atribuições. Além disso, estudou-se também, o componente curricular em língua
portuguesa, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu
artigo 13 – LDBEN (1996); prevê que as pessoas atuantes como profissionais da educação
– os professores – deverão participar da vida escolar, desde a elaboração da proposta
pedagógica da escola e a aplicação do plano de trabalho, que zele pela aprendizagem do
aluno, até a colaboração em atividades que englobam família e escola.
Na sequência realizou-se a observação em sala de aula e, em 5 períodos, pode-se
conhecer a turma do 6° ano e a dinâmica de trabalho da professora regente. As aulas eram
realizadas em tempos de 55 minutos, sempre com duas aulas sequenciais, totalizando
quatro aulas semanais. Foi possível perceber que alguns alunos possuíam leitura silábica,
e a maioria não gostava de ler para os colegas; contudo, os que se disponibilizavam,
sentiam vergonha e por isso não interpretavam o texto. Tais fatos observados já haviam
sido relatados tanto pela professora quanto pela diretora, e ambas reforçavam que seria
necessário e de muita valia um trabalho a partir da leitura e interpretação. Sendo assim, a
observação das aulas ministradas pela professora regente foi um momento importante,
onde se percebeu diversas dificuldades dos alunos, relacionadas ao aprendizado de leitura
e escrita. Segundo Reis (2011), a observação desempenha um papel fundamental na busca
por uma melhor qualidade de ensino e aprendizagem, surgindo como um processo
formativo e contextualizado em relação às necessidades dos discentes e docentes.
Por conseguinte, com base na coleta de dados referente à turma, com informações
sobre a quantidade de alunos, seus nomes, diagnóstico de aprendizagem e plano de
atividades de turma de 6° ano, elaborou-se um projeto de ensino, o qual possibilitou o
planejamento para 20 horas/aula, organizado em duas sequências didáticas de 10
horas/aulas cada. Desse modo, constituiu-se o trabalho com o gênero textual contos,
assim, essa escolha deu-se devido ao fato de considerar que muitos alunos têm
conhecimento insuficiente sobre a elaboração e organização deste gênero textual,
buscando, com isso, estimulá-los. Nesse sentido, o trabalho proposto teve a pretensão de
ampliar o conhecimento dos alunos sobre o gênero textual em destaque, através do
desenvolvimento de atividades direcionadas a partir de diferentes contos, levando-os ao
domínio pleno de sua conceituação e estrutura.
Por fim, realizou-se a regência de classe, que ocorreu em 20 horas/aulas, em
contato direto com os alunos, por meio da dinamização das duas sequências didáticas.
Dessa maneira, no decorrer do estágio, estudou-se diferentes contos, sendo eles: contos
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de fadas, contos maravilhosos, contos de terror e contos de aventura. O nome dos contos,
bem como a forma como foram explorados será detalhado no item 4.1.
Considerando que “o que realmente importa é que a criança progrida na leitura e
encontre prazer – e sentido – nos múltiplos contatos com a língua escrita” (BARBOSA,
1994, p. 142), como também, o fato de que “as leituras, em sua diversidade, mobilizam
emoções, incitam reflexões, transmitem conhecimentos, envolvendo, como se viu,
diferentes saberes. Se os textos se diversificam, também as leituras devem ser diferentes”
(PAULINO, 2001, p. 156).
3 REVISÃO DE LITERATURA

O referente artigo se fundamenta em concepções teóricas e ensino da Língua
Portuguesa, sequência didática, gênero textual, e formação inicial acadêmica.
Nesse ínterim, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47). Já a
“aprendizagem diz respeito a uma mudança duradoura no indivíduo vivo, que não seja
marcada pela herança genética” (TARGINO, 2013, p. 21). Assim, entende-se o ensino
como o ato de buscar, questionar, constatar, intervir, educar. Este ato exige conhecimento
e troca de saberes resultando assim na troca de experiências e consequentemente na
aprendizagem. “Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao
lado do educador igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 26). Ensinar e
aprender são ações inerentes ao ser humano, visto que em diversas situações somos
suscetíveis a novas aprendizagens, ou ressignificação de algo já aprendido; bem como
somos capazes de ensinar, de transmitir a outrem aquilo que já sabemos.
Nesse sentido, para o ensino de LP se faz necessário a criação de contextos de
produção baseadas em aportes teóricos e atividades diversificadas sobre o tema a se
trabalhar, a fim de envolver o aluno e consolidar sua aprendizagem. Para isso, a
organização do trabalho foi desenvolvida em uma sequência didática, que é considerada
“um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de
um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
Para os autores, uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno
a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira
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mais adequada numa dada situação de comunicação. Desta forma, a organização de uma
sequência didática, permite ao professor fazer o uso dos gêneros textuais, que os alunos
apresentam mais dificuldades, propondo, por exemplo, um aprofundamento do gênero
trabalhado, a partir de um planejamento organizado em três momentos distintos: préleitura; leitura e pós-leitura.
Rildo Cosson (2014) vê a leitura como objetivo principal do letramento literário
e aponta que a mesma deve ser discutida, questionada e analisada, por meio das seguintes
etapas: a antecipação que consiste nas várias operações que o leitor realiza antes de
penetrar no texto. A decifração que conforme o autor seria a entrada no texto através das
letras e das palavras e a interpretação que são as inferências que levam o leitor a
entretecer as palavras com o conhecimento que tem do mundo. “Por meio da
interpretação, o leitor negocia o sentido do texto, em um diálogo que envolve autor, leitor
e comunidade” (COSSON, 2014, p. 40-41).
Segundo Soares (1998), durante décadas, e até meados dos anos 80, o ensino da
LP, limitou-se aos aspectos gramaticais, deixando de lado as questões sociodiscursivas e
a vinculação da língua com a prática social. Com isso, de acordo com Marcuschi (2008)
as mudanças didáticas e pedagógicas, no ensino da (LP), ainda são recentes e muitas
escolas e professores estão se adaptando ao trabalho com os gêneros textuais. Isso implica
um esforço metodológico, todavia, importante e necessário para que os alunos possam
ressignificar essa linguagem nas suas performances sociais, visto que, gêneros textuais
são “entidades sócios discursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer
situação comunicativa” (MARCUSCHI, 2005, p. 19).
O gênero textual conto, uma vez escolhido para a prática pedagógica, reflete-se
sobre suas características para o desenvolvimento do trabalho, destacando-se aos alunos
que se trata de um texto narrativo, com a apresentação de uma história rápida e com
poucos personagens. Além disso, um texto que pode ser escrito em 1° pessoa, onde o
narrador é um narrador-personagem, podendo usar de um travessão para destacar o
discurso direto, ou ainda, em 3° pessoa, no qual o narrador é um narrador-observador,
usando do discurso indireto, para relatar a fala dos personagens. A literatura infantil,
através do gênero textual conto, “é um instrumento de emoções, diversão, e prazer
desempenhada pelas histórias literárias” Coelho (1991). Nesse ínterim, “a literatura,
como produção humana, está intrinsecamente ligada à vida social. Dessa forma, a leitura
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literária é fundamental, pois como produto literário está sujeito a modificações históricas”
(GONÇALVES, 2014, p. 04). Consoante a isso, Lajolo (1993) expõe que:
É a literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes
imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através
dos quais uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses,
seus desejos, suas utopias. Por isso, a literatura é importante no currículo
escolar: o cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa apossar-se
dela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá escrever um livro:
mas porque precisa ler muito. (LAJOLO, 1993, p. 106)

A partir desse entendimento, acredita-se que o trabalho em sala de aula, com o
gênero textual conto traz para os alunos muitas oportunidades de aprendizagem, além de
permitir um fascínio em relação às histórias apresentadas. Não é de hoje que existe esse
encantamento ocasionado por estas narrativas, para Coelho (2000), isso ocorre desde os
primórdios, onde inicialmente eram realizados através da oralidade e depois passaram a
serem registrados de forma escrita. Conforme o autor, os contos maravilhosos têm raízes
em narrativas orientais, difundidas pelos árabes, e cujo modelo mais completo é a
coletânea As mil e uma noites, em que encontramos histórias como Aladim e a Lâmpada
Maravilhosa e Ali Babá e os Quarenta Ladrões e ainda O Gato de Botas, Joãozinho e o
pé de feijão, Os músicos de Bremen, entre outros Gonçalves (2014) aponta que o núcleo
destas aventuras são, geralmente, de natureza material, sensorial e social, no qual os
personagens estão envolvidos em uma busca pela riqueza e poder, o que é um ponto ao
qual difere do conto de fadas que vem a ser uma narrativa de natureza ética e existencial.
A autora ainda informa que:
A publicação desses contos continua acontecendo no mundo inteiro. Muitos
são transformados em filmes ou peças de teatro e servem de inspiração para a
criação de outras histórias. Daí aparecerem em diferentes versões, isto é,
narrativas que apresentam semelhanças e diferenças em relação à narrativa
original. (GONÇALVES, 2014, p. 05)

Assim sendo, entende-se que dentre várias opções e temas as narrativas que
envolvem aventura, na qual os personagens enfrentam diferentes situações de conflito,
recebem um maior destaque, visto que, tornam a história mais emocionante e prendem a
atenção do leitor. Sobre isso Bettelheim (1979) afirma que:
Para que uma estória realmente prenda a atenção da criança deve entretê-la e
despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a
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imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas
emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações; reconhecer
plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os
problemas que as perturbam. (BETTELHEIM, 1979 p. 13)

Nesse

sentido,

compreende-se

que

contos

são

importantes

para

o

desenvolvimento do mundo imaginário da criança e do adolescente. Gonçalves (2014)
afirma que no momento da leitura de contos, torna-se perceptível as diferentes formas de
visão do homem perante a vida, algo que confirma a ideia de que as mudanças da
sociedade influenciam a literatura.
O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes
e, consequentemente a formação de escritores competentes, pois a
possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura,
espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências
modalizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece matéria-prima para escrita:
o que escrever. Por outro, contribui para a constituição de modelos: como
escrever. (BRASIL, 1997, p. 53)

Diante disso, reafirma-se que através de narrativas de ficção, o gênero textual
conto, desperta o interesse dos alunos pois favorece o desenvolvimento da leitura e da
escrita, de uma forma atrativa, resultando numa aprendizagem significativa e
contextualizada.
Esse destaque para a importância do trabalho com o texto e com os gêneros
textuais, como parâmetro para o trabalho docente, já era presente nos Parâmetros
Curriculares para o Ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (1998).
Atualmente, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o texto assume a centralidade
do trabalho, voltando-se às perspectivas enunciativo-discursivas, com o foco na relação
dos textos com seus contextos de produção.
Na esteira do que foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto
ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos,
considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula
em diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da
linguagem. (BRASIL, 2018, p. 69)

Corroborando com o que é proposto na BNCC, entende-se que o trabalho a partir
do gênero textual conto é essencial, porque as narrativas, quando bem apresentadas pelo
professor, com abordagem significativa, tornam-se muito relevantes.
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Um conceito inerente ao trabalho com os gêneros textuais/discursivos é o de
interação, perspectiva que permite ao professor e ao aluno colocarem em
prática o “princípio dialógico da linguagem” no processo de ensino. Para tanto,
é preciso assumir a leitura e a escrita como práticas sociais contextualizadas e
sócio historicamente determinadas. (GONÇALVES; PETRONI, 2012, p. 07)

Essa interação, além de teórico metodológica contribuiu para o processo reflexivo
para a prática de estágio, e também, para a formação inicial na docência. Sendo assim,
para discutir este último conceito autores foram lidos e estudados, entre eles Adriana
Socorro (2012). Nessa perspectiva, a autora afirma:
O desafio de superar as dificuldades de leitura e de produção de texto tem
ocupado um espaço significativo nas investigações sobre o ensino e a
aprendizagem de língua materna. Logo, existe a necessidade de viabilizar
políticas públicas que garantam uma formação adequada aos professores que
se comprometem a ensinar a linguagem e o funcionamento da língua como
uma prática discursiva de natureza social. (SOCORRO, 2012, p. 13)

Com isso, salienta-se que as discussões e investigações, de certo modo, fizeramse presentes durante pesquisa e bem como na prática de estágio, na qual ao mesmo tempo
que pesquisava conteúdos que fossem relevantes para os alunos, também agregava
conhecimentos, informações e aprendizagem, tornando significativa a minha formação
inicial docente. Em conformidade a isso, Filho e Paschoal (2014) afirmam que:
O professor reflexivo permite a integração entre a prática e os referenciais
teóricos, levando à construção dos saberes, por intermédio de uma relação
circular em que a teoria embasa a prática e a prática questiona a teoria. O ensino
reflexivo não pode estar dissociado da reflexão crítica, que atua nos níveis das
condições éticas e políticas da própria prática, cujo espaço não deve ficar
circunscrito à sala de aula, mas também às relações que devem ser
estabelecidas entre escola e comunidade, pois a prática reflexiva não se realiza
abstraindo-se do contexto social no qual ocorre. Desta forma, o professor
reflexivo deve ser também um intelectual crítico, cujo ensino deve estar
dirigido à emancipação individual e coletiva. (FILHO; PASCHOAL, 2008, p.
60)

Deste modo, valer-se destas abordagens permite tornar-se um profissional
reflexivo, autônomo e que valoriza as ações do fazer pedagógico, afinal, “o professor
deve ser um profissional de atitude inquietante, questionando permanentemente as
condições em que exerce sua profissão, refletindo sobre seu processo reflexivo de
formação e o que propõe a seus alunos” (FILHO; PASCHOAL, 2008, p. 61).
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3 O PLANEJAMENTO

O planejamento da sequência didática foi estruturado em duas etapas de 10 horas,
totalizando 20 horas/aulas. Essa organização do trabalho com contos contemplou as três
etapas de leitura: pré-leitura, leitura e pós- leitura; que consiste em considerar o
conhecimento prévio dos educandos e, também, promover o envolvimento do aluno na
dinâmica da aquisição e construção do conhecimento.
O momento da pré-leitura ocorreu com a apresentação do tema no uso de uma tira
impressa com a personagem criada por Mauricio de Souza, Mônica, (Figura 1), com a
qual foi trabalhado a oralidade a partir de questionamentos (apresentados na figura 1) que
foram propostos aos alunos. A leitura e interpretação da tira gerou uma troca de
conhecimentos sobre contos de fadas e seus autores. Uma aluna contou, em resumo, a
história da Branca de Neve, da qual foi tirado as falas da personagem Mônica.
Uma tira impressa foi entregue aos alunos para leitura individual:
Figura 1 – Tira

Fonte: disponível em <https://images.app.goo.gl/88q6XoVZhyLN7UB7A> Acesso em: 10 de maio de
2020

Com ela, perguntas provocadoras foram realizadas, tais como
1- Qual o assunto central da tira? Beleza, autoestima.
2- Na tirinha que vocês leram, a personagem Mônica conversa com quem?
Ela tem uma resposta? Com o espelho. Não, ele não responde.
3- Qual foi a resposta interpretada pela personagem? A personagem Mônica
interpreta o silêncio do espelho como uma afirmação.
4- A fala da personagem nos faz lembrar de alguma outra história? Sim. Faz
lembrar do conto de fadas Branca de Neve.
5- O que são contos de fadas? Um tipo de história que apresenta personagens
fantásticos e encantamentos.
6- Quais contos que você já leu? Resposta pessoal.
7- Você gosta de ler esse tipo de narrativa? Por quê? Resposta pessoal.
8- O que você lembra dos contos que você já leu? E nome de personagens?
Resposta pessoal.
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9- Quais tipos de personagens sempre aparecem nos contos de fadas? Anões,
dragões, fadas, princesas entre outros.
10- Qual é a expressão que iniciam a maioria dos contos das narrativas de
tradição oral? Era uma vez... (Relatório de estágio, 2019)

Por conseguinte, a etapa da leitura iniciou-se com o estudo de contos de fadas,
utilizando as obras Cinderela de Charles Perrault (1697) e Gata Borralheira de Irmãos
Grimm (1812), estes livros, foram comparados as semelhanças e diferenças entre as duas
versões e um estudo do texto foi realizado com questões sobre os personagens, as versões
e seus contextos apresentados. Também a estrutura dos contos de fadas foi explorada
definindo:
Situação inicial: Apresentam as noções de tempo e espaço da narrativa;
descreve-se a situação como habitualmente vivem os personagens principais.
Conflito: Um problema é introduzido à história, um fato ou uma situação nova
muda a trama. Também podem ser introduzidos novos personagens que vão
gerar conflitos às personagens principais.
Desenvolvimento: O desenvolvimento da narrativa envolve a intensificação o
problema apresentado anteriormente. As personagens são envolvidas em
situações diversas e são obrigadas a agir para resolver o conflito.
Clímax: Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Nessa etapa da história,
o personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta para resolver
o conflito. É o momento em que ocorre a transformação, como resultado da luta
do bem contra o mal, obviamente que o bem sempre vencerá.
Desfecho: É a situação final da narrativa. Geralmente o príncipe casa com a
princesa e a calma volta a se instalar. (Relatório de estágio, 2019)

Nesta primeira sequência didática de 10 horas/aulas também foi trabalhado com
contos maravilhosos sendo então o conto Irmãozinho e irmãzinha de irmãos Grimm
(1812). Como estratégia, foi solicitado que a leitura fosse realizada com a família para
que em casa também ocorresse o despertar, o interesse pela leitura, considerando que a
família e a escola precisam estar em sintonia, a sequência ocorreu com a atividade da
tabela abaixo na qual os alunos colocaram em prática os conceitos estudados e indicaram
as partes da estrutura de um conto.
Situação inicial: Dois irmãozinhos que eram maltratados pela madrasta e
resolvem fugir de casa e morar na floresta.
Complicação: O irmãozinho ser enfeitiçado ao beber a água.
Desenvolvimento: Vivem na floresta e certo dia aparecem os caçadores e o rei
para salvá-los. O Rei casa com a irmãzinha.
Clímax: A rainha tem um filho e a bruxa se transforma em camareira, coloca
fogo para matar a rainha e transforma sua filha em uma “imitação” da rainha
porém caolha. A em espírito vem visitar o seu bebê e seu gamo todas as noites.
A criada percebe e comenta com o rei que reconhece sua esposa e ela volta a
vida.
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Desfecho: A bruxa e a sua filha são julgadas e condenadas. A filha foi conduzida
à floresta, onde acabou estraçalhada pelos animais ferozes; a bruxa foi lançada
à fogueira, onde teve morte horrível e assim que se transformou em cinzas. O
feitiço lançado no irmãozinho foi desfeito e todos viveram felizes. (Relatório de
estágio, 2019).

Ao decorrer das atividades, nos momentos de leitura e interpretação oral, além de
enfatizar a estrutura dos contos, foram utilizadas as ocasiões oportunas para frisar sobre
o uso de tipos de frases no texto, entonação na leitura e pontuação. Ainda no trabalho com
contos maravilhosos o conto Chapeuzinho Vermelho, na versão de Charles Perrrault
(1967), foi contada verbalmente à turma por uma das alunas, e na sequência, os alunos
receberam um comando de produção textual no qual tiveram que dar um desfecho para a
obra Chapeuzinho Vermelho na versão do lobo mau.
Na etapa pós-leitura os alunos copiaram do quadro um comando de produção
textual
Comando: Nas aulas anteriores, lemos e analisamos diversos tipos de contos.
Agora é a sua vez de dar um desfecho para a narrativa, que é uma versão diferente contada
pelo Lobo Mau.
O texto ofertado foi Chapeuzinho vermelho na versão do lobo mau.

Há muito tempo as crianças ouvem falar da história de Chapeuzinho Vermelho.
Sempre souberam que eu era o Lobo Mau, mas não é bem assim. Na verdade o que eu
queria, era só uma cama quentinha e uma casinha para aquecer-me no inverno.
Mudei-me para um bairro, onde há muito tempo morava uma velhinha. Toda
semana a netinha visitava a vovó com deliciosos bolos, biscoitos e doces. Descobri que
a menina (Chapeuzinho Vermelho) tinha um lindo diário azul, pois pegou nojo da cor
vermelha quando foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho.
Um dia ao passear pela floresta, percebi que a Chapeuzinho parou para fazer
algumas anotações e colher flores. Aproveitei para me apresentar, mas ela me disse que
não conversava com estranhos. Falei que era vizinho de sua avó e perguntei se poderia
acompanhá-la até seu destino. Fomos conversando, mas ela só queria falar de Facebook,
Whatssap, Instagram e coisa e tal. Falei apenas que sabia brincar de esconde-esconde,
pega-pega, amarelinha e outras mais.
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Chegando à casa da vovó fui convidado a entrar e Chapeuzinho queria que eu a
ensinasse a brincar de esconde-esconde. Logo que a brincadeira começou, vovó se
entusiasmou e quis brincar também.
Vovó emprestou-me suas roupas para me fantasiar, pois Chapeuzinho adorava
brincar com fantasias. E começamos a brincar. Vovó se escondeu dentro do guarda
roupa e eu me escondi embaixo dos cobertores tão quentinhos da vovó.
Depois de algum tempo Chapeuzinho começou a gritar nossos nomes
desesperadamente, pois não nos achava. Foi quando...
Fonte: (Relatório de estágio, 2019)

Essa primeira produção do desfecho, oportunizou aos alunos desenvolverem uma
das etapas da estrutura de um conto. As produções foram breves, porém, criativas sendo
que na segunda parte da sequência didática, a problematização aconteceu por meio de um
filme A Casa Monstro, um filme de terror (infantil). Já na etapa leitura, a proposta seguiu
o trabalho com contos, porém, com contos de mistérios e terror. Foi trabalhado com os
alunos o conto Uma noite no Paraíso de Ítalo Calvino (1992), e também dois contos
escritos por alunos desconhecidos de uma turma de 5° ano, no caso, autores infantojuvenis. Os contos foram A floresta assombrada e Uma aventura no Shopping.
Após propor aos alunos um trabalho com diversos tipos de contos, de diversos
autores conhecidos e desconhecidos, com leitura de textos longos e curtos, diferentes
versões para um mesmo conto, chegamos à tarefa final, na etapa de Pós- leitura.
Para esse momento, a tarefa de produção textual solicitada foi um conto de
aventura. Neste sentido, o comando foi o seguinte: Podemos perceber que o conto pode
ser narrado em 1ª pessoa, quando o autor faz parte da história, sendo também um
personagem dela ou em 3ª pessoa, quando ele apenas conta os fatos. O conto, seja ele
conto de fadas, de mistério ou de aventura, precisa ter uma estrutura: situação inicial,
conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho.

Comando: Agora, chegou a hora de você criar um conto de aventura, que seja
muito criativo, cuidando a estrutura desse gênero textual. Cuidado com as repetições
desnecessárias, com a escrita correta das palavras. Empregue a pontuação adequada,
conforme necessidade de transmitir emoções.
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- Socialização dos contos de aventura produzidos. Em semicírculo cada aluno,
fará a leitura do seu conto para os colegas. Após correção e reescrita exposição em um
mural na sala de aula, na última aula de estágio.
Fonte: (Relatório de estágio, 2019)

Assim, a dinamização da sequência didática foi finalizada com a produção textual,
na qual os alunos sentiram-se especiais por produzirem um conto, sendo autores de
histórias de aventura que, após a reescrita, foram socializadas com os colegas de turma
em leitura e aos demais alunos da escola em exposição nos corredores do prédio.
A apresentação da sequência didática foi um do meus objetivos nesta pesquisa
pois a partir dela pude entender que tal modo de disposição do planejamento, referente à
prática pedagógica, em “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 97) que auxilia o aluno a assimilar mais satisfatoriamente o
gênero textual proposto e também ao professor no que tange a elaboração e organização
em seu trabalho. Afinal, contempla etapas como problematização, a partir de um tema,
para reconhecer a percepção do aluno quanto ao assunto; leitura, para trabalhar com o
gênero textual escolhido e pós-leitura, a fim de que o aluno possa reproduzir seus
conhecimentos adquiridos. Sendo assim, uma importante ferramenta pedagógica
norteadora para o docente.
Desenvolver uma proposta a partir do gênero textual conto, pode-se constatar que
foi um trabalho bastante desafiador, pois não havia por parte dos alunos interesse na
leitura, uma vez que as dificuldades apresentadas se revelavam de diversas formas, como,
por exemplo: timidez e falta de iniciativa; o que impossibilitava uma participação mais
ativa da turma. Essas atitudes reforçaram o que foi percebido, ainda no contato inicial,
no momento de observação em sala de aula, ou seja, os alunos já sinalizavam o quanto
seria relevante a realização de um trabalho que contemplasse a leitura e
consequentemente a escrita. Desse modo, escolheu-se gênero textual conto, em que,
inicialmente, pensou-se em trabalhar apenas contos de aventura, pois de acordo com a
faixa etária dos alunos, possivelmente teriam mais interesse pela proposta. Assim, ao
seguir com conversas frequentes com a professora regente da turma e com o planejamento
de aulas, contemplou-se, além de contos de aventura, outros tipos de contos. Desta forma,
planejou-se uma sequência didática, que teve durabilidade de 20 aulas, onde se optou por
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iniciar com os contos de fadas, depois os contos maravilhosos, os de mistério e finalmente
com os contos de aventura. Mesmo sabendo que talvez a resposta seria negativa, devido
aos alunos não terem interesse em atividades de leitura e escrita, resolveu-se encarar o
desafio de trabalhar com os alunos do 6º ano, o gênero textual coto já que, conforme
Marcuschi (2002) um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais é
importante tanto para a produção como para a compreensão.
Na primeira aula, antes da apresentação da leitura inicial, realizou-se um momento
de conversa sobre a importância da leitura no ensino aprendizagem, o que influenciou,
aos poucos, para a participação dos alunos. Na leitura oral, com a história da Cinderela,
grande parte dos alunos participou, e, conforme se apresentavam as dificuldades na
leitura, solicitava-se que fosse desenvolvido mais parágrafos da sua produção textual,
para que o tivessem uma maior oportunidade de desenvolver a prática da leitura e escrita,
visto que, “ler é uma inesgotável fonte de produção de sentido que nunca é definitivo e
completo” (MARCUSCHI, 2008, p. 229).
A atividade de comparação entre as duas versões, Cinderela e Gata borralheira,
despertou o interesse deles na atividade por haver muitas semelhanças. Com isso, foi
perceptível a empolgação dos alunos em fazer apontamentos das histórias; tornando-se
um dos fatores determinantes que incentivou a continuidade do trabalho, a partir do
gênero textual conto.
No decorrer das aulas, uma atividade a qual pode ser considerada bastante
significativa foi a pesquisa referente ao significado de expressões dos textos estudados.
Neste momento, vários chamamentos aconteceram durante a atividade a fim de solicitar
informações sobre ortografia e desenvolvimento da tarefa, foi perceptível que, a partir
dela, os alunos tiveram maior facilidade de entendimento na estrutura de um conto. Diante
disso, oportunizou-se uma primeira produção textual, que foi realizada em etapas, onde
os alunos receberam um texto com situação inicial, complicação, desenvolvimento e
clímax, sendo que neste momento seria elaborado apenas o desfecho de uma obra, pois
assim estariam colocando em prática, inicialmente, essa parte da estrutura. Através desta
atividade, os alunos reagiram com entusiasmo, uma vez que, o texto estudado se
diferenciava das obras já apresentadas, nas quais a versão era na visão da personagem
Chapeuzinho Vermelho. Enquanto que, na proposta do filme reconheceram como uma
narrativa de terror e aventura a partir do qual poderia surgir uma nova versão de conto
escrito.
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Já a partir da apresentação das obras escritas por autores infanto-juvenis, os alunos
puderam analisar se os jovens autores fizeram uso da estrutura narrativa de um conto,
assim como, se houve personagens e de que maneira se deu o desenvolvimento da
história/desfecho. Então, perceberam que é possível ser um escritor/autor de texto, do
gênero textual conto, usando da criatividade e do conteúdo trabalhado até o momento.
Dessa forma, os alunos reconheceram que muita leitura, análise de histórias, da estrutura
e dos tipos de contos contribuem para o conhecimento aprofundado desse gênero, como
também, para o aprimoramento da leitura e da escrita. Com o objetivo de ainda incentiválos na aprendizagem foi desenvolvida uma conversa no momento da escrita final, em que
se destacou o quanto apresentavam condições de escrever um bom texto, e que essa
prática, por exemplo, também poderia torná-los grandes autores, reconhecidos, assim
como, os autores famosos das histórias que foram trabalhadas durante o período de
estágio. Assim, notou-se que os alunos estavam ansiosos para a realização da produção
final, de modo que alguns fizeram contos mais extensos, enquanto outros mais resumidos.
Cada um de acordo com seu nível de entendimento, mas todos com ideias criativas e com
demonstração de esforço, para apresentarem, da melhor maneira, a estrutura do gênero
textual conto.
Assim sendo, o presente trabalho apresentou, ao longo da dinamização das aulas,
muitos resultados positivos, que reforçam a ideia de que as aulas precisam ser bem
planejadas e preparadas, com atividades significativas, para que, de fato, o ensino de
Língua Portuguesa se efetive em sala de aula. Conforme Antunes (2003) no ensino da
Língua Portuguesa, não podemos apenas considerar o trabalho com a leitura e a escrita
centradas em habilidades mecânicas de decodificação, ou fazer uso de atividades sem
interesse, sem função que sejam desvinculadas dos diferentes usos sociais. Além disso,
de acordo com a mesma autora, se faz necessário o uso de atividades interativas e bem
orientadas, onde o professor e o aluno buscam o mesmo objetivo, ou seja, a aprendizagem.
Os resultados positivos obtidos na dinamização, reforçam a ideia de que as aulas
precisam ser bem planejadas e preparadas, com atividades significativas, para que de fato
o ensino de Língua Portuguesa se efetive em sala de aula.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se, que o trabalho desenvolvido no período de estágio supervisionado
de LP é algo muito gratificante, pois pode possibilitar aos graduandos de Letras, reflexões
e experiências produtivas, que contribuem para uma melhor formação profissional,
enquanto futuros professores de LP. Por outro lado, também proporciona para os próprios
alunos observações pertinentes relacionadas ao ensino e aprendizagem de LP. Além
disso, a partir do desenvolvimento desta pesquisa, pode-se perceber que lá na prática
docente, ao mesmo tempo que se leva algo desta vivência: escola, professora regente e
alunos; também se deixa um pouco de nós, de nosso conhecimento teórico, de nossa
satisfação em ter feito parte desta etapa tão importante na vida deles, colaborando, mesmo
que num curto período de tempo, com seu crescimento pessoal e social.
Por fim, acredita-se que este trabalho de pesquisa possa contribuir para os futuros
estudantes de Letras porque traz a dinamização realizada em uma turma de 6° ano do
Ensino Fundamental a partir do trabalho com o gênero textual conto, organizada em uma
sequência didática, e também, apresenta reflexões sobre os resultados positivos
alcançados. Dessa forma, a pesquisa pode servir de parâmetro para futuras práticas
pedagógicas como, para o desenvolvimento de outras pesquisas que tenham como
objetivo trabalhar com o gênero textual conto.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE CRÔNICAS
NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Claudia Cristiane Bisso Fagundes9

1 INTRODUÇÃO

A aprendizagem no Ensino Fundamental, anos finais, apresenta muitos desafios,
pois é nessa fase que os alunos mostram suas maiores mudanças de interesse, de
pensamento e busca por novas formas de expressão. É também nesse período que grande
parte dos alunos têm contato com a estrutura da língua e que fazem uso da linguagem
para se comunicar de forma intencional, aprendem a usar seus recursos linguísticos para
se expressar com coerência e discernimento. Essa comunicação acontece no ambiente
escolar com maior intensidade, pois é também um lugar de relações sociais.
É na escola que os alunos apresentam suas reais dificuldades com a oralidade e a
escrita, visto que é nesse espaço que a vida social mais intensa acontece e que os
obstáculos culturais aparecem. É para trabalhar esses contrapontos que o trabalho do
professor requer intenção clara, qualidade de informações e um olhar cuidadoso para as
aprendizagens dos alunos, pois cada um tem um ritmo e uma forma de processar o que
aprende. Sendo assim, a proposta deste artigo é apresentar uma forma diferente de
trabalho com o gênero crônicas no 9º Ano, que possa motivar os alunos a participarem,
compreenderem e atuarem na produção do conhecimento, através de uma Sequência
Didática.
O uso de Sequências Didáticas (SDs) elaboradas para tornar o trabalho dinâmico
e eficaz pode trazer um novo olhar para a aprendizagem de gêneros textuais na escola.
Para tanto, é preciso que essa atividade desenvolva alunos críticos e atuantes socialmente.
Se esse planejamento didático sequencial tiver essa função social, de levar o aluno a
ampliar seus conhecimentos e melhorar sua prática discursiva, terá cumprido seu papel
metodológico.
9

Graduada em Letras Português e Literaturas a distância pela UAB/UFSM, polo de Santana do
Livramento/RS.
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A questão a ser respondida neste trabalho é: o ensino do gênero textual crônicas,
através de um planejamento de sequência didática no Ensino Fundamental, pode ser uma
forma metodológica ativa e dinâmica?
O presente estudo busca refletir sobre o uso de Sequências Didáticas como
planejamento de atividades, visando o ensino do gênero crônicas no 9º Ano, para
dinamização e organização de um processo metodológico ativo e eficaz. É através de um
trabalho bem planejado e de qualidade que a educação pode se tornar mais eficiente e
cumprir seu papel de formar cidadãos que elaborem seu pensamento a partir da reflexão.
Assim, o trabalho desenvolvido no Estágio I foi pensado e planejado sobre o
gênero crônica dentro de uma SD que mobilizasse conhecimento, desenvolvesse a leitura,
a escrita e a produção textual, para que o aluno pudesse ser o produtor ativo de suas
próprias impressões, como dizem Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97): “As
sequências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem
novas ou dificilmente domináveis”.
Atividades ricas em conhecimento precisam ser elaboradas com objetivos claros,
a propósito do que se quer alcançar. Mais que isso, requerem planejamento de ações,
organização de tempo e espaço. Ao escolher quais objetos de conhecimento trabalhar, o
professor precisa pensar nos seus alunos e como aprendem, conhecer em que níveis estão
para realizarem determinados trabalhos, segundo os autores (2004, p. 124): “A escolha
dos gêneros tratados de acordo com os ciclos/séries justifica-se pela ideia de que a
aprendizagem não é uma consequência do desenvolvimento, mas, ao contrário, uma
condição para este”.
O trabalho com Sequência Didática poderá dar ao professor noção do quanto está
sendo eficaz ou não determinada aprendizagem e assim ele terá uma noção clara do que
precisa mudar para as próximas ações.
Portanto, considerando que a Língua Portuguesa faz parte do currículo escolar e
que é preciso que cada aluno aprenda como usar, de forma adequada, a linguagem para
se comunicar e entender o contexto em que vive é que este ofício se justifica, propondo o
uso de Sequências Didáticas para planejar atividades de forma organizada e em sequência,
para dinamizar e aperfeiçoar a aprendizagem.
É esperado dessa proposta que possa ser mais uma sugestão de planejamento para
que os professores possam tornar suas metodologias mais ativas, dinâmicas, eficientes e
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que possam alcançar os alunos com atividades que motivem, despertem o interesse e a
participação, para a construção de uma nova escola mais flexível e atuante na sociedade.
Neste artigo, as atividades estão organizadas por seções. Além desta introdução,
com a apresentação do tema, problema e objetivo, a segunda, revisão de literatura, traz as
ideias que corroboram e fundamentam o trabalho; já a terceira descreve a metodologia
empregada, indicando o passo a passo do estudo; a quarta seção, discussão e resultados,
apresenta diálogo entre teoria e prática desenvolvida no estágio I; a quinta, considerações
finais, com a resposta encontrada para o problema de pesquisa, e por último as referências
bibliográficas.
2 O USO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

O trabalho com Sequência Didática é um procedimento que tem como propósito
tornar a aprendizagem de Língua Portuguesa mais eficaz. Propõe atividades que serão
organizadas e trabalhadas em sequência de forma que o aluno, ao longo de todo o
processo,

adquira

conhecimentos sobre

determinado gênero textual. Assim,

posteriormente, poderá produzir material de cunho próprio, respeitando a estrutura e as
características do gênero trabalhado.
Nesse processo, o aluno pratica leitura e escrita de forma consciente e pode tecer
conjecturas sobre cada etapa do caminho, pois ele interage, elabora o pensamento,
constrói e produz o conhecimento.
Toda sequência didática se organiza em etapas até seu final, quando o aluno, de
posse dos conceitos trabalhados, é capaz de dar um retorno de sua aprendizagem, através
da sua produção final. Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96, grifos dos autores):
“[u]ma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades escolares organizadas, de
maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Os autores propõem
a organização das atividades por módulos e atividades principais. As etapas envolvem
uma apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.
O trabalho com SD não tem a pretensão de engessar o professor em atividades já
determinadas, ou gêneros textuais estabelecidos; quer ser uma proposta de procedimento
que desenvolva habilidades e competências linguísticas: “[...] as sequências não devem
ser consideradas como um manual a ser seguido passo a passo”. Ao contrário, dão muita
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liberdade à criatividade e ao trabalho com diversos gêneros textuais (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 127).
O foco é desenvolver nos alunos suas habilidades orais e escritas, para melhorar
seu discurso em atividades de interação social. Os PCNs (Parâmetros Curriculares
Nacionais) postulam que “[o] objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o
conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas
sociais mediadas pela linguagem” (BRASIL, 1998, p. 22). Sendo assim, a SD se propõe
a ser uma proposta de procedimentos para desenvolver diversos gêneros textuais com
base na oralidade e escrita.
Em síntese, o procedimento envolve: uma apresentação detalhada da tarefa de
produção oral ou escrita que os alunos irão realizar, despertando seu interesse em
determinado assunto, que será embasado em um gênero textual. A produção inicial de
texto será avaliada pelo professor, para identificar as dificuldades de aprendizagens dos
alunos e, assim, produzir exercícios e atividades diversas dentro do gênero eleito, nos
módulos seguintes. Ao final do último módulo, o estudante fará uma produção textual,
colocando em prática suas aprendizagens sobre o gênero trabalhado e o professor poderá
acompanhar todo o seu progresso.
A SD também oportuniza ao professor fazer avaliações da evolução dos alunos ao
longo do processo educativo, pois as atividades que compõem os módulos podem
envolver as mais diversas possibilidades de conhecimento visando a produção final, tais
como: atividades de análise de textos, leituras dirigidas, debates, exercícios de ortografia,
concordância entre outras. Tudo que envolva a aprendizagem pode ser trabalhado dentro
da SD, desde que levando em conta as complexidades apresentadas pelos alunos em suas
produções e que o professor, percebendo essas dificuldades, elabore e trabalhe para sanálas.
Nas SD, o uso de gêneros textuais se encaixa de forma muito coesa, pois o formato
da apresentação de todo o processo privilegia e compreende um acervo enorme de
categorias de textos com muitas possibilidades comunicativas, que oferecem ao leitor ter
contato com assuntos dos mais diversos eixos da comunicação. Segundo Wittke e
Fagundes (2018, p. 290): “Os gêneros textuais são incontáveis e mediam diversas
situações sociais de comunicação, pois seu grande número viabiliza uma melhor interação
social entre os sujeitos”. Cada gênero apresenta. em seu conteúdo, uma função já
estabelecida por sua estrutura e características que o diferem de outros.
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No Ensino Fundamental a escolha dos gêneros textuais para as SDs deve levar em
conta o perfil da turma, faixa etária dos alunos e suas capacidades comunicativas e de
escrita. A importância nessa tarefa é capacitar os alunos e motivá-los a aprender. Além
disso, é preciso escolher os gêneros por finalidade social que apresentam, suas dimensões
tipológicas e que tenham homogeneidade de linguagem. (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004).
O trabalho com gêneros textuais, que apresentam características, linguagem e
conteúdo diferentes, deve ser dimensionado em uma metodologia que possa explorar suas
mais diversas possibilidades de desenvolver sujeitos críticos e atuantes na sociedade.
Trabalhar gêneros textuais nas SDs é uma forma de pensar atividades com objetivos e
funções claras de formar discentes cidadãos.
O gênero crônica foi pensado para ser dinamizado dentro da SD, por usar
linguagem simples e do universos dos alunos. É um gênero que propõe temáticas do
cotidiano, tem certo humor, seus textos são curtos, qualidades que atraem os jovens.
Segundo Wittke e Fagundes (2018, p. 292):
[...] o gênero crônica mostrou-se como um texto bastante adequado para
trabalhar a escrita, visto que possibilita o desenvolvimento de capacidades
fundamentais ao processo de comunicação e se mostra acessível a alunos do
ensino fundamental.

Esse gênero textual apresenta muitas tipologias: narrativa, descritiva, reflexiva,
mas o trabalho pretende fazer um recorte na abrangência e enfocar o tipo narrativo, por
dar ao aluno a oportunidade de contar um fato ocorrido com ele ou por ele presenciado.
Apesar de ser abrangente em suas temáticas, a crônica foca no cotidiano, contando
uma situação costumeira, da realidade, e tem certo humor. Sua linguagem é informal, o
leitor se identifica com o texto, pois os acontecimentos são de fatos corriqueiros. Candido
(1998 apud FERREIRA, 2005, p. 74): “[...] destaca o papel da simplicidade, da brevidade
e do humor na crônica para que esse aspecto de conversa informal tome forma”.
Essa produção textual visa dar voz aos produtores e suas ideias. É o momento de
mostrar quais conhecimentos foram construídos ao longo de todo o processo de ensinoaprendizagem. É preciso escolher o gênero textual no qual se vai trabalhar e como se
comunicar com o seu leitor, seja contando um assunto, descrevendo algo ou uma situação,
opinando sobre o assunto através do discurso.
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Um texto é uma interação do autor, sua atividade comunicativa textual e o leitor.
Essa relação pressupõe uma atividade expressiva, uma manifestação de ideias, uma forma
de pensamento, de comunicação, sentimentos e emoções que se quer dividir com outrem.
(ANTUNES, 2003).
Para que uma produção textual cumpra seu papel comunicativo, várias etapas
devem ser estabelecidas e realizadas, desde o planejar o quê e como se pretende escrever,
colocar no papel as ideias, deixar tudo muito claro e bem entendido, assim como verificar
se os objetivos estabelecidos no início do processo foram alcançados (ANTUNES, 2003).
Todos os caminhos na escrita textual levam para, ao final da produção, ter um trabalho
que se identifique com o seu autor e sua forma de expressão.
Cada escritor tem uma forma de expressar seu pensamento e é na escola que essa
tarefa de conhecer seu perfil como autor deve ter lugar, nas aulas de produção textual.
Por isso, deve-se propor produções que sejam do universo dos alunos, seu cotidiano,
escrever sobre si ou o que conhecem é um caminho para que o discente possa entender o
processo de escrita e também possa se sentir motivado para esse fim.
Quando se trabalha com público infanto-juvenil, é preciso dar preferência a
gêneros de fácil entendimento, que possam estimular a escrita nessa faixa etária. Um
exemplo são as crônicas, por ser um gênero que tem um estrutura e características
versáteis, o conteúdo ser de temas do cotidiano, com linguagem simples, ter certa
comicidade e ser de fácil produção (FERREIRA, 2005).
Então, as atividades com crônicas exploradas nas SDs devem ter o foco na
aprendizagem do aluno, para que possa adquirir cada vez mais fluência na leitura, praticar
sua escrita e, principalmente, possa melhorar sua percepção da sociedade. Sendo assim,
evoluir como indivíduo comunicativo, desenvolvendo seu pensamento e criticidade.
3 METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido para apresentar a organização de sequência didática
já dinamizada nas aulas no Ensino Fundamental, no ensino de crônicas durante o Estágio
Supervisionado I, em 2018, e o processo que envolve esse tema, baseando-se nos estudos
realizados pelos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly, (2004), responsáveis pelo aporte
teórico, os quais desenvolveram a teoria e aplicaram em diversos cenários, observando e
comparando sua eficiência. O trabalho teve também como base os PCNs (Parâmetros
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Curriculares Nacionais), que tratam sobre as habilidades a serem desenvolvidas na
linguagem, para o discurso e para a escrita, e na construção de uma aprendizagem com o
objetivo de formar cidadãos.
A metodologia da pesquisa tem a pretensão de uma abordagem qualitativa, tendo
o seu foco na preocupação com aspectos da realidade que não podem ser quantificados.
Quer apreciar a realidade significativa, os motivos, as aspirações e as percepções que os
indivíduos demostram no processo desenvolvido, através da observação dos
participantes: todos os aspectos que fazem parte da qualificação da pesquisa e que não
podem ser operacionalizados (MINAYO, 2001 apud FONSECA, 2002, p. 20).
O processo metodológico realizado neste artigo envolve a apresentação das teorias
que embasam o corpus em paralelo com o trabalho realizado e os resultados obtido no
Estágio I, do Curso de Letras, com uma turma do 9º Ano do Ensino Fundamental. À luz
dos teóricos presentes no trabalho, fazer um paralelo entre a teoria comprovada e o
trabalho realizado na escola e nessa turma.
Todo o processo, desde seu início, serve de base, através da observação, para
posterior análise dos resultados e discussões com luz nos autores que tratam do assunto
deste artigo, que é o uso de sequência didática para aprendizagem do gênero textual
crônica.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

O artigo traz para discussão as ações realizadas em uma Sequência Didática no
ensino do gênero crônica. Discute os resultados obtidos através de uma metodologia ativa
e motivadora, uma forma dinâmica de aprendizagem de gêneros textuais, conforme é
apresentado no trabalho de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), porque organiza o
processo de forma que a construção do conhecimento se desenvolva numa proposta
sequencial, partindo da sensibilização dos alunos para as atividades e noção de seu
conhecimento em direção ao conhecimento específico do gênero e a aplicação desse em
uma produção textual própria.
A escolha por trabalhar com SD teve seu objetivo no formato de procedimentos
sistemáticos elaborados e aplicados pelos autores. Ao longo de seus estudos, Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96, grifo dos autores) explicam que: “Uma sequência
didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero
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de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa
dada situação de comunicação”.
A discussão pretende mostrar as possibilidades que o trabalho com SD pode obter
no desenvolvimento de alunos mais qualificados na escrita e na oralidade. A problemática
parte da uma apresentação de situação para motivar os alunos e prepará-los para uma
primeira produção oral através de perguntas provocadoras e, assim, desenvolver a SD
como processo para alcançar seus resultados mais significativos de comunicação na
produção final. A observação do envolvimento dos alunos foi o elo entre a dinamização
da proposta e a sua produção final, sendo a medida para verificar se a SD obteve seu
resultado de qualificar a aprendizagem.
No início de todo o processo de aprendizagem, foi proposto aos alunos que
apreciassem pequenos textos com ilustrações (charges), com o intuito de que os
educandos pudessem se identificar com os desenhos e textos curtos, simples e de rápido
entendimento para criar um clima amistoso e mais prazeroso sobre comunicação, como
lembram em seus estudos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98): “A apresentação da
situação é, portanto, o momento em que a turma constrói uma representação da situação
de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada”. É o momento de contato
com a linguagem para comunicar-se.
A escolha de trazer a charge como motivação cumpriu seu papel de despertar nos
alunos o entendimento da importância da linguagem para comunicar. De acordo com
Antunes (2003, p. 15, grifos da autora), “[...] a participação efetiva da pessoa na sociedade
acontece, também e muito especialmente, pela ‘voz’, pela ‘comunicação’, pela ‘atuação
e interação verbal’, pela linguagem, enfim”. E também a escolha foi feita porque a
temática do trabalho é a escola e, para atender a faixa etária em que os alunos estão,
charge é um tipo de mensagem que está em seu universo imaginário juvenil.
A apresentação da situação tem um papel muito importante, pois serve de
dinâmica, um “quebra-gelo”, para o envolvimento do aluno com o processo
comunicativo. A atividade partiu de uma conversa sobre o que os alunos percebiam nos
textos recebidos, como identificavam a situação, quem eram os comunicantes, o assunto
tratado e assim trazê-los para o ato comunicativo, envolvendo-os na proposta da SD e no
processo, para posterior construção do conhecimento.
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4.1 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO

Os alunos recebem duas charges para leitura individual e posterior conversa:
Figura 1 – Charge sobre a escola hoje

Fonte: Disponível em: <http://gepoteriko.pbworks.com/w/page/78219062/CHARGES%20TECNOLOGIA>.
Acesso em: 17 out. 2018.

Figura 2 – Charge envolvendo a sala de aula

Fonte: Disponível em: <https://cardapiopedagogico.blogspot.com/2018/03/htpc-uso-das-tecnologias-emsala-d.>. Acesso em: 17 out. 2018.

Depois da leitura individual, os alunos foram mobilizados, oralmente, por
perguntas provocadoras sobre as charges:
Figura 3 – Perguntas provocadoras
a) Gostaram das Charges? Qual é o assunto central das charges?
b) Mudanças na escola são importantes? Por quê?
c) Na charge 1, a professora se projeta como numa tela para que os alunos a escutem e se interessem, por
que fez isso? Precisamos disso na escola?
d) Observe, na charge 1, a sala de aula. O que mais poderia estar atrapalhando a aprendizagem?
e) Na charge 2, o menino fez o trabalho e disponibilizou por meio digital, por que fez isso? O que vocês
acham da atitude dele?
f) Olhando as charges, como tornar a escola mais atual?
g) Basta para a escola ter tecnologia para ser mais eficiente na construção da aprendizagem?
Fonte: retirada da SD analisada.
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O caráter primordial dessa primeira atividade foi dar voz aos alunos, fazê-los se
ouvirem, refletir sobre sua comunicação e motivar a participar no trabalho, pois o
propósito maior da SD é permitir que os educandos desenvolvam suas potencialidades
comunicativas, sociais e discursivas.
Na escola a oralidade passa despercebida, pelo ato comunicativo ser uma atividade
de nossa existência, mas é preciso que os alunos sejam desafiados a pensar e expressar
suas opiniões movidos por uma reflexão. Antunes (2003, p. 24) afirma que na escola há
“[...] uma generalizada falta de oportunidades de se explicitar em sala de aula os padrões
gerais da conversação, de se abordar a realização dos gêneros orais da comunicação
pública”. A escola pouco faz uso dessa lógica da comunicação para criar no aluno a noção
de que comunicar é expressar-se diante dos outros, desenvolvendo a autonomia e o
letramento social discursivo.
Nesse sentido, os resultados apontaram para o desenvolvimento da oralidade e
engajamento para as propostas seguintes da SD, levando os alunos a compreenderem as
suas potencialidades e crerem em suas capacidades enquanto sujeitos produtores de
conhecimento.
A partir dessa atividade e das respostas dos alunos em suas diversas manifestações
durante a conversa e exploração do tema, suas reflexões sobre a situação proposta, pôdese observar o conhecimento sobre comunicação que eles tinham.
Ainda explorando o mesmo tema, em uma conversa dirigida, os alunos foram
convidados a pensar na escola de antigamente e o que tem de diferente na escola atual.
Muitas foram as respostas: as escolas eram pequenas, poucos alunos, nem todos
estudavam, sofriam castigos se não soubessem a resposta ou por mau comportamento e
hoje não podem ser castigados e as escolas são para muitos alunos.
Depois dessa conversa, os alunos receberam uma crônica para ler sobre a escola
do passado e assim foi apresentado para eles o gênero crônica, a ser trabalhado na SD.
Eles deveriam fazer uma leitura individual e, por meio de uma conversa dirigida, explorar
o tema, que é bem conhecido e faz parte de suas vidas sociais. Para encerrar esse primeiro
momento do contato dos alunos com o gênero crônica, foi pedido a eles que, oralmente,
relatassem sua visão da escola, o que há nesse espaço e que tem importância para cada
um que ali está.
Na sequência da SD, depois de conhecer os alunos e observar suas formas de
expressão, a proposta para os módulos seguintes foi de conhecer o gênero crônica, suas
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características e estrutura, assim desenvolvendo a leitura e a escrita, através do gênero.
Além de exercícios para reconhecimento dos elementos de um texto narrativo de crônicas.
No módulo (1) e nos seguintes, o trabalho envolveu o gênero. A crônica foi
apresentada aos alunos, sendo compartilhada em leitura oral e explorada em uma conversa
sobre o assunto escola, personagens, situação do cotidiano explicitada, linguagem e os
alunos fizeram a interpretação. No módulo (2), com os alunos, foram exploradas as
características do gênero. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 103) afirmam que os
módulos servem: “cada um trabalhando uma ou outra capacidade necessárias ao domínio
de um gênero”. Dentre as atividades trabalhadas nos módulos, para melhor exemplificar,
segue uma das propostas de trabalho.
4.2 MÓDULO (2)

A crônica apresentada foi entregue para os alunos impressa para que fizessem a
leitura silenciosa. Os estudantes trabalharam em duplas no estudo do texto.
Figura 4 – Crônica “A escola então era risonha e franca?”
A escola então era risonha e franca?
Naquele ano de 1919, em Fortaleza, a nossa rua se chamava do Alagadiço: era larguíssima, uma longa
sucessão de chácaras com jardim à frente, imenso quintal atrás. (...)
Do outro lado da rua, defronte ao poste do bonde, ficava a escola pública da Dona Maria José. (...) Nela
estudava o meu tio Felipe, que era quase da minha idade. (...) E eu, que chegara um mês antes do Pará, tinha
loucura pra frequentar a escola, mas ninguém consentia. Minha mãe e meu pai alimentavam ideias particulares
a respeito de educação formal: desde que eu já sabia ler — aprendi sozinha pelos cinco anos — e tinha livros
em casa, jornais, revistas (O Tico-Tico!), o resto ficava para mais tarde. Eu então fugia, atravessava o trilho
para espiar a escola. Principalmente nos dias de sabatina, quando a meninada toda formava uma roda, cantando
a tabuada, a professora com a palmatória na mão. Primeiro era em coro, seguido: “6+6, 12! 6+7, 13!” O mais
difícil era a tabuada de multiplicar, principalmente nas casas de sete pra cima e entrando no salteado: “7x9, 56;
8x9, 72!” Aí a palmatória comia e os bolos eram dados pelo aluno que acertava, corrigindo o que errava. E
eram aplicados na proporção do erro. Tabuada de sete a nove era fogo. O pior era um aluno grandalhão — iria
A roda esperava e ele gaguejava, ficava da cor de um pimentão e começava a chorar. Palmatória nele. Eu, que
espionava da janela e já tinha aprendido a tabuada, de tanto ver sabatina, soprava de lá: “56!” Dona Maria José,
se ouvia, levantava os olhos pra cima e até sorria. Mas o pobre nunca entendia o sopro. Uma vez pelos 14 anos
— que não acertava nunca. Chegando a vez dele, a roda cantava: “8x7?”
Continua
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continuação
caiu de joelhos. Mas não perdoavam: bolo nele! E no dia seguinte ele vinha pra aula de mão amarrada
num pano, sempre sujo.
As pessoas são cruéis. Menino é muito cruel. Agora me lembrei que chamavam o coitado de Zé Grandão.
Nunca deu pra nada, nem pra caixeiro de bodega — não conseguia anotar direito as compras no borrador. Ele
mesmo, mais tarde, nos contou isso. (...)
Por isso me ficou a convicção, lá no fundo da alma: só se pode mesmo vencer na vida aprendendo tabuada
de cor e salteado. Principalmente as casas altas de multiplicar.
QUEIROZ, Rachel de. As terras ásperas – Crônicas. S. Paulo: Ed. Siciliano, 1993.
Fonte: Disponível em: <http://www.professorasnaweb.com/2014/12/19-cronicas-para-trabalhar-em-salade.html>. Acesso em: 29 set. 2018.

Na sequência, em duplas, os estudantes deveriam realizar a seguinte atividade:
Figura 5 – Compreensão do texto
a) Uma crônica pode ser narrada em primeira pessoa, quando o narrador participa da história e a narra
ou em terceira pessoa quando ele apenas narra os fatos, sem participar deles. A crônica que você leu está
em primeira ou em terceira pessoa? Comprove sua resposta com um trecho dela.
b) Que fato motivou a escrita da crônica?
c) Quem participa dos fatos narrados?
d) O que a narradora observou quando espiou a escola?
e) Que impressão a narradora teve dessa aula? O que refletiu sobre as atitudes das crianças?
f) A que conclusão chegou a narradora? Explique com suas palavras
Fonte: retirada da SD analisada.

Oralmente, foram corrigidas as questões do estudo do texto (feedback). Com base
nas respostas dadas, foi listado no quadro como se estrutura uma crônica:
Figura 6 – Características do gênero crônica
Assunto do cotidiano;
Narração;
Espaço social;
Personagens humanos;
Ponto de vista.
Fonte: retirada da SD analisada.

Nessa etapa os alunos tiveram a oportunidade de explorar a estrutura e
características do gênero e, assim, fazer uma releitura mais palpável de como ele se
apresenta. Isso levou-os a conhecer a estrutura e como se mostra, para que todo esse
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processo leve ao encaminhamento do mais simples ao mais complexo, que é a produção.
(DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
Os módulos, de acordo com estes estudiosos (2004), sevem para trabalhar com
maior atenção determinadas áreas que se quer qualificar. Na SD aqui apresentada, foram
realizados dois módulos, que serviram para que os alunos aprendessem conteúdos
específicos que ainda precisavam de mais trabalhos, em geral, na escrita e na leitura. Por
isso, foram propostas atividades que tivessem o gênero trabalhado como matéria-prima,
mas envolvendo conhecimento dos mais diversos, levando os discentes a se qualificarem
na escrita e na leitura. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004): “Em cada módulo,
é muito importante propor atividades as mais diversificadas possível, dando, assim, a cada
aluno a possibilidade de ter acesso, através de diferentes vias, às noções e aos
instrumentos, aumentando, deste modo, suas chances de sucesso” (DOLZ, NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 104).
As atividades trabalhadas nos módulos quantos forem necessários têm a função
de melhorar a capacidade de escrita e expressão e, assim, sanar as dificuldades dos alunos
para posterior produção textual própria.
Após o trabalho com módulos, o próximo passo foi a realização da produção final.
Nesse momento específico, o produto de todo o processo da SD pode ser verificado de
forma concreta pelas produções textuais dos alunos, servindo tanto para o professor como
para o estudante. O trabalho final serve de avaliação para próximas propostas, a fim de
qualificar as dificuldades apresentadas pelos alunos.
A atividade de produção realizada envolveu o gênero crônica para depois ser
reescrita e exposta em mural.
4.3 PRODUÇÃO FINAL

Nesta etapa, os alunos foram convidados a produzir uma crônica, individualmente,
sobre fatos do seu cotidiano escolar. Os educandos receberam impresso um comando para
atividade de produção com orientações de como deveriam realizar o trabalho:
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Figura 7 – Orientações para a produção textual com o tema escola
1- Tema: Escola
A escola é um dos primeiros lugares onde as relações sociais acontecem, é um espaço de convivência e
aprendizagem, por isso muito rico de experiências. Escolha uma situação do seu dia a dia na escola que tenha
sido estranha ou engraçada e escreva uma crônica, contando como tudo aconteceu. Pode ser um fato atual ou
que já aconteceu há algum tempo, mas que você lembra. Não esqueça de colocar sua opinião e fazer uma
crítica construtiva sobre o momento vivenciado. Você vai apresentar sua produção para seus colegas e depois
colocaremos os textos no mural da escola.
2-Siga o roteiro:
Pense nas personagens, ou seja, nas pessoas que farão parte da sua história.
Pense no cenário escolar onde se passa ou passou o fato.
Escolha um fato simples, mas que tenha sido engraçado. Lembre-se: o acontecimento que você presenciou é
apenas uma inspiração. Você pode inventar alguns trechos e exagerar em outros para deixar o texto com mais
humor.
3- Escreva sua crônica respeitando a norma padrão, prestando atenção na forma de organizar o texto, narrando
como tudo se passou.
4-Critérios de avaliação dos textos:
Textos com sequência lógica.
O texto contempla aspectos de uma descrição – cenário, personagens, momento vivido, detalhamento visual.
Ortografia e concordância verbal de palavras e frases no texto.
5- Revise sua escrita, entregue para ser avaliado.
6- Reescrita dos textos, texto finalizado.
7- Socialização das produções com seus colegas.
8- Mural de crônicas para expor na escola.
Fonte: retirada da SD analisada.

A produção final foi o momento de os alunos expressarem sua criatividade em um
texto narrativo, mantendo a estrutura do gênero crônica, demonstrando os conhecimentos
adquiridos durante a SD.
A proposta desse gênero textual para produção final mostrou bons resultados,
porque a crônica tem uma estrutura curta, é criativa, tem humor e os assuntos são do
cotidiano. Para os alunos, lembrar fatos vividos atuais ou passados torna a escrita um ato
mais fácil, próximo de sua realização, pois podem concretizar nas palavras suas vivências.
Segundo Wittke e Fagundes (2018, p. 297): “A crônica, assim como os demais textos
narrativos, caracteriza-se por ser uma história em que o narrador (observador ou
personagem) (re)conta fatos do cotidiano, com um enfoque cronológico, simples e
linear”.
A produção textual escrita é uma manifestação expressiva única de ideias,
opiniões, informações que no texto identifica o seu produtor e comunica ao seu leitor e
interage com ele. Por isso, dentro da SD, esse é o ponto crucial de todo o trabalho, pois é
o ápice de todo o conhecimento desenvolvido que gerou a competência linguística dos
alunos. Conforme Antunes (2003, p. 46): “Quem escreve, na verdade, escreve para
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alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa”. O aluno como produtor comunicase com alguém e para isso precisa escrever com competência.
Essa produção também mostrou o quanto de conhecimento o aluno aprendeu e o
que ainda precisa desenvolver. A partir da reescrita dirigida, depois das avaliações
realizadas, os alunos qualificaram seus textos, pois puderam refazê-los e assim melhorar
a linguagem e a contextualização, como afirma Antunes (2003, p. 166): “Este é o papel
do professor: estimular, em cada momento, a tentativa de produção do aluno e orientá-lo
na aquisição dos padrões adequados”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com sequências didáticas é uma forma metodológica de organizar o
planejamento em etapas que visa alcançar um objetivo pedagógico. Nesta proposta, a
meta foi refletir sobre o uso de Sequências Didáticas como planejamento de atividades,
visando o ensino do gênero crônica no 9º ano, do Ensino Fundamental, durante o Estágio
I, para dinamização e organização de um trabalho de cunho metodológico ativo e eficaz.
A Sequência Didática, para o ensino de crônica em sua situação inicial, foi
elaborada para motivar os alunos a participarem ativamente do trabalho, por isso as
atividades propostas focaram em comunicação e discurso, através de charges ilustrativas
e com uma linguagem simples, com tema escola trabalhado em todo o planejamento.
Depois foi apresentada uma crônica para ser discutida oralmente e servir de base para a
produção inicial. Nos módulos seguintes, foram trabalhados conteúdos específicos para
capacitar os alunos para a produção final sobre esse gênero.
Dentro dessa proposta, o trabalho, em sua totalidade, alcançou seu objetivo,
porque nas diversas etapas desenvolvidas os alunos se envolveram e a aprendizagem
aconteceu, em maior ou menor profundidade para alguns. Suas potencialidades foram
trabalhadas e todos participaram de todas as atividades. Através da observação, foi
possível perceber que os alunos participavam ativamente, estavam interessados e faziam
perguntas quando tinham dúvidas.
Criou-se um vínculo de confiança e todos queriam dar seu melhor. Alguns tiveram
mais êxito nas atividades e outros se esforçaram para aprender. Muito importante foi que
todo o processo teve qualidade e provou que trabalhar com SD organizadas, para partir
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do simples para o mais complexo é uma forma eficaz de deixar a aprendizagem mais
prazerosa e atrativa, obtendo uma sistemática bem-sucedida.
Para futuros trabalhos, este será o caminho a ser trilhado, pois é uma forma
metodológica que provou seu valor de eficácia e dinamismo. É de fácil assimilação, com
um roteiro bem organizado e capaz de cumprir o objetivo de aprendizagem por construção
procedural do conhecimento. Além de agregar valor e dar oportunidade em cada etapa,
de ser construído o próximo módulo ou ser repensado o caminho, respeitando as
dificuldades e as necessidades de aprendizagem dos alunos.
Para os professores, essa metodologia, por meio de SD, transforma o trabalho com
gêneros mais eficaz e torna a atividade pedagógica potencialmente bem-sucedida, pois
foi testada pelos teóricos já mencionados. Antunes resume bem os votos mais sinceros de
todos os professores de Letras, quando diz em seu livro que cabe ao professor oportunizar
momentos de desafios de comunicação, seja de escrita ou de fala, aos seus alunos,
propondo atividades contextualizadas, levando o educando a se apropriar da ação
realizada e consolidando sua voz de cidadão que pode e deve opinar e fazer-se ouvir nos
mais diferentes meios linguísticos e sociais (ANTUNES, 2003).
Este trabalho mostrou que o melhor e mais eficiente processo de aprendizagem,
que possa ser realizado pelo docente dentro da escola, precisa primeiramente de
compromisso com ética, em segundo lugar, respeito aos educandos e terceiro, mas não o
menos relevante, ter amor pela profissão de professor. Se esses valores forem colocados
em prática, pelo menos, se terá cumprido a função de ser um profissional consciente de
seu papel social.
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A IMPORTÂNCIA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO
PLANEJAMENTO DE AULAS NO ENSINO MÉDIO

Eduarda Elcy Souza de Freitas10

1 INTRODUÇÃO

A necessidade de um planejamento adequado acontece ao tentar associar a teoria
com a prática. Muitas vezes ambas divergem entre si, e o que foi idealizado no
planejamento não acontece como se esperava. Encontrar alunos de diversos perfis é
comum: desinteressados, desmotivados, tímidos; deparar-se com dificuldades de como
identificar, compreender e reparar os impasses encontrados pelos alunos também é; bem
como realizar atividades diversas, tendo em vista que o educador deve lecionar os
conteúdos atendendo às necessidades de todos. Durante a prática do Estágio
Supervisionado, há sempre um desafio em encontrar formas e métodos. Dessa forma, o
desejo de exporar o conteúdo de uma maneira dinâmica e fazer com que os alunos
aprendam a disciplina sempre se sobrepõe, por isso é necessário o planejamento das aulas,
a fim de buscar atingir tal propósito.
Para Vasconcellos (2006), o planejamento deve antecipar mentalmente uma ação
a ser realizada, buscar algo “incrível” e agir de acordo com o que se pode prever. O que
leva a entender que o planejamento só tem sentido se o professor se colocar em uma
perspectiva de mudança. Com isso, vemos o planejamento como algo que precisa ser
feito, como processo de racionalização, organização e coordenação. Na escola, para que
o professor cumpra a sua real função, é preciso relacionar os conteúdos com a realidade
educacional e vincular-se à realidade do aluno.
Neste capítulo, meu propósito é refletir, diante da análise de uma Sequência
Didática (SD) desenvolvida no Estágio Supervisionado no Ensino Médio III, sobre a
organização dessa SD para a dinamização das aulas e as adversidades encontradas durante
o processo de planejamento das mesmas. Tal ideia surgiu do seguinte questionamento:
10
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Como a sequência didática pode ajudar o professor no planejamento de aulas? Em busca
de responder essa inquietação, o objetivo é analisar a importância do planejamento de
uma SD, ponderar sobre os desafios encontrados durante o processo de planejamento de
aula, através do uso da sequência didática. À vista disso, o objetivo específico é: analisar
se a sequência didática pode ser uma estratégia de melhoria do planejamento do professor
e evolução do conhecimento dos estudantes.
Aa abordagens teóricas utilizadas são: Vasconcellos (2006), que reflete sobre a
possibilidade de um trabalho mais significante e transformador na sala de aula, tendo em
vista três dimensões essenciais na elaboração do projeto didático; e sobre a concepção de
ensino adotada pelos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), trazendo as principais
ações e as melhorias obtidas da prática do planejamento através da Sequência Didática.
Para os autores, esse planejamento se caracteriza como um conjunto de atividades
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou
escrito (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
Estudar uma opção para o professor de Língua Portuguesa poder elaborar suas
aulas, levando em consideração a metodologia e organização que apresenta a Sequência
Didática, é de extrema importância, porque viabiliza meios para o êxito do processo de
ensino-aprendizagem. Por isso, espero que este estudo possa contribuir para o
reconhecimento que o hábito da execução e implementação do plano de trabalho docente,
visando a qualificação do aprendizado do aluno em uma proposta pedagógica
considerável para trabalhar em sala de aula. Isabel Alarcão (2007), em discursos oficiais,
lembra-nos que a educação é a fonte única de desenvolvimento humano, cultural, social
e econômico, na qual os professores exercem papel fundamental.
As próximas páginas deste trabalho dividem-se em quatro partes, sendo elas:
Reflexões sobre o planejamento e a sequência didática, que apresenta um levantamento
prévio dos conceitos e teorias concernentes à área de pesquisa; Metodologia, que foca no
percurso decorrido durante a realização da pesquisa; Discussão e Resultados, que traz o
desenvolvimento analítico da pesquisa e as considerações finais, apresentação de
resultados voltados ao problema de pesquisa.
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2 REFLEXÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Vasconcellos (2006) apresenta o planejamento com o objetivo principal de
possibilitar um trabalho mais ‘significativo’ e ‘transformador’, de modo que seja
praticável em sala de aula e na sociedade. Para criar e organizar o trabalho, o educador
deve ser objetivo, verdadeiro, crítico e comprometido. É preciso entender que, “antes de
mais nada, fazer planejamento é refletir sobre os desafios da realidade da escola e da sala
de aula, perceber as necessidades, re-significar o trabalho, buscar formas de enfretamento
e comprometer-se com a transformação da prática” (VASCONCELLOS, 2006. p. 133).
O autor apresenta, ainda, algumas considerações sobre um aspecto mais
operacional de ‘como’ realizar essa organização no cotidiano da escola. Não trata de uma
‘receita’, mas considera possibilidades, tendo como objetivo: “provocar a reflexão dos
educadores na busca de suas próprias alternativas, tendo em vista sua realidade e a
caminhada de cada grupo” (VASCONCELLOS, 2006, p. 133). Para isso, são
apresentadas três dimensões essenciais para o processo de elaboração do projeto didático:
análise da realidade, projeção de finalidades e elaboração de formas de mediação,
omo representa a estrutura da Figura 1 abaixo:
Figura 1 – Esquema: estrutura básica do projeto de ensino de Vasconcellos.

Fonte: (VASCONCELLOS, 2006. p. 134).
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A análise da realidade trata-se do esforço investigativo, tem intenção de captar
e entender a realidade que se encontra no presente, sua articulação histórica, em
consequência

de

sua

transformação,

acontece

através

de

uma

abordagem

multirreferencial, pois evolve análise pedagógica, psicológica, como também política,
econômica, social, histórico-cultural, etc. Esse momento abrange os limites e
possibilidades; ajuda a ponderar os ‘problemas’, identificar as ‘contradições’ e localizar
as ‘necessidades’. Na projeção de finalidades, são expressas as intencionalidades, os
objetivos do ensino. Como cita o autor, “estabelecer objetivos é ter a habilidade de
dialogar, de perscrutar o mundo, descobrir-lhe o sentido, e devolver à comunidade de
forma orgânica, como um convite, um desafio” (VASCONCELLOS, 2006, p. 112). A
elaboração das formas de mediação é a dimensão relativa, o processo de
encaminhamento da intervenção na realidade, “[...] como viabilizar as finalidades, a partir
das condições existentes; consiste em orientar a reflexão para a ação, para a prática”
(VASCONCELLOS, 2006, p. 112).
A perspectiva de Projeto de ensino sugerida por Vasconcellos (2006) assume um
convite-desafio de uma proposta de roteiro de trabalho. À vista disso, deve-se levar em
consideração uma linha de ação interativa, não podendo ignorar a realidade em sua
constituição e dinamismo. Por isso, é necessário que o professor assuma uma postura
sensível e aberta diante do projeto de ensino.
Em relação à sequência didática, para os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004, p. 26), ela é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Portanto, a organização das
atividades em sequência tem o objetivo de levar ao aluno acesso a práticas de diversos
gêneros textuais, nas mais variadas situações sociais, oferecendo-lhes instrumentos
eficazes para melhorar suas capacidades de ler e escrever. Para os autores, a sequência
pode ser adaptada de acordo com o tipo de situação que possa ocorrer, não é necessário
ser sempre inflexível, ela poderá mudar para melhor atender as necessidades, tanto da
parte do professor, como dos alunos.
Neste trabalho, será realizado o estudo do planejamento de aulas apontando os
aspectos organizacionais usados na concepção dos autores, discutindo a estrutura da
sequência didática utilizada por eles: apresentação da situação; produção inicial;
módulos e a produção final, como é representado no esquema da Figura 2:
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Figura 2 – Estrutura da Sequência Didática.

Fonte: (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98).

Na apresentação da situação, os alunos devem ser expostos ao projeto coletivo
de produção de um gênero textual (definição do gênero, destinatário da produção, suporte
etc.); os alunos precisam perceber a importância dos conteúdos que vão trabalhar. Essa
etapa prepara-os para a produção inicial (se houver). A primeira produção permite ao
professor ter conhecimento das capacidades que os alunos já possuem sobre o gênero
abordado, pode ser simplificada, ou somente dirigida à turma, ou a um destinatário
fictício; realiza-se a prática de uma avaliação formativa e primeiras aprendizagens.
Os módulos trabalham as dificuldades que foram expostas no primeiro momento
da sequência e têm função de abordar, de maneira mais precisa, as capacidades reais dos
alunos. São divididos em três partes: ‘trabalho de níveis diferentes’; ‘atividades variadas’;
‘capitalizar as aquisições’ (lista de constatações do que foi aprendido). ‘Trabalhar os
problemas de níveis diferentes’ abrange: a representação da situação de comunicação
(contexto de produção); a elaboração dos conteúdos (o aluno deve conhecer as técnicas
para buscar, elaborar ou criar conteúdos); o planejamento do texto (infraestrutura textual)
e realização do texto (meios de linguagem eficazes). Para ‘variação de atividades’, são
dirigidas três categorias essenciais: atividades de observação e de análise de textos;
tarefas simplificadas de produção de textos; elaboração de uma linguagem comum. Por
fim, ‘capitalizar as aquisições’ é fazer uma lista de constatações do que foi aprendido nos
módulos.
Para o encerramento da sequência didática, é elaborada a produção final,
momento de pôr em prática e investigar as aprendizagens que foram adquiridas nos
módulos. Além disso, o professor pode realizar uma avaliação de tipo somativo, deixando
claro os aspectos que serão levados em conta na correção, podendo ser utilizada a lista de
constatações como indicam os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).
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3 METODOLOGIA

A sequência didática aqui analisada foi planejada durante o Estágio
Supervisionado no Ensino Médio III, que ocorreu em 2019, nessa disciplina obrigatória
do VII semestre do Curso de Licenciatura em Letras Português e Literaturas. Para o
planejamento, inicialmente, houve observações das aulas de Língua Portuguesa em uma
turma do 2º ano do Ensino Médio. Nessa etapa, ocorreram coletas de dados, por meio da
dinamização de um questionário, na intenção de conhecer os gostos dos alunos e no que
enfrentavam mais dificuldades de aprendizados.
O projeto de ensino, o qual fizemos sob a forma de uma SD, foi elaborado para a
etapa de regência deste Estágio Supervisionado no Ensino Médio e contou com a
orientação dos professores responsáveis pela disciplina de estágio para sua composição.
O propósito inicial dessa SD era a dinamização em sala de aula, e não ser objeto de
análise. Tal ideia surgiu posteriormente, para a elaboração deste trabalho.
Neste estágio era necessário contemplar um conteúdo de Língua Portuguesa
através de um gênero textual, trabalhando capacidades de linguagem com abordagem de
um tema social. Tivemos a solicitação de um modelo que apresentasse uma estrutura
básica de uma SD, atentando para atividades diversificadas e o uso de gêneros textuais
nas etapas de pré-leitura, leitura e pós leitura. Neste momento, essa SD serve como objeto
de análise para o desenvolvimento deste estudo.
Para a realização deste trabalho, além da SD supramencionada, fiz um
levantamento bibliográfico, a partir dos textos disponibilizados pelos professores da
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio IV, a fim de responder
a pergunta que guia esta análise: Como a sequência didática pode ajudar o professor no
planejamento de aulas? Para sustentar esse assunto, relevante para professores e alunos,
foi feito um recorte do levantamento bibliográfico, realizando leituras mais pontuais
acerca do tema aqui escolhido e que auxiliassem na análise da SD. Foram, então,
escolhidas teorias que enfatizam o trabalho com os gêneros textuais, como as sequências
didáticas organizadas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e proporcionam reflexão
sobre o planejamento, como Vasconcellos (2006).
A análise é de caráter descritivo, comentando sobre as escolhas que foram feitas
em uma abordagem qualitativa. O estudo será feito por meio de apontamentos de todos
os aspectos usados na SD, a partir das concepções dos autores escolhidos, discutindo a
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estrutura utilizada por eles (apresentação da situação; produção inicial; módulos e a
produção final) e a explorada na SD.
Espero que o resultado da análise ajude o professor de Língua Portuguesa a
adquirir métodos eficazes de planejamento, pois essa sugestão pedagógica visa dar
habilidades de ler e produzir um determinado gênero de forma eficiente aos estudantes.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

O planejamento e a execução do objeto de análise ocorreram em virtude do
Estágio Supervisionado no Ensino Médio, com uma turma do 2º ano. No exercício da
disciplina, foram desenvolvidas duas SD divididas em 6 horas/aulas cada. Uma é
seguimento da outra e atenta para o trabalho com os gêneros textuais, a partir das etapas
de pré-leitura, leitura e pós leitura, a fim de desenvolver capacidades de linguagem e
instigar a formação de opinião.
Para analisar o trabalho realizado no Estágio Supervisionado, em uma abordagem
qualitativa, esse será comparado à concepção de planejamento do autor Vasconcellos
(2006), tomando por base também os estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004)
sobre as SD. Para tanto, deve-se considerar que o objeto de análise foi feito sem a intenção
de ser analisado, por isso, foram determinados alguns critérios e procedimentos de
análise, conforme Quadro 1, com objetivo de responder à pergunta que preside este
trabalho: Como a sequência didática pode ajudar o professor no planejamento de aulas?
Quadro 1 – Critérios de análise
Critérios

Sim

Em parte

Não

Na elaboração da sequência didática, houve três dimensões
essenciais (análise da realidade, projeção de finalidades e
elaboração de formas de mediação) para o processo de elaboração
do projeto didático, conforme sugerido por Vasconcellos (2006)?
A sequência didática aborda as etapas da concepção de Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004)?
Fonte: a autora.

Para cada critério exposto no quadro acima, realizei estudos que compreendem os
procedimentos. O primeiro critério aborda sobre a concepção de planejamento de
Vasconcellos (2006) e o último se embasa nos estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly
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(2004) acerca do uso da SD como planejamento. A apresentação dos critérios e
procedimentos da análise estão expostos a seguir, em seções que exploram cada uma das
categorias apresentadas no Quadro 1.
4.1 PRIMEIRO CRITÉRIO
Quadro 2 – Critério 1
Critério

Sim

Na elaboração da sequência didática houve três dimensões
essenciais (análise da realidade, projeção de finalidades e
elaboração de formas de mediação) para o processo de
elaboração do projeto didático, conforme sugerido por
Vasconcellos (2006)?

X

Em parte

Não

Fonte: a autora.

Vasconcellos (2006) cita que a “análise da realidade” é a primeira dimensão do
planejamento. O período de 6h/a de observação de aulas, realizado no primeiro momento
do estágio, foi oportuno para localizar necessidades na aprendizagem dos alunos e, dessa
forma, “compreender a realidade concreta tanto do sujeito, quanto do objeto de
conhecimento e do contexto em que se dá a ação pedagógica” (VASCONCELLOS, 2006,
p. 106). Para o planejamento do objeto de análise, busquei adquirir conhecimentos da
realidade do aluno em uma perspectiva dialética, a fim de conhecer o aluno real, suas
necessidades, interesses, nível de desenvolvimento, ou seja, conhecer suas vontades
pessoais, assim como Vasconcellos (2006) sugere. Para adquirir essas informações, foi
utilizado um questionário investigativo, que é uma técnica de investigação composta por
questões apresentadas por escrito, o qual foi disponibilizado pela equipe de estágio. Os
resultados podem ser visualizados no gráfico da Figura 3, apresentado abaixo. Com isso,
percebe-se que os alunos têm mais dificuldade em escrever textos.
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Figura 3 – Tabulação de resultados.

Fonte: a autora.

Além do exemplo apresentado, a partir do questionário, outras tabulações dos
resultados foram feitas, como as atividades que os alunos praticam fora da escola, a que
assistem em tempo livre, pelas quais pude conhecê-los de maneira indireta e pensar em
uma aula atrativa.
A “projeção de finalidade” é uma dimensão em que, segundo Vasconcellos (2006,
p. 110), “[a] determinação de finalidades é um momento muito importante no
planejamento, pois sem elas não se sabe bem que rumo tomar”. Inicialmente, tive a
orientação dos professores responsáveis pela disciplina de que era necessário explorar um
conteúdo de Língua Portuguesa, através de um gênero textual, trabalhando capacidades
de linguagem com abordagem de um tema social. Levando em consideração os dados que
tinha em mãos (resultados do questionário investigativo e a solicitação da equipe de
estágio), passei a concretizar o planejamento, assim como cita Vasconcellos (2006, p.
110): “À medida que o educador tem mais claros os objetivos, pode ir buscando conteúdos
e metodologias melhores e mais adequados; a lucidez de objetivos abre caminhos,
possibilidades criativas”.
A partir disso, surge a terceira dimensão sugerido por Vasconcellos (2006): a
“elaboração de formas de mediação”. Segundo o autor, é a dimensão que aborda a
intervenção na realidade, momento de refletir sobre como viabilizar as “finalidades”, a
partir das condições existentes. A elaboração da SD se encaixa nesse momento, pois nela
foi planejado e pensado quais atividades seriam relevantes de se abordar em sala de aula,
no intuito de trabalhar os objetivos e finalidades que foram identificados anteriormente.
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4.2 SEGUNDO CRITÉRIO
Quadro 3 – Critério 2.
Critério
A sequência didática aborda as etapas da concepção de Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004)?

Sim

Em parte

Não

X

Fonte: a autora.

A SD analisada apresenta um formato diferente do que é sugerido por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004). A princípio, é realizada uma abordagem provocativa ao
tema. Trata-se de um momento oportuno de reflexão ao aluno, de informar-se sobre a
importância e a situação do assunto. A apresentação da situação é sugerida pelos autores
como uma etapa que prepara para a produção inicial, “momento em que a turma constrói
uma representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser
executada” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98). Contudo, isso não
acontece nesse momento da SD em análise.
Diferentemente da concepção de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98), em
que, depois da apresentação da situação, é realizada a primeira produção, podendo “ser
considerada como uma primeira tentativa de realização do gênero que será, em seguida,
trabalhado nos módulos”, a SD analisada foi preparada na intenção de levar o aluno a
uma produção de texto. Apesar de ser considerado pelos autores “papel central como
reguladora da sequência didática” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY p. 101), a
primeira produção, no objeto analisado, acontece no final dos módulos e não no início,
como é sugerido pelos autores. Ocorre após a turma adquirir conhecimentos necessários
para desenvolver o gênero textual, por isso é considerada por mim como produção final.
Nos módulos, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) indicam que a finalidade é de
trabalhar sistematicamente os diferentes elementos que compõem o gênero. Para tanto,
necessita-se do aprofundamento do conhecimento sobre o gênero, de seus aspectos e
procedimentos envolvidos na escrita da produção. Com isso, os módulos possibilitam aos
alunos o contato com o gênero, análise de textos, abordagem de um tema de relevância
social, juntamente com um conteúdo de Língua Portuguesa.
Logo, trabalhei com a ideia dos autores de realização prática de uma avaliação
formativa: o aluno recebe a avaliação e, em seguida, produz a reescrita do gênero,
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atentando às correções necessárias, resultando na avaliação somativa, através da lista de
constatações sugerida por Dolz, Noverraz e Schnewuly (2004). Com isso, podemos
visualizar a sequência didática trabalhada com a turma da seguinte forma (Figura 4):
Figura 4 – Estrutura da sequência didática analisada.

Fonte: a autora, a partir de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).

A estrutura apresenta então: a primeira etapa, denominada como apresentação do
tema, como o momento de fornecer informações acerca do tema das aulas; em seguida,
os módulos 1, 2 e 3, que trabalham o conteúdo linguístico (conjunções coordenativas),
o gênero textual e o assunto abordado, para a preparação para a produção final, a
primeira produção realizada pela turma, respectivamente; por fim, visualiza-se a
reescrita, aula preparada para realizar mudanças no texto, a fim de adequá-lo de acordo
com a avaliação formativa fornecida pela professora.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho traz estudos que busca instrumentalizar o professor de Língua
portuguesa, orientando-o a um planejamento com o uso de uma SD. Considerando as
concepções dos autores Vasconcellos (2006) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), o
objeto de ensino analisado apresenta um método de planejamento adequado e eficaz,
tendo em vista que o estudo relatado neste trabalho atenta ao desenvolvimento de um
planejamento significativo para professores da Língua Portuguesa. Para tanto, foi
realizada a análise de uma SD desenvolvida no Estágio Curricular Supervisionado no
Ensino Médio e dinamizada em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, no ano de 2019,
com o objetivo de refletir acerca das escolhas realizadas nessa proposta de trabalho
pedagógico.
Ao buscar responder à pergunta norteadora do trabalho: Como a sequência
didática pode ajudar o professor no planejamento de aulas? Podemos concluir que, para
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a elaboração de uma SD, é necessário observar a turma e compreender a necessidade ali
presente para, então, determinar objetivos e traçar metodologias eficazes. No fim da
regência, tivemos resultados satisfatórios que provam que o objeto analisado possui
aspectos essenciais contribuintes ao planejamento. Os aspectos abordados na SD
trouxeram, em meio a adaptações, auxílios para o desenvolvimento dos estudantes na
produção textual. Além disso, os alunos puderam refletir sobre um assunto relevante na
sociedade, expondo suas opiniões através da escrita.
Com relação à primeira categoria de análise, se há três dimensões essenciais
(análise da realidade, projeção de finalidades e elaboração de formas de mediação) para
o processo de elaboração do projeto didático, segundo o que é sugerido por Vasconcellos
(2006), constamos que sim. Antes de se tornar concreto, houve investigações quanto à
realidade da escola e dos alunos, para que depois fossem pensados quais objetivos seria
apropriado introduzir e, finalmente, a elaboração da SD, concretizando o que havia sido
planejado nesse processo.
Quanto ao segundo critério, referente à estrutura da SD analisada: se indica
abordagem das etapas da concepção de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), percebemos
que apresenta em parte, já que nela há uma estrutura diferente do que é exposto pelos
autores. Porém, assim como é sugerido por eles, a SD analisada tem a mesma finalidade
de preparar os alunos a uma produção final.
Por fim, só podemos ter esse resultado positivo por conta das orientações
fornecidas pelos professores de estágio e também dos estudos realizados acerca do
trabalho dos autores, que exemplificam de maneira direta e sensata como podemos
realizar um planejamento de aula. Tendo em vista a análise constatada, cabe ao professor
de Língua Portuguesa estar disposto a adotar novos métodos que possibilitam renovar a
prática pedagógica.
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ENSINO MÉDIO E ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: REFLEXÕES DE ESTÁGIO A
PARTIR DA EXPERIÊNCIA COM SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS

Elisabete Frigeri Domingo11
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade estamos continuamente discutindo educação, práticas
educativas e o papel do professor, pois como postulou Paulo Freire (1996, p. 21), “ensinar
exige consciência do inacabamento”, pois os seres humanos enquanto sujeitos sócioshistóricos-culturais estão em constante mudança e aperfeiçoamento. Por isso, a
experiência de estágio para o professor em formação possibilita a imersão na dimensão
prática, colocando o estagiário em situações reais de trabalho, e enfatizando a importância
de estar embasado teoricamente e cientificamente.
A partir dessas reflexões, falar de Ensino Médio deflagra muitos desafios. O
ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio segundo a Base Nacional Comum
Curricular (2018) é um gargalo na garantia do direito à educação, pois muitos alunos
chegam com muitas lacunas e dificuldades do final do Ensino Fundamental, a organização
de disciplinas do Ensino médio é composta por muitos componentes curriculares, e as
condutas pedagógicas não conseguem atingir adequadamente as culturas juvenis.
Mediante a isso, é preciso tecer algumas reflexões, e pensar em caminhos
possíveis para auxiliar na mudança destes cenários. Partindo do pressuposto, de acordo
com Freire (1996), a ação docente não é transmitir conhecimentos, mas sim criar
possibilidades para que o aluno construa estes saberes, o professor tem a responsabilidade
de renovar suas práticas pedagógicas constantemente. Por isso, temos a possibilidade de
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utilizar a sequência didática como ferramenta que oportuniza ao professor planejar sua
aula etapa a etapa, com atividades e estratégias que possam facilitar o entendimento dos
conteúdos por parte dos discentes, e que de alguma forma possam trazer mais significados
para a aprendizagem.
Outro fator importante, conforme Chevallard (1991) é se dar atenção especial a
“transposição didática”, que se refere ao processo de transformar um saber científico em
um saber que é ensinável aos alunos, e o professor tem um papel fundamental neste
processo, pois precisará manusear os conhecimentos, buscar trazê-los para o contexto dos
alunos para que em seguida possa ser ensinado e aprendido. Por isso, a partir de Zabala
(1998), no trabalho com gêneros textuais a sequência didática pode ser um recurso
metodológico e de “transposição” que possibilitará a ordenação, estruturação e
articulação dos conteúdos, ou seja, conseguirá conectar as atividades e melhorar a
dinâmica de ensino-aprendizagem, dessa forma atenderá ao objetivo de o aluno ter
conhecimentos significativos para si.
Na proposta de trabalho com a sequência didática o professor de Língua
Portuguesa terá disponível diferentes meios para captar a atenção de seu aluno, pois a
ideia é que a sequência tenha uma lógica em seu planejamento, da mesma forma que os
alunos terão diversas formas de acessar os conteúdos e conhecimentos que lhe serão
contextualizados e culminaram em uma proposta de produção textual.
Na perspectiva dos diversos desafios enfrentados pelo professor ao se deparar com
uma turma de Ensino Médio, este artigo procurará entender se a Sequência Didática é um
caminho possível e eficaz para organização do planejamento de aulas. Partindo dessa
pergunta, este artigo tem como objetivo aprofundar reflexões sobre a utilização de
sequências didáticas em aulas de português no Ensino médio, a partir das experiências
vivenciadas durante o período de estágio em uma turma de 2º ano. Também se tem o
propósito de encontrar algumas respostas que possam contribuir para a operacionalização
cada vez mais qualificada das aulas desenvolvidas pelo professor de Letras.
Para tanto, compreendendo que as atividades de ensino em Língua Portuguesa
devem ser planejados de modo a facilitar o processo de entendimento dos alunos, de que
o estágio é um momento importante para realizar boas análises do que foi dinamizado, e
de que o Ensino médio demanda do professor uma amplificação de habilidade e
competências, este estudo poderá contribuir com professores, sejam os em formação ou
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os já formados, de como a sequência didática em um recurso possível para o trabalho com
gêneros textuais.
Assim, essa experiência de estágio, em uma escola Estadual de Educação Básica,
com uma turma de 2º ano do Ensino Médio, possibilitou através das temáticas sociais do
racismo, da violência contra a mulher, e o envelhecimento, a compreensão do ensino de
Língua Portuguesa mediante a leitura, análise linguística e produção textual enquanto
recursos.
2 REFERENCIAL TEÓRICO

Quando falamos do Ensino Médio entramos em discussões que avaliam sua
identidade no âmbito da educação básica, pois não faz tanto tempo que sua
obrigatoriedade foi colocada pelo Governo Federal. Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996
houve o entendimento de que o Ensino Médio, de acordo com Krawczyk (2011) deveria
ter sua obrigatoriedade de forma progressiva, mas especificamente na Emenda
Constitucional n. 59/2009 se teve a imposição da permanência na escola até os 17 anos.
Mediante a isso, Oliveira (2010) destaca que é importante compreender qual o lugar
ocupado por estes três anos escolares na vida dos estudantes, já que a principal
justificativa seria a preparação para o mercado de trabalho ou para a entrada na
Universidade. Mas acredita-se que o Ensino médio tenha um papel singular na vida dos
estudantes, e através das aulas de Língua Portuguesa é possível desenvolver algumas
habilidades e competências importantes na constituição dos projetos de vida conforme
apontado na BNCC. Conforme Brasil (2018), a Base Nacional Comum Curricular do
Ensino Médio no tópico de Língua Portuguesa traz o que deve ser trabalhado durante essa
etapa:
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus
funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura,
escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências
estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos,
ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de
conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de
participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos
estudos. (BRASIL, 2018, p. 498)

A partir deste trecho compreende-se a importância de o professor de Língua
Portuguesa aprofundar algumas discussões que já haviam sido vistas durante o Ensino
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Fundamental, mas que podem ser ampliadas com o aumento da complexidade dos textos
lidos e produzidos no Ensino Médio. O trabalho com textos de temáticas sociais também
contribuiu para contemplar os campos de atuação social que estão previstos na BNCC do
Ensino Médio.
Os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio na área de Linguagens (2000)
apontam a necessidade de que o processo de ensino e aprendizagem sistematizem os
conhecimentos através da análise de informações, da pesquisa, da sintetização, da
argumentação, de modo que os alunos possam participar do mundo social. Mas para isso
se faz necessário o professor utilizar de metodologias que facilitem essa sistematização.
Como recurso de organização das aulas temos a sequência didática, que de acordo
com Zabala (1998, p. 18) “é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um
fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. O termo Sequência Didática
surgiu em 1966, quando se sentia a necessidade de superar a divisão dos conhecimentos
na área de linguagens. Para Dolz & Schneuwly (2004, p. 53), “as sequências didáticas
procuram favorecer a mudança e a promoção dos alunos a uma melhor mestria dos
gêneros e das situações de comunicação”. Deste modo, temos uma proposta de superar
os limites da gramática normativa e fragmentada, para através de gêneros textuais tornar
o ensino de língua portuguesa contextualizado.
Através dessa conceituação, podemos pensar que o professor após conhecer o
perfil de sua turma, e dos conteúdos que estão dispostos no plano de ensino da instituição,
deverá pensar de que forma apresentará tais conteúdos aos seus alunos. Essa não é uma
tarefa simples e requer do professor uma apropriação significativa de seu papel enquanto
educador e dos recursos que tem à disposição para trabalhar. Para Zabala (1998) o
objetivo das sequências didáticas é:
Introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que
possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado
de um conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm do papel
que cada uma delas têm no processo de aprendizagem dos meninos e
meninas.” O professor deve trabalhar de forma interativa com seu
aluno, sempre avaliando e organizando os conteúdos, os recursos
disponibilizados e a dinâmica no processo ensino-aprendizagem.
(ZABALA, 1998, p. 54)
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Dentro da proposta da sequência didática se tem o intuito de trabalhar com gêneros
textuais, Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004) opõem o planejamento da sequência didática
como:
[...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito, [...] com a finalidade
de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindolhe, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada
situação de comunicação. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY,
2004, p. 97)

Logo, a partir dessa citação compreende-se que trabalhar com as sequências
didáticas proporciona um trabalho com os gêneros textuais, ao buscar uma aprendizagem
significativa e a formação de leitores. O trabalho com gêneros textuais já vem a tempo
sendo discutido, Bakhtin (2003, p. 262) afirma que:
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas
desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade
humana, o que é, claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua.
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e
escritos) [e em outras semioses] concretos e únicos, proferidos pelos
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses
enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção
composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 262)

A partir dessa análise se compreende que os gêneros textuais são construídos
historicamente em uma relação de interação, eles surgiram para propósitos comunicativos
diferentes. Por isso a importância de se trabalhar com diversos gêneros textuais no Ensino
Médio, possibilitando aos alunos terem acesso a novas formas de comunicação e de
expressão.
Associado ao que está proposto na BNCC, trabalhou-se durante o período de
estágio o estudo dos gêneros notícia, manifesto, carta aberta, poema, e a carta. Os mesmos
possibilitam a imersão e o contato com informações da vida pública, pois são gêneros que
deflagram fatos sociais, especialmente os três primeiros. Além disso, nestes três gêneros
os autores conseguem expor seus posicionamentos sobre a temática que está sendo
discutida. Já nos gêneros poema e carta pessoal adentramos a uma dimensão mais
subjetiva, que também são importantes pois permitem aos alunos trabalharem mais com
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o campo da vida pessoal, ou seja, saberem mais sobre si, sobre seus gostos, interesses e
forma de expressão.
3 METODOLOGIA

Metodologicamente, a experiência de estágio se situa em uma análise qualitativa
e exploratória, constituída por meio, da observação das aulas, do contato com a turma do
2º ano do Ensino Médio, da aplicação do questionário investigativo, da entrevista com a
professora regente do componente curricular Língua Portuguesa, e por fim pela
dinamização do Plano de Ensino e de seus respectivos planejamentos. No decorrer do
estágio que totalizou 105 horas, foram destinadas 12 horas para a dinamização da
sequência didática. Neste período foram trabalhados três textos: A Crônica do Futebol
que encara racismo e xenofobia como piada, a Carta Aberta de Brasília de Repúdio à
Violência Contra as Mulheres e o poema Envelhecer de Carlos Drummond de Andrade.
A pesquisa é bibliográfica e teve como referências livros e artigos científicos.
A sequência didática envolveu diversos gêneros textuais, sejam nos momentos de
leitura, quanto nos momentos de produção textual e análise linguística. Os gêneros
trabalhados foram, a notícia, o manifesto, a carta aberta, o poema, e a carta. Essa escolha
aconteceu através do questionário investigativo que foi aplicado, mas também por
entender que a partir da leitura e discussão de questões que permeiam e suscitam conflitos
na sociedade, a turma conseguiria encontrar sentidos no saber/fazer.
Além disso, o trabalho com estes gêneros textuais envolveu compreensão e
interpretação textual, produção de teatro, discussões e reflexões sobre as temáticas sociais
trabalhadas, análise da transitividade verbal, e estudo dos termos associados ao nome
(vocativo, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal e aposto). A
culminância do projeto de ensino efetivou-se através da produção individual de fanzines
que abordavam uma das temáticas trabalhadas durante o período de estágio.
Assim, a seguir, no próximo tópico, intitulado Discussão e resultados enfatizamos
o cotidiano da experiência de estágio, detalhando como se constituiu o trabalho com
temáticas de cunho social, a construção que foi possível fazer em sala de aula, o
envolvimento dos estudantes, e o resultado final através da criação de um fanzine.
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4 DISCUSSÃO/RESULTADOS
4.1 ORGANIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Para a construção assertiva do planejamento da sequência didática foi importante
conhecer o perfil da turma do 2º ano do Ensino Médio. Segundo Marconi e Lakatos
(1999), existem diversas formas de se fazer uma pesquisa, ou seja, “dependerá dos vários
fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, o objeto da
pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana e outros elementos que possam surgir
no campo da investigação” (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 33). Neste sentido, no
procedimento de coleta de dados da turma do 2º ano do Ensino Médio utilizou-se da
observação das aulas e da aplicação do questionário investigativo.
No período de observação foi entregue o questionário investigativo para os alunos
responderem. Este questionário trabalhou com as variáveis, gênero, idade, cidade, bairro,
familiares com quem o aluno morava, atividades que desenvolvida fora da escola, estilos
musicais favoritos, o que assistiam no tempo livre, séries que mais assistiam, estilo de
filmes, canais do Youtube, programas de televisão, livros que mais liam, assuntos que
mais procuravam em revistas, jornais e blogs, itens que tinham mais dificuldades, maiores
dificuldades em língua portuguesa e atividades que estavam dispostos a participar.
Mediante a aplicação do questionário foi possível conhecer a realidade social, os gostos,
interesses dos alunos e a partir disso pensar em propostas de intervenção que tivessem
significado e proporcionassem engajamento nas atividades.
Como uma segunda etapa, após as observações das aulas, foi construído um plano
de ensino para doze horas/aula que seriam dinamizadas, e neste planejamento constavam
os objetivos, os conteúdos, metodologias, materiais, formas de avaliação, o produto final
e as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção do projeto.
A sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98)
inclui, apresentação da situação, produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e
produção final. A partir este modelo realizou-se algumas adaptações que culminaram nas
seguintes etapas: tema, objetivos, conteúdos, justificativa, recursos, avaliação,
desenvolvimento e referências. Para a construção da sequência didática trabalhou-se com
três temáticas sociais: o racismo, a violência contra as mulheres e o envelhecimento.
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Na etapa de desenvolvimento a primeira temática trabalhada foi o Racismo.
Durante a problematização foi solicitado aos alunos que escrevessem no caderno: “uma
pessoa importante, linda, elegante e que marcou a história de forma positiva”. Após todos
terem lido a pessoa que escolheram foi possível iniciar algumas reflexões sobre quantas
pessoas negras haviam sido escolhidas. Em uma turma de vinte alunos apenas uma aluna
escolheu um negro, o que revelou como temos dificuldade de vincular pessoas negras há
fatos importantes, pois normalmente o que mais está presente em nosso imaginário são
as relações de exploração, colonização e pobreza vivenciadas por essas pessoas. Após a
problematização iniciou-se um momento de reflexão, e algumas perguntas foram
lançadas ao grande grupo, entre elas: Alguém já presenciou alguma situação de racismo?
Quais? O que vocês pensam sobre isso? Como o racismo aparece em nossa sociedade?
Este momento inicial de apresentação da situação que seria trabalhada foi muito
importante para promover o engajamento dos alunos na aula. A escolha da temática foi
assertiva, pois é um tema social muito discutido principalmente pelas novas gerações.
Na sequência do planejamento seguimos para o momento de leitura e estudo do
texto, para isso foi entregue aos alunos uma notícia intitulada: A crônica do futebol que
encara racismo e xenofobia como piada. Foi solicitado a leitura em voz alta do texto,
para em seguida iniciar um momento de debate com a turma. As perguntas apresentadas
no estudo do texto estavam relacionadas à interpretação, mas também buscavam
contextualizar a temática para a vida dos alunos. Uma das perguntas desenvolvidas foi:
“Você já presenciou alguma situação de racismo? Se sim, escreva sobre ela”. Essa foi
uma pergunta mais pessoalizada, pois buscava-se que o aluno pudesse trazer para sua
realidade o que estava sendo estudado no texto. Como finalização do primeiro módulo
foi proposto a produção textual de um Manifesto contra o Racismo. O comando da
atividade foi o seguinte:
Nesta aula, trabalhamos com a notícia A crônica do futebol que encara
racismo e xenofobia como piada. Discutimos como o racismo aparece
nos discursos de nossa sociedade. Logo, a tarefa de casa de vocês será
produzir um manifesto contra o racismo. Mas, antes disso, vamos olhar
um exemplo. Nesse exemplo, vamos identificar os elementos que
compõem o manifesto. (Sequência Didática de Elisabete Frigeri
Domingo, 2019)

Dando continuidade a sequência didática a segunda temática social apresentada
aos alunos foi: A violência contra a mulher. Como atividade de provocação os alunos
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assistiram um vídeo chamado: Violência contra a mulher: dados e definições. Em seguida
na sala de aula os alunos receberam na etapa de leitura e estudo do texto uma Carta Aberta
de Brasília de Repúdio à Violência Contra as Mulheres. Após assistirem o vídeo e lerem
o texto foi possível construir discussões sobre índices de violência contra a mulher no
Brasil. Através do vídeo e também de alguns dados que os alunos puderam buscar na
internet durante a aula, percebeu-se que a quantidade de feminicídios em nosso país é
alarmante. Durante o percurso da aula muitas alunas colocaram exemplos de violências
que haviam sofrido, principalmente a violência psicológica e verbal por parte de
familiares.
Na terceira etapa do planejamento denominada pós-leitura, a estagiária propôs
uma produção textual. Os alunos deveriam produzir uma história fictícia de violência
contra a mulher, e após deveriam fazer a apresentação dos trabalhos de forma criativa. A
turma foi dividida, e cada grupo sorteou um tipo de violência contra a mulher, a violência
sexual, psicológica, moral, patrimonial e física. Na aula seguinte os alunos apresentaram
de diversas formas a temática que haviam sorteado. A cada apresentação foi possível fazer
uma pausa e uma análise do que havia sido retratado. Para trabalhar a análise linguística,
aproveitou-se a Carta Aberta de Brasília de Repúdio à Violência Contra as Mulheres,
pois como estávamos trabalhando os complementos nominais e adjuntos adnominais,
solicitou-se aos alunos que encontrassem todos os complementos nominais que apareciam
na carta. Dessa forma, a análise linguística foi trabalhada no estágio, dentro do texto e
com contextualização.
Como última temática social, foi trabalhado o Direito do idoso. Para a
problematização utilizou-se um aplicativo chamado de Mentimeter, que cria
apresentações com feedback em tempo real. Os alunos foram levados para a sala de vídeo,
e lá estava o aplicativo aberto através da projeção de um Datashow. A palavra-chave era
“Envelhecimento”, e a partir dela os alunos deveriam escrever palavras que vinham a
mente e que estavam relacionadas, como em uma “chuva de ideias”. Tornou-se muito
interessante discutir a temática a partir do que os alunos traziam quando pensavam em
envelhecimento. Em um segundo momento foi entregue o poema “Envelhecer” de Carlos
Drummond de Andrade, e a partir da leitura, os alunos puderam expor suas impressões e
opiniões com algumas perguntas norteadoras.
Como finalização da temática do envelhecimento, novamente foi proposto a
produção textual de uma carta pessoal. O Comando da atividade foi o seguinte:
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A partir das reflexões realizadas, escreva uma carta para seu futuro, o
que você recomendaria para você mesmo daqui 50 anos?
Lembrando que a estrutura de uma carta é a seguinte:
● Local e Data: são colocados acima de qualquer informação.
● Vocativo: o nome do destinatário aparece logo abaixo do local e da
data. Pode também ser substituído (ou estar junto ao nome) por
expressões de saudações (caro amigo, tia querida, etc.).
● Corpo do texto: conta com a introdução, desenvolvimento e
conclusão do que se pretende informar.
● Despedida: saudações do remetente que podem ser de cunho
formal ou informal, por exemplo, “atenciosamente” ou “beijos
carinhosos e forte abraço”
● Assinatura: para finalizar a carta, o remetente assina seu nome
abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais geralmente
é escrito somente o primeiro nome. (Sequência Didática de
Elisabete Frigeri Domingo, 2019)

Como produto final da sequência didática os alunos produziram fanzines com uma
das temáticas trabalhadas. No produto final o aluno coloca em prática os instrumentos
que foram desenvolvidos separadamente durante os módulos. A escolha pelo recurso do
fanzine como produto final das sequências didáticas ocorreu devido a necessidade de
expressividade e autoralidade dos alunos. Também através da produção de fanzines é
possível aos sujeitos “criarem sentidos para a vida a partir de suas realidades concretas,
revisitando suas trajetórias de formação, compartilhando vivências pessoais e exercitando
a livre expressão e o saber sensível” (ANDRADE, 2015, p. 2).” Na última aula do estágio
foi possível que os alunos compartilhassem seus fanzines com outros colegas, afirmando
a dimensão social do texto, pois a partir da visão de Costa-Hübes e Simioni (2014, p. 37)
“após o texto reescrito, a etapa seguinte é a circulação do gênero, fase em que se comprova
que o texto tem uma função social, ou seja, havia uma necessidade de interação
demonstrada no início do trabalho”.
4.2 REFLEXÕES SOBRE A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado III, compreendi na
prática, que o trabalho com sequências didáticas possibilitou aos alunos aulas mais
dinâmicas, pois pude pensar e avaliar quais seriam as melhores formas de apresentar a
leitura, os gêneros textuais e análise linguística. Apesar de terem ocorrido algumas
adaptações no esquema da sequência didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2001), o foco foi o ensino de gêneros textuais.
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Na dinamização da sequência didática levei em consideração os conhecimentos
prévios dos alunos, principalmente nos momentos de discussão dos textos. Logo,
apresentei situações diversificadas de aprendizagem que no Ensino Médio devem ser
tornar cada vez mais desafiadoras e complexas (BNCC, 2018). Todavia, para que se tenha
um bom resultado é muito importante que nós professores em formação tenhamos o
conhecimento e estejamos preparados para uma dinamização eficaz do planejamento.
Ainda, o encadeamento de temáticas propostos na sequência didática aqui relatada,
proporcionou uma linha de raciocínio e aprendizagem para os alunos do 2º ano do Ensino
Médio, pois sempre foi introduzido uma problematização quanto as três questões sociais
apresentadas para posteriormente trabalhar com estudo de texto e produção textual.
Na dinamização das aulas foi essencial ter o planejamento através de módulos,
pois auxiliou na organização de cada etapa da aula. A utilização da sequência didática
oportuniza maior segurança e cientificidade no saber/fazer. Durante todo o percurso das
aulas, bem como no momento em que os alunos apresentaram seus fanzines, percebi que
a utilização da sequência didática contribuiu muito para que as aulas fossem bem
organizadas e atrativas, pois todo o material apresentado passou por um processo de
seleção, a partir dos objetivos norteadores. Não foram coletadas atividades soltas e sem
sentido para os alunos, os materiais fizeram parte de um projeto maior que foi construído
com propósitos pedagógicos.
Através dessa experiência compreendi que para qualificarmos cada vez mais
nosso trabalho é muito importante construir propostas de aula com intencionalidade, não
apenas pensando no desenvolvimento de competências linguísticas, mas também de
competências para a vida. Através das temáticas conseguimos as duas coisas, desenvolver
habilidades na leitura, produção textual e análise linguística, mas também permitir um
processo de reflexão quanto a sociedade, que se construiu historicamente com muitas
desigualdades, mas que precisamos transformar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sequência didática é uma das variadas estratégias educacionais existentes para
o processo de transposição didática. Através do estágio curricular supervisionado no
Ensino médio foi possível experienciar na prática a utilização dessa ferramenta, e validar
sua eficácia na dinamização das aulas. Partindo da lógica de trabalho do texto como
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unidade de ensino, foi possível observar quanto a utilização da sequência didática
facilitou a abordagem de vários gêneros contextualizados, pois para introduzir algum
texto, seja ele para leitura ou para estudo, sempre se iniciava com algum tipo de
provocação que despertasse nos alunos o desejo pelo assunto que seria trabalhado na aula.
A partir da revisão de literatura foi possível trazer alguns aspectos teóricos
referentes ao Ensino Médio, sequência didática e gêneros textuais no ensino de Língua
Portuguesa. Neste sentido o artigo buscou verificar a eficácia na aplicação de sequências
didáticas em uma turma do Ensino médio, buscando trazer um pouco do planejamento
dinamizado e das experiências vivenciadas em sala de aula.
De modo geral, a experiência de estágio supervisionado em Língua Portuguesa
contribuiu para um maior aprofundamento no estudo e organização do planejamento das
aulas, assim como dos resultados de aplicação na turma do 2º ano do Ensino Médio. Para
um professor em formação estes momentos são essenciais, pois entrar em sala de aula
munido de um bom planejamento faz toda a diferença. A partir da construção da
sequência didática percebi o quanto o trabalho do professor é carregado de reflexões sobre
quais ferramentas utilizar, que textos escolher, e em como conseguir apresentar aos alunos
uma proposta de trabalho interessante.
Este trabalho de pesquisa me fez dar conta que o processo de estágio é lento, e
muitas vezes bem desafiador, pois devido à pouca experiência em sala de aula, o
estagiário ainda não se sente seguro em orientar a turma para as atividades. São muitos
sentimentos que afloram durante este período, pois de certa forma tudo o que foi
planejado está sendo testado. A minha experiência de trabalhar uma sequência didática
com temáticas sociais e polêmicas fez-me compreender que toda proposta e desafio que
o professor levar para dentro da sala de aula precisa “tocar” o aluno, ou seja, precisa fazer
sentido em sua vida. Enquanto professora em formação, trabalhar com uma turma de
Ensino Médio me proporcionou mais amadurecimento, pois durante todo o período de
pré-estágio, bem como no período de estágio estive constantemente reavaliando minha
prática, questionando minhas intervenções e pensando no que poderia fazer melhor na
aula seguinte. Essa é uma tarefa importante, tanto para estagiários como para professores,
somente teremos um aprendizado significativo através da vivência, de estar lado a lado
com os alunos, de poder ouvi-los, de compreender suas dificuldades. Por fim, na prática
em sala de aula teremos continuamente muitos desafios, por isso, estimula-se uma
continuidade nas pesquisas, pois ainda temos muitas perguntas a fazer.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRASPORTUGUÊS A DISTÂNCIA: RELEVÂNCIA DO
TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Emanuele Coimbra Padilha12
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

Este artigo surgiu a partir dos resultados observados do trabalho com gêneros
textuais, na aprendizagem dos alunos no componente Língua Portuguesa, em uma turma
de 8º ano do Ensino Fundamental de escola pública estadual da cidade de Santa Maria,
durante a realização da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II, do Curso de
Letras Português e Literaturas a Distância da Universidade Federal de Santa Maria, no
primeiro semestre de 2019.
No cumprimento da tarefa de ensinar a ler, escrever e falar, a escola sempre
trabalhou com gêneros. Desse modo, de acordo com Schneuwly e Dolz (2011), o gênero
não é somente um instrumento de comunicação, mas tornou-se um objeto de ensino e
aprendizagem. Considerando que os textos são manifestados por um determinado gênero
textual, entende-se com base em Marcuschi (2003), que conhecer como eles funcionam é
importante tanto para a produção quanto para a compreensão em sala de aula.
Na perspectiva de Schneuwly e Dolz (2011), tratando especificamente do trabalho
em sala de aula, a comunicação oral ou escrita pode e deve ser ensinada de modo
sistemático e, nesse sentido, para a aprendizagem dos gêneros textuais na escola, os
professores devem adotar uma estratégia para o desenvolvimento da oralidade e da
escrita. Desse modo, os alunos terão a oportunidade de se apropriar dos gêneros textuais.
Assim, é papel do docente propor estratégias de ensino que “favoreçam a mudança e a
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promoção dos alunos a uma melhor maestria dos gêneros e das situações de comunicação
que lhes correspondam” (SCHNEUWLY; DOLZ, op. cit, p. 45).
No

contexto

brasileiro,

na

perspectiva

dos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais/PCNs – Brasil (1998), o eixo que norteia o ensino de Língua Portuguesa é a
linguagem em uso e toda a unidade de estudo deve partir de um determinado gênero
textual. No contexto escolar, de acordo com Marcuschi (2003), há vários modos de fazer
com que os alunos analisem e produzam textos orais e escritos, considerando as
características específicas de cada um e os interesses de cada situação de ensino. No
entanto, acredita-se que os gêneros textuais não devem ser só utilizados como pretextos
para a abordagem gramatical da língua materna, mas analisados em sua totalidade. Do
mesmo modo, os gêneros textuais, na aprendizagem escolar, são tratados de modo a ser
desprovidos de qualquer relação com uma situação de comunicação autêntica. Além
disso, de acordo com Marcuschi, (2003, p. 207) são abordados superficialmente para
organizar manuais e planos de estudo, mas não estudados em sua essência, considerando
suas finalidades e características composicionais.
Partindo do papel central e a imprescindibilidade do ensino e aprendizagem de
língua materna, a partir da análise de gêneros textuais, o problema de pesquisa que se
busca responder consiste em refletir sobre quais são as contribuições do planejamento
do estágio com foco em gêneros textuais para a aprendizagem do aluno em língua
portuguesa? Desse modo, esta pesquisa apresentou como objetivo refletir sobre a
importância do trabalho com gêneros textuais durante os Estágio Supervisionado em
Letras, a partir da análise e reflexão de uma sequência didática focada no gênero lendas
no 8º ano do Ensino Fundamental.
Para a definição do tema, justifica-se a realização deste artigo na
imprescindibilidade do trabalho com foco nos gêneros textuais na Educação Básica, visto
que, é a partir deles que qualquer planejamento de aula é elaborado e, indubitavelmente,
conforme apontado por Marcuschi (2003), Schneuwly e Dolz (2011), Brasil (1998 e
2017) são os protagonistas do ensino do componente curricular Língua Portuguesa em
qualquer instituição. O trabalho também se justifica pela observação dos impactos
positivos, realizada durante o estágio realizado no Ensino Fundamental II, que a
abordagem de gêneros textuais gera na motivação da aprendizagem dos alunos em língua
portuguesa, quando considerados os temas de interesses dos alunos em que o
planejamento será dinamizado.
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Quanto à estrutura desta investigação, no primeiro momento, apresentam-se
referenciais teóricos sobre a noção de gêneros, com base em Bakhtin (2010), Marcuschi
(2008) e Schneuwly e Dolz (2011). No segundo momento, realizam-se considerações
sobre como os gêneros aparecem nos documentos oficiais, como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998) e a Base Nacional Comum Curricular (2017). Na seção de
discussão e análise dos dados, reflete-se sobre a relevância do trabalho com gêneros
textuais a partir da apresentação de uma sequência didática retirada dos planejamentos do
estágio de prática II realizado no Curso de Letras Português e Literaturas a distância da
Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente, apresentam-se considerações
finais da investigação.
Com a realização desta pesquisa, pretende-se demonstrar que as possibilidades de
atividades com gêneros são muito amplas e, partindo do interesse apontado pelos alunos
e de um sólido referencial teórico que auxilie o professor em formação nessa missão, é
possível se obter resultados significativos na aprendizagem dos estudantes. Já para o
estagiário, o envolvimento do trabalho com o planejamento das aulas permite que ele se
adeque e se prepare teoricamente para as demandas atuais exigidas para o ensino do
componente curricular Língua Portuguesa no contexto das escolas de educação básica
brasileiras.
2 REVISÃO DA LITERATURA

Considerando que os gêneros textuais são o foco desta investigação, faz-se
necessário que os principais pressupostos com relação a essa teoria sejam apresentados
nessa seção. Nesse sentido, primeiramente realizam-se algumas considerações teóricas
sobre a origem e conceito dos gêneros, assim como alguns apontamentos de como eles
são tratados nos documentos oficiais para a Educação Básica Brasileira.
No que se refere à origem da teoria de gêneros textuais, Bakhtin (2010) foi o
primeiro autor que ressignificou a noção clássica de gênero, tradicionalmente empregada
na retórica e na literatura, associando-a às esferas da atividade humana. Para o autor, as
pessoas só se comunicam por meio de gêneros, que são inesgotáveis assim como são
infinitas as atividades humanas. Partindo dessa perspectiva, os gêneros textuais são
definidos pela atividade humana, pelo conteúdo temático, estilo verbal e construção
composicional. Os gêneros do discurso ou gêneros textuais são “tipos relativamente
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estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2010, p. 262), que podem se modificar com o tempo
e de acordo com as diversas situações comunicativas em que são empregados. A
diversidade e variedade de gêneros são inesgotáveis, pois são infinitas as possibilidades
da atividade humana. Atualmente a noção de gêneros de Bakhtin (2010) ampliou-se para
toda a produção textual. Nesse sentido, a teoria dos gêneros se tornou indispensável para
o estudo da língua em funcionamento, considerando sua dinamicidade e seu caráter social.
Assim como nos PCNs, nos documentos oficiais mais recentes, a mesma
centralidade no trabalho com gêneros textuais no componente curricular Língua
Portuguesa se mantém nas orientações da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,
2017) para os anos finais do Ensino Fundamental. No entanto, existe uma quantidade
maior de gêneros que são sugeridos para a abordagem em sala de aula que é mais ampla
que nos PCNs. Além disso, nota-se que é atribuída uma importância maior ao eixo da
oralidade, pouco contemplada nos Parâmetros Curriculares. Os gêneros sugeridos
incluem gêneros jurídicos, da esfera política e pública, como: estatutos, leis, reuniões,
dentre outros. No entanto, não exclui a indicação para que sejam trabalhados o maior
número de gêneros textuais possível e das mais variadas áreas na sala de aula.
Com relação aos estudos sobre gêneros textuais no Brasil, um autor que é
referência e não pode deixar de ser mencionado em qualquer trabalho científico sobre a
temática é Marcuschi. Para esse autor:
[...] é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim
como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. Em
outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível por
algum gênero textual (MARCUSCHI, 2003, p. 22).
[...] Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga
para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica (MARCUSCHI,
op. cit., p. 23).

Nesse sentido, a partir das palavras do autor, a importância dos gêneros textuais é
reafirmada e seu estudo indispensável. Quanto ao trabalho com gêneros na sala de aula,
de acordo com Marcuschi (2003), não existe um gênero textual que seja ideal para ser
explorado na sala de aula. Inclusive os documentos oficiais, como os PCNS, apresentam
dificuldades em definir quais são os gêneros mais adequados para a produção ou para a
leitura. De acordo com o autor, os PCNs apresentam uma visão reducionista dos gêneros
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textuais porque, quando se analisam os manuais e livros didáticos utilizados no ensino
básico, observamos que não há uma grande variação de gêneros e que eles se repetem
constantemente. Além disso, os gêneros são utilizados como um “enfeite” para o aluno,
não sendo explorados de modo sistemático. Nessa perspectiva, entende-se que os gêneros
textuais mais prejudicados são os orais, que, apesar de os documentos mais recentes,
como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), darem mais destaque, ainda
são pouco abordados na sala de aula.
Na tentativa de oferecer elementos para facilitar o trabalho com gêneros textuais
diversos, principalmente orais, Schneuwly e Dolz (2011) propuseram uma metodologia
baseada em sequências didáticas. Para os autores, um “gênero é um instrumento semiótico
complexo, isto é, uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a
produção e a compreensão de textos” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2011, p. 24). Já a
sequência didática é caracterizada como “um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”, que
objetivam aperfeiçoar as práticas de escrita e de produção oral (SCHNEUWLY; DOLZ,
2011, p. 82). Na perspectiva dos autores, o sistema de sequência didática envolve quatro
fases: apresentação da situação, a primeira produção, os módulos e a produção final. Além
disso, os autores propõem um agrupamento de gêneros, organizados em um quadro, que
consideram os objetivos de ensino, divididos em tipos textuais (narrar, argumentar,
relatar, expor e descrever ações).
Dentre os gêneros orais, no campo do narrar, Schneuwly e Dolz (2011, p. 40)
incluem as lendas, que são o gênero textual explorado na sequência didática discutida
nesse trabalho. As lendas são narrativas transmitidas oralmente e visam explicar
acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Podem mesclar fatos reais com fantasiosos,
que se modificam com o passar do tempo. Na mesma sequência didática, também foram
exploradas as lendas urbanas (ou lendas contemporâneas), que são definidas como
histórias “que envolvem elementos ou situações banais do cotidiano, mas que por seu
caráter inusitado, ou em muitos casos absurdo, provavelmente não aconteceram. No
entanto, são contadas como se tivessem de fato acontecido” (ANDRÉ, 2008, p. 74).
Nas próximas seções, apresentam-se a metodologia que norteou a elaboração
desta pesquisa e a discussão dos dados.
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3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa corresponde a uma abordagem qualitativa
do tipo observacional, que, com base em Gil (2003), caracteriza-se por analisar o corpus
com base nas percepções do sujeito. Desse modo, a análise e discussão dos dados se
basearam nas observações e reflexões da pesquisadora do evento observado, nesse caso,
a elaboração e dinamização da sequência didática. No primeiro momento, apresenta-se a
sequência didática que norteou a análise e a discussão dos dados. A partir de sua
apresentação, reflete-se sobre quais são os procedimentos necessários para que o
professor possa elaborar materiais que atendam às expectativas dos alunos, mas que não
desconsiderem a aprendizagem com base em gêneros textuais. No segundo momento,
apresentam-se considerações sobre como a elaboração de sequências didáticas centradas
em um determinado gênero foram relevantes para a aprendizagem de Língua Portuguesa
dos alunos.
A sequência didática usada como suporte para a discussão foi dinamizada no ano
de 2019, em uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade
de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Ela fazia parte de um projeto de ensino
que apresentava como objetivo principal desenvolver a leitura, a produção textual e a
análise linguística a partir de lendas de terror do folclore brasileiro. A produção do
material didático utilizado e a escolha do gênero lenda foram realizadas considerando as
respostas dos alunos ao questionário investigativo realizado durante o período de
observação de aula, para a disciplina de Estágio Supervisionado II, de regência, nos anos
finais do Ensino Fundamental.
Com relação à elaboração da sequência didática, foram considerados os
pressupostos teóricos de Schneuwly e Dolz (2011) e de Richter (2010), sendo dividida
nas etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura.
A seguir, na próxima seção, apresenta-se a análise e discussão dos dados.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Nesta seção, apresenta-se inicialmente o planejamento geral do material didático
que serviu de base para as reflexões deste trabalho. A sequência didática dinamizada
corresponde à primeira do planejamento do estágio e apresentava por tema principal
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Conhecer o gênero lenda: manifestações do folclore brasileiro. Os objetivos da sequência
didática foram:
- Respeitar a opinião dos colegas.
- Valorizar as lendas como manifestação da cultura brasileira.
- Conhecer o gênero textual lenda e lenda urbana.
- Compreender o significado de folclore.
- Demonstrar os conhecimentos prévios sobre as lendas brasileiras, para
contribuir com as discussões em aula.
- Interagir oralmente sobre o tema.
Os conteúdos trabalhados na sequência didática escolhida para análise e discussão
foram: caracterização do gênero lendas e lendas urbanas. Para o desenvolvimento, na
sequência didática planejada, segue-se três etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na
pré-leitura, exibiram-se imagens de personagens das principais lendas brasileiras aos
alunos, com a intenção de suscitar uma discussão oral sobre o conhecimento prévio dos
estudantes sobre essas histórias.
Perguntas para a discussão:
- Vocês sabem quem são essas personagens?
- A que histórias eles pertencem?
- Qual é a região de origem?
- Vocês sabem que tipo de textos são esses? Qual é o gênero?
Depois das discussões, realiza-se uma roda de conversa sobre as lendas e uma das
lendas foi contada aos alunos, respeitando a tradição oral do gênero. Na etapa de leitura,
entregam-se pequenos textos aos alunos para que eles relacionassem os títulos à lenda
correspondente. Na sequência, os alunos assistiram a dois vídeos do YouTube, na sala de
vídeo da escola, que tratavam sobre o conceito de folclore e sobre as principais lendas
brasileiras. Depois da exibição, realiza-se uma discussão oral sobre o que tratavam os
vídeos e sobre as características do gênero apresentadas.
Perguntas:
- O que vocês entenderam por folclore?
- Quais as lendas que apareceram nos vídeos?
- Quais são as características das lendas apresentadas?
- Vocês sabem o que é uma lenda urbana? Qual a diferença entre as duas (lenda
e lenda urbana)?
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Posteriormente, realiza-se a caracterização do gênero lenda e lenda urbana. Para
as lendas, os alunos receberam um texto com a definição e as principais características,
que foram exploradas oralmente com a turma. Para a reflexão sobre a diferença entre
lendas e lendas urbanas, foi exibido um vídeo com uma lenda urbana para os alunos, para
suscitar a discussão. Após a exibição, conta-se uma lenda urbana para os alunos pela
estagiária.
Na pós-leitura, os alunos escolheram uma lenda já existente e optaram entre gravar
um áudio ou fazer um vídeo narrando a lenda. Para a pesquisa das lendas, os alunos foram
levados ao laboratório de informática da escola, com a finalidade de investigar na internet.
A partir da realização de uma reflexão sobre a sequência didática dinamizada,
observa-se que ela impactou positivamente na aprendizagem dos alunos em língua
portuguesa porque despertou a motivação dos alunos para a realização da proposta da
atividade. Cabe destacar que o planejamento didático do estágio foi elaborado a partir das
respostas dos alunos ao questionário investigativo aplicado durante o período de
observação das aulas, no início do referido estágio. Nesse sentido, esse instrumento
contribuiu significativamente para o sucesso percebido com a dinamização da sequência
didática, pois permitiu mapear os interesses temáticos e de gêneros textuais apontados
que a maioria dos alunos gostaria de estudar.
Além disso, destaca-se que, no caso do planejamento dessa sequência didática, os
gêneros lenda e lendas urbanas foram explorados em profundidade, isto é, não serviram
apenas como um pretexto para o estudo da gramática, como ocorre na maioria dos livros
didáticos, conforme já apontado na crítica de Marcuschi (2008) discutida no referencial
teórico desta pesquisa com relação a esses materiais. Nessa perspectiva, cabe destacar
que o fato de essa sequência didática ter sido produzida especificamente para os interesses
desse grupo de alunos, também foi um fator que corroborou para que fossem observados
impactos positivos na aprendizagem dos alunos. Desse modo, quando o professor produz
seu próprio material, as possibilidades de que atenda às necessidades da clientela
aumentam consideravelmente e este é um fator apresentado por Richter (2010) como
sendo o aspecto que contribui para que o docente faça um esforço, no sentido de que seja
o designer de seu próprio material. Nessa tarefa de elaboração de materiais didáticos, a
autor aponta como sugestão a utilização de etapas a serem seguidas (pré-leitura, leitura e
pós- leitura) que oferecem um suporte teórico para auxiliar o professor, sendo estas as
orientações seguidas para a produção do material didático utilizado no estágio em que a
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sequência foi desenvolvida.
Ao encontro das orientações de Richter (2010), outros autores que oferecem
auxílio para a execução da tarefa do planejamento de material autoral que também
nortearam o planejamento didático da sequência discutida são Schneuwly e Dolz (2011),
criadores da metodologia de produção de materiais educacionais com foco em gêneros
textuais por meio do instrumento de sequências didáticas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação teve por objetivo apresentar quais são as contribuições do
planejamento didático com foco nos gêneros textuais para a aprendizagem dos alunos em
língua portuguesa. Nesse sentido, a elaboração de sequência didáticas com gêneros
textuais que são de interesse dos alunos favorece para que eles se engajem e se sintam
motivados na realização da proposta. No entanto, para atender esse objetivo, este trabalho
apresentou alguns pressupostos teóricos que devem ser seguidos pelo professor para que
o planejamento dinamizado seja efetivo. Dentre eles, está a realização de uma análise de
interesses dos estudantes antes da produção do material e a consideração de etapas e
metodologias específicas para a abordagem de gêneros textuais na escola.
Cabe destacar que a elaboração de sequências didáticas com foco em gêneros
textuais deve ser realizada não só por contribuir para despertar o interesse dos alunos para
as aulas de Português, mas também por constituir a base do planejamento docente e ser o
centro do processo de ensino e aprendizagem da educação básica brasileira.
Para finalizar, destaca-se que esta pesquisa foi desenvolvida com o um intento de
suscitar a reflexão de professores e alunos em formação inicial sobre a importância dos
gêneros textuais e o papel que desempenham no ensino. Também busca-se evidenciar a
relevância dos cursos de graduação em focarem no estudo teórico e na aplicação desses
conhecimentos durante as disciplinas de estágio. Desse modo, os cursos possibilitarão
que os futuros profissionais sejam preparados para atender ao que se espera de um bom
profissional de Letras no contexto da educação atual. Ademais, salienta-se que a
discussão deste trabalho partiu da abordagem de um gênero textual, mas pode ser
ampliada e aprofundada a partir da dinamização de outras sequências didáticas com
outros gêneros textuais e com base nas percepções e reflexões de outros estagiários do
curso.
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A “CARTA ABERTA” COMO OBJETO DE ENSINO:
UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO

Emmanuelle Coutinho Ribeiro Bär13

1 INTRODUÇÃO

Quando nos propomos a planejar aulas de língua portuguesa, logo nos vêm à
memória as aulas maçantes às quais fomos submetidos durante a nossa trajetória escolar.
Recordamos das classes gramaticais, das listas extensas de verbos e das difíceis regras de
análise sintática. Na maioria das vezes, éramos submetidos ao ensino da gramática
normativa de maneira totalmente descontextualizada e a extensos exercícios de fixação.
De acordo com Antunes (2007), essa tradição do ensino da gramática, em sala de aula,
vem da concepção errônea dos professores em acreditarem que o conhecimento sobre a
gramática é suficiente para se conseguir ler e escrever, com sucesso, os mais diferentes
gêneros de textos, conforme as exigências da escrita formal e prestigiada. Para a autora,
não se pode reduzir a condição para o uso da língua apenas a uma competência gramatical,
“pois a interação verbal requer ainda: o conhecimento real ou do mundo, o conhecimento
das normas de textualização, o conhecimento das normas sociais de uso da língua”
(ANTUNES, 2007, p. 55).
Com base nessa concepção, propomo-nos a elaborar uma sequência didática (SD),
no Estágio Supervisionado III (Ensino Médio) do Curso de Letras Português e Literaturas
a distância, que não explorasse somente a competência gramatical, mas contemplasse os
outros usos da língua. Trabalhar com os gêneros textuais surgiu a partir desse contexto,
porque entendemos que “não há como nos comunicarmos, a não ser através dos gêneros
de texto orais ou escritos. Os gêneros textuais, como construtos de natureza social,
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cognitiva e linguística, funcionam como modelos de referência para o usuário da língua”.
(BARROSO, 2011, p. 139).
Com a dinamização do questionário investigativo, no período de observação, na
turma do 2º ano do Ensino Médio (EM), detectamos que a maior dificuldade dos alunos
consistia em expressar ideias. Assim, decidimos trabalhar com o gênero textual carta
aberta, pois o nosso objetivo era que os alunos conseguissem articular os seus pontos de
vista através de gênero do tipo argumentativo. Para Barroso (2011), os gêneros do
argumentar apresentam pelo menos duas sequências textuais que constituem o discurso
argumentativo, sendo a tese e a justificativa, que levarão a um determinado
comportamento ou aceitação de uma opinião, através de convencimento ou persuasão.
Baseado no planejamento e na regência de aula, experienciados no Estágio
Supervisionado III, surgiu o tema deste trabalho, que consiste no pensar sobre o uso do
gênero textual carta aberta na organização do planejamento para o Ensino Médio. Esse
tema trouxe à baila a seguinte questão-problema: Quais das atividades planejadas,
utilizando-se o gênero carta aberta, foram capazes de desenvolver nos alunos a capacidade
de expressar ideias pessoais? Para responder a esse questionamento de maneira
satisfatória, o nosso objetivo é refletir, por meio de exemplificações e ilustrações, sobre
as atividades planejadas com o gênero carta aberta, que foram capazes de instigar os
alunos a expressarem as suas ideias, a respeito de determinado assunto. Também
verificaremos se há atividades que não cumpriram com o seu propósito na prática.
Planejar aulas de língua portuguesa que saíssem da mera transmissão dos aspectos
gramaticais foi o nosso objetivo inicial. Queríamos atividades que despertassem nos
alunos a capacidade de falar, de ler, de interpretar e de produzir textos escritos de forma
satisfatória. O trabalho com os gêneros textuais em sala de aula propicia o acesso do aluno
aos mais variados usos da língua, pois, segundo Campos (2018), os gêneros textuais
organizam nossas interações sociais em diversos aspectos da vida. A importância de
trabalhar com os gêneros textuais em sala de aula também se justifica pelos documentos
oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Com base no resultado obtido no questionário investigativo, escolhemos trabalhar
com o gênero carta aberta com a turma. A partir da análise desse trabalho, em sala de
aula, com esse gênero e das reflexões que aqui elaboramos, este artigo mostra-se
pertinente, pois pode auxiliar os professores e futuros docentes com turmas que também
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possuem dificuldade em expressar ideias. Pensar sobre o uso dos gêneros textuais da
ordem do argumentar, como a carta aberta ou o artigo de opinião, na organização do
planejamento de aula suscita o esclarecimento de como colocar na prática uma atividade
que promove discussão e instiga os alunos a expressarem as suas opiniões, tanto de
maneira oral (debate) como escrita (produção textual). Isso proporcionou ao atual
professor e ao docente em formação uma visualização mais palpável das recomendações
dos PCNs e da BNCC.
Neste trabalho abordamos a dinamização das atividades em sala de aula.
Pretendemos demonstrar que as atividades planejadas instigaram os alunos a se
posicionarem e expressarem suas ideias, diante de um determinado assunto. Para que os
resultados sejam obtidos de maneira satisfatória, faremos uma revisão bibliográfica, que
embasará a análise realizada. Os teóricos que fundamentam este estudo são: Aburre
(2016), Antunes (2003), Barroso (2011), Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004) e Marcuschi
(2002).
Após a revisão bibliográfica, descrevemos a metodologia, que apresenta o passo
a passo deste trabalho. Por último, há a discussão e resultados, em que se estabelece um
diálogo entre a teoria e a prática, seguida das considerações finais, seção a qual
contemplará uma síntese do trabalho realizado e uma resposta ao problema de pesquisa.
2 OS GÊNEROS TEXTUAIS COMO OBJETO DE ENSINO NO ENSINO
MÉDIO: A DINAMIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO E O
PLANEJAMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Para tratar sobre os gêneros textuais como objeto de ensino, precisamos definir
em qual corrente dos estudos linguísticos baseamos as nossas considerações teóricas e,
por conseguinte, a sua concepção de linguagem. As considerações situam-se no interior
do Interacionismo, que concebe a linguagem como uma forma de interação. De acordo
com Geraldi (2011, p. 34), é por meio da linguagem “[...] que o sujeito que fala pratica
ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser falando, com ela o sujeito age sobre o
ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala”. O ensino de
língua, nessa perspectiva, propõe-se a estudar as relações que se estabelecem entre os
sujeitos quando falam, e não em definir classificações e denominar os tipos de sentenças
(GERALDI, 2011).
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Nos documentos oficiais, como os PCNs (BRASIL, 2000), a BNCC (BRASIL,
2018) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), temos as
instruções, do Ministério da Educação, de como deve realizar-se o processo de ensino da
língua portuguesa nas instituições de ensino, em âmbito nacional. Nos três documentos,
a perspectiva teórica assumida é a interacionista sociodiscursiva, que visa o ensino da
língua em seus usos.
Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, afirma-se que “as ações
realizadas na disciplina de Língua Portuguesa, no contexto do Ensino Médio, devem
propiciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta”
(BRASIL, 2006, p. 18).
Nos PCNs do Ensino Médio, propõe-se que “o processo de ensino-aprendizagem
da Língua portuguesa deve basear-se em propostas interativas língua/linguagem,
consideradas em um processo discursivo de construção do pensamento simbólico,
constitutivo de cada aluno em particular e da sociedade em geral” (BRASIL, 2000, p. 18).
Nesse documento, destaca-se a natureza social e interativa da linguagem, distanciando-se
das concepções tradicionais, que não consideravam os usos da língua. O texto é
considerado como unidade básica da linguagem verbal e o aluno como produtor de textos.
Na BNCC, afirma-se que, no Ensino Médio, deve haver um aprofundamento das
habilidades relativas aos usos das linguagens que foram desenvolvidas no Ensino
Fundamental. Além disso,
[...] cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus
funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura,
escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências
estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos,
ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de
conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de
participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos
estudos (BRASIL, 2018, p. 498).

Os eixos de integração propostos para o Ensino Médio são as mesmas práticas de
linguagem do Ensino Fundamental – leitura, produção de textos, oralidade (escuta e
produção oral) e análise linguística semiótica. Contudo, é no Ensino Médio que a
consolidação, a complexificação, a ênfase nas habilidades relativas à análise, síntese,
compreensão dos efeitos de sentido e apreciação e réplica devem acontecer. Nesse nível
de ensino, há uma maior autonomia e flexibilidade em relação ao currículo, podendo cada
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rede de ensino e escola definir localmente as sequências e simultaneidades em cada
campo de atuação (BRASIL, 2018).
Dentro da perspectiva interacionista da linguagem, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) sugere que o professor de Língua portuguesa trabalhe com os gêneros
textuais no Ensino Médio. No documento, considera-se “a consolidação do domínio de
gêneros do discurso/gêneros textuais já contemplados anteriormente e a ampliação do
repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem um grau maior de análise, síntese e
reflexão” (BRASIL, 2018, p. 499). Marcuschi (2002) compreende os gêneros textuais
como práticas sócio-históricas:
Já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos históricos,
profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo,
os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas
do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas e formas de ação social
incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, mesmo
apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em
qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e
enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais
altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a
necessidades e atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações
tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de
gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à
comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2002, p. 19)

Devemos partir do pressuposto básico de que não podemos nos comunicar
verbalmente a não ser por algum gênero textual. Essa é a posição defendida por teóricos
renomados como Bakhtin e Bronckart, assim como pela maioria dos autores que tratam a
língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades formais
(MARCUSCHI, 2002). De acordo com Barroso (2011), o interacionismo sociodiscursivo
volta-se para o ensino da língua em seus usos, elegendo como objeto de ensino o texto
empírico, atualizado em diferentes gêneros textuais orais e escritos. Nas práticas escolares
de ensino e aprendizagem, os gêneros textuais assumem um caráter social e funcional,
que se relaciona com a decisão estratégica por um determinado gênero de texto, e não
outro (BARROSO, 2011). Essa escolha depende dos objetivos que almejam ser
alcançados e, no caso da prática pedagógica, de acordo com a realidade da turma.
No nosso caso, como os alunos demonstraram dificuldade em expressar ideias,
escolhemos trabalhar com a carta aberta, por ser um gênero textual que instiga uma
tomada de posição sobre determinado assunto, tendo por base a argumentação, que visa
o convencimento. Compreendemos que
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A carta aberta é um gênero discursivo em que o autor do texto dirige-se
publicamente (através de órgãos de impressa ou sites da internet) a um
interlocutor com o objetivo de defender um ponto de vista e, se for o caso,
convencer esse interlocutor a mudar de opinião sobre alguma questão polêmica
ou levá-lo a agir de determinada maneira. Como texto que busca convencer
alguém, as cartas abertas se definem pela apresentação articulada de
informações, fatos e argumentos que caracterizam claramente um ponto de
vista sobre determinada questão (ABURRE, 2016, p. 331-332).

Segundo Barroso (2011), a argumentação tem por finalidade promover a adesão
do outro e levá-lo a um determinado comportamento ou aceitação de uma opinião através
do convencimento ou persuasão. A ação de convencer tem por base argumentos por
citação, ligados ao que pode vir a ser. Já a ação de persuadir se apoia mais em argumentos
por experiência pessoal, de senso comum. Os gêneros do argumentar, como a carta aberta
e o artigo de opinião, possuem uma organização composicional característica. Devemos
considerar pelo menos duas sequências textuais no discurso argumentativo: “a tese, na
qual o sujeito expõe sua posição frente a uma questão polêmica, e a justificativa (ou
sustentação), composta por argumentos que têm como objetivo ser suportes da posição
assumida pelo sujeito emissor” (BARROSO, 2011, p. 143, grifos da autora).
Antes do planejamento das aulas, procuramos conhecer a realidade da turma no
período de observação. Dinamizamos, nesse período, um questionário investigativo que
traçou o perfil da turma e nos levou a conhecer a realidade dos alunos. Fizemos um
trabalho de análise e tabulação do questionário e, assim, através dos resultados obtidos,
definimos como iríamos trabalhar com a turma e por meio de qual gênero textual
desenvolveríamos as atividades. O questionário investigativo pode ser definido
[...] como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que
são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas,
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2008, p.
121).

Após o período de observação e com os resultados obtidos através do questionário
investigativo, começamos o planejamento das atividades por meio de uma Sequência
Didática (SD). “Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 96). Uma SD objetiva ajudar o aluno a
dominar melhor um gênero textual, permitindo-lhe escrever ou falar de uma maneira mais
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adequada em uma situação comunicativa. Essa serve para dar acesso aos alunos a práticas
de linguagem novas ou dificilmente domináveis (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY,
2004).
As sequências visam o aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção
oral e estão principalmente centradas na aquisição de procedimentos e de
práticas. Ao mesmo tempo em que constituem um lugar de intersecção entre
atividades de expressão e de estruturação, as sequências não podem assumir a
totalidade do trabalho necessário para levar os alunos a um melhor domínio da
língua e devem apoiar-se em certos conhecimentos, construídos em outros
momentos. Ambas as abordagens são, portanto, complementares. (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 114).

De acordo com Antunes (2003), o planejamento deve acontecer em torno de dois
grandes eixos: o do uso da língua oral e escrita e o da reflexão acerca desses usos. Para
essa autora, devemos explorar a escrita, a leitura, a gramática e a oralidade sob a
perspectiva interacionista da linguagem. Nas partes da Sequência Didática, que se
dividiram em Pré-leitura, Leitura e Pós-leitura, planejamos atividades que exploraram a
escrita, a leitura, a gramática e a oralidade, conforme indicado por Antunes (2003).
3 O PERCURSO DA PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS

O primeiro passo desta pesquisa foi a escolha do tema, que se configurou pelo uso
do gênero textual carta aberta na organização do planejamento para o Ensino Médio. O
motivo da escolha desse tema deve-se à experiência do Estágio Supervisionado III, no
segundo semestre do ano de 2019, em que planejamos aulas para uma turma de 2º ano do
Ensino Médio, do turno da noite. No período de observação, dinamizamos um
questionário investigativo e, dos resultados obtidos, nos chamou a atenção a dificuldade
de expressar ideias por parte dos alunos. Assim, escolhemos trabalhar, no período
regência, com um gênero da ordem do argumentar e, como a carta aberta estava no
programa do 2º ano, esse foi o gênero textual escolhido. Após a escolha do tema,
delimitamos, para este trabalho, o nosso problema de pesquisa por meio da seguinte
questão: Quais das atividades planejadas, utilizando-se o gênero carta aberta, foram
capazes de desenvolver nos alunos a capacidade de expressar ideias? A busca por
responder a essa questão começou a conduzir os rumos desta pesquisa.
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Para que consigamos solucionar o problema de pesquisa de satisfatoriamente,
elaboramos uma revisão bibliográfica, em que citamos estudiosos que concebem a
linguagem pela perspectiva interacionista, que trabalha com a língua em seus usos.
Quando planejamos as atividades da regência, estávamos embasados nessa perspectiva
teórica, por isso a retomamos nesse momento. Os principais teóricos são: Aburre (2016),
Antunes (2003), Barroso (2011), Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004) e Marcuschi (2002).
Na sequência, na seção das discussões e resultados, realizamos a articulação entre essa
teoria, a prática de estágio, a análise do uso da carta aberta e nossa reflexão sobre o tema.
A análise do nosso objeto de estudo ocorre por meio de abordagem qualitativa.
Primeiramente, selecionamos as atividades, referente ao trabalho com o gênero carta
aberta, que mais despertaram a capacidade de expressar ideias nos alunos e se, porventura,
houve alguma que não conseguiu cumprir com esse propósito. Como parâmetro para o
recorte dessas atividades, adotamos o plano de ensino e os diários da prática pedagógica,
pois neles há uma descrição minuciosa do que foi planejado e o que realmente
concretizou-se durante as aulas. Após esse recorte, é realizada a reflexão sobre as
atividades selecionadas na SD, articulando a teoria com a prática. A articulação entre o
planejamento e a prática é possível devido ao plano de ensino, aos planejamentos de aula
(sequência didática) e aos diários da prática pedagógica, que servem como registros para
consulta e análise dos dados. Através dos diários da prática pedagógica, é possível
analisar o que realmente funcionou e o que não se concretizou na prática de ensino e os
porquês. Após toda essa trajetória de pesquisa, nas considerações finais, respondemos à
questão de pesquisa e refletimos acerca dos resultados.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Estabelecemos dois critérios para a seleção das atividades no plano de ensino e
nos diários da prática pedagógica: as atividades que objetivavam desenvolver a
capacidade de expressar ideias pessoais por meio da carta aberta e cumpriram com esse
propósito na prática e as que não obtiveram êxito. Esses critérios se estabelecem porque
os gêneros textuais assumem, nas práticas de ensino e aprendizagem, um caráter social e
funcional, que se relaciona com a decisão estratégica por um determinado gênero de texto,
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e não outro (BARROSO, 2011). Essa escolha depende dos objetivos que almejam ser
alcançados de acordo com a realidade da turma. No quadro abaixo, podemos visualizar
quais foram as atividades planejadas e os seus resultados na prática pedagógica.
Quadro 1 – Atividades que visam expressar ideias pessoais e os resultados obtidos na
prática
AULA
1ª

TIPO DE ATIVIDADE

FRAGMENTOS DO DIÁRIO DE PRÁTICA
PEDAGÓGICA
“Conseguimos estabelecer um bom diálogo sobre o tema”.

Pré-leitura
Tema: A reciclagem e a coleta
seletiva do lixo sustentável.

2ª

Leitura
Tema: A reciclagem e a coleta
seletiva do lixo sustentável.

7ª

Pós-leitura (antecipação
produção textual)

a

Tema: Castração química para
pedófilos e estupradores.

“Avalio que a maneira como pensamos as duas primeiras
aulas no planejamento foi precisa, a participação e o
conhecimento prévio dos alunos sobre o tema
"Reciclagem e coleta do lixo sustentável" nos
surpreendeu. Como todos os alunos que estavam presentes
já trabalham, isso contribuiu para que eles contassem suas
experiências sobre o assunto e inclusive relatassem quais
são as medidas adotadas pelas empresas onde trabalham
para cuidar da coleta do lixo”.
“Acredito que a metodologia de colocar os textos
motivadores antes da atividade de produção textual deu
muito certo, pois essa é uma forma dos alunos adquirirem
informações sobre o tema e logo terem melhor condições
de se posicionarem. Os dois períodos foram suficientes
para que ocorresse essa introdução e logo começassem a
colocarem as suas ideias no papel”.

Fonte: elaborado pela autora a partir do plano de ensino e do diário de prática pedagógica.

De acordo com o registro, no diário de prática pedagógica, a 7ª e 8ª aula foi
ministrada na 9ª e 10ª aula.
Pelo planejamento essa atividade seria abordada na 7ª e 8ª aula e estamos
trabalhando na 9ª e 10ª aula. Porém, apesar do atraso, dará tempo para que
todos terminem o texto e me entreguem. Na próxima aula, no período de
quarta-feira, continuarão a escrita, melhorando-o através das minhas
observações e nos dois últimos períodos, na quinta-feira, o finalizarão e me
entregarão. Mesmo estando um pouco atrasado o planejamento, a atividade de
produção textual conseguirá ser dinamizada com êxito. Os alunos são
participativos e não tive problema de comportamento. Todos fazem o que lhes
é proposto (BÄR, 2019, p. 43).

A 11ª e a 12ª aula não foram ministradas devido ao início da greve, na rede
estadual de ensino, por conseguinte não há registros nos diários de prática pedagógica.
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Por isso, analisaremos somente a atividade de antecipação à produção textual, que gerou
debate entre os alunos e a estagiária sobre o tema abordado.
4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DAS ATIVIDADES A PARTIR DA SEQUÊNCIA
DIDÁTICA
No plano de ensino, fizemos um recorte das atividades que objetivavam fazer com
que os alunos expressassem ideias. Foram selecionadas as seguintes atividades na SD: 1)
de pré-leitura, ministrada na primeira aula, 2) de leitura, ministrada na segunda e 3) de
pós-leitura, ministrada na nona, pois houve um atraso em relação ao planejamento. De
acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), uma SD objetiva ajudar o aluno a
dominar melhor um gênero textual, permitindo-lhe escrever ou falar de uma maneira mais
adequada em uma situação comunicativa.
As três atividades recortadas da SD cumpriram com esse objetivo, permitindo aos
alunos escreverem e falarem adequadamente nas situações comunicativas propostas.
Faremos uma articulação entre o planejamento dessas atividades e a teoria, analisando as
atividades nos seus pormenores.
4.2.1 Análise da atividade de pré-leitura

Para melhor discutir tal ponto, apresentamos na Figura 1 o recorte da etapa Préleitura da SD utilizada na primeira aula.
Figura 1 – Etapa Pré-leitura da SD
1ª Etapa – Pré-leitura (Provocação ou problematização)

1ª aula: Primeiramente, a estagiária irá apresentar-se aos alunos e falará como trabalhará durante o
período das 12 horas/aula de regência. No segundo momento, pedirá para que os alunos se apresentem e
falem um pouco sobre a sua trajetória estudantil e sobre os seus projetos profissionais para o futuro.
Depois desse momento de integração, começará a aula e perguntará aos alunos se eles sabem o que é a
reciclagem e a coleta de lixo sustentável. A estagiária irá anotando no quadro o que os alunos sabem a
respeito. Na sequência, fará as seguintes perguntas aos alunos em voz alta.
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1) Quais são os benefícios que a reciclagem e a coleta do lixo sustentável podem trazer para a sociedade?
Espero que os alunos digam que a reciclagem e a coleta do lixo sustentável contribuem para o meio
ambiente, diminuindo a poluição e a emissão de gases tóxicos.
2) Quais são os tipos de materiais que costumam passar pela reciclagem e em que tipo de produto se
transformam? Espero que os alunos digam que os materiais recicláveis são o alumínio, o plástico, os
metais ferrosos, o papel e o papelão e o vidro. Esses materiais podem transformar-se em papel reciclado,
camisetas de garrafa PET, sapatos, pisos, revestimento de paredes, carrinho de supermercado, miolo
de garrafa térmica, artesanato, entre outros.
3) Você sabe quais são as cores da coleta seletiva e a qual tipo de resíduo cada uma delas refere-se?
Espero que os alunos digam que as cores da reciclagem e os resíduos são: azul (papel), vermelho
(plástico), verde (vidro), amarelo (metal), laranja (resíduos perigosos), roxo (resíduos radioativos),
marrom (resíduos orgânicos) e cinza (resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não
passível de separação). Se os alunos não souberem, a estagiária agirá com naturalidade e dirá as cores
que se referem a cada resíduo.
4) Você sabe como é feita a coleta do lixo em Santa Maria? A cidade possui uma usina de reciclagem?
Espero que os alunos digam que a coleta do lixo em Santa Maria é feita por caminhões coletores, no
bairro Camobi, especificamente, há coleta segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. E que há usina de
reciclagem na cidade, inclusive uma Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis – ASMAR.
5) O lixo de Santa Maria que não é reciclado é destinado a um aterro sanitário ou é descartado em um
“lixão”? Espero que os alunos digam que há aterro sanitário em Santa Maria, localizado no distrito de
Boca do Monte, com capacidade para receber 2,5 milhões de toneladas de resíduos. Sua vida útil é
estimada em 30 anos e opera em uma área de 24 hectares, atendendo a região central do estado.
Fonte: retirada da SD analisada.

Recordamos que essa atividade nos surpreendeu, pois fez com que os alunos
opinassem a respeito do assunto e foi possível perceber o quanto tinham conhecimento
sobre o tema “A reciclagem e a coleta do lixo sustentável”. Essa atividade introduziu a
leitura do texto “Carta aberta aos prefeitos” e objetivou despertar os conhecimentos
prévios dos alunos a respeito do tema. De acordo com Antunes (2003), devemos planejar
as atividades de uma aula de português em torno de dois grandes eixos: o do uso da língua
oral e escrita e o da reflexão acerca desses usos. Essa atividade de pré-leitura foi planejada
para trabalhar com o uso da língua oral. Para a autora, os usos orais da língua devem ser
matérias de sala de aula e a sua omissão ocorre, muitas vezes, pela crença ingênua de que
eles estão tão ligados à vida de todos nós, logo não precisariam ser trabalhados na escola
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e também pelo fato de a fala ser vista como um lugar privilegiado para a violação das
regras de gramática, o que não é verdade.
Segundo Antunes (2003), os usos orais da língua devem ser trabalhados em torno
de gêneros da oralidade informal, como a “conversa” e a “troca de ideias”. O objetivo
dessa atividade de pré-leitura foi justamente esse, instigando os alunos a expressarem os
seus conhecimentos prévios sobre o assunto, a partir das perguntas norteadoras. O
resultado obtido com a atividade de oralidade foi satisfatório, pois os alunos conseguiram
expressar os seus conhecimentos e ideias sobre o assunto, o que os ajudou na atividade
de compreensão textual.
4.2.2 Análise da atividade de leitura

Na Figura 2, apresentamos o recorte da etapa Leitura da SD utilizada na segunda
aula, a fim de realizarmos a análise.
Figura 2 – Etapa Leitura da SD
2ª Etapa – Leitura (cotejo/estudo do texto)

2ª aula: Após todo o debate sobre reciclagem e coleta do lixo sustentável, a estagiária entregará aos
alunos, em uma folha impressa, uma carta aberta. O título é carta aberta aos prefeitos. A estagiária pedirá
aos alunos que queiram a leiam em voz alta. Ao final da aula, a professora fará um pequeno debate com
os alunos sobre o conteúdo da carta, relacionando o assunto da carta com o que fora debatido na aula
anterior na atividade de pré-leitura sobre a reciclagem e a coleta de lixo sustentável. A motivação é fazer
com que os alunos consigam expressar as suas ideias, já que essa foi a dificuldade apontada no
questionário diagnóstico, aplicado no período da observação.

Carta aberta aos prefeitos
8 de janeiro de 2017
Por pior que sejam os problemas de caixa, as dívidas acumuladas pelo município e as surpresas ruins
que todos vocês tiveram nesta primeira semana de governo, lembrem-se de que a paciência do eleitor é
curta para quem só sabe reclamar da vida ou do destino. Aliás, todos vocês já sabiam desde a época de
campanha -antes até- que a situação era difícil. Agora é arregaçar as mangas e fazer as coisas
acontecerem.
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Se escolherem o caminho da sustentabilidade, a chance de dar certo é maior.
Dê destino correto para os resíduos (a maioria das cidades ainda tem lixões) e, se não houver recursos
para instalar um aterro sanitário no curto prazo, promova a coleta seletiva (de lixo seco) e a compostagem
(de matéria orgânica) para reduzir os danos ambientais que a sua cidade causa. Pode ser que isso gere
uma economia de recursos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cidades precisam ter 12 metros quadrados de área
verde por habitante. Faça a conta e veja se o seu município tem cobertura vegetal suficiente para garantir
umidade, temperatura e bem-estar mínimos para os moradores. A relação custo benefício de um projeto
de arborização urbana é das mais vantajosas que existem.
Seja amigo da bicicleta, das hortas urbanas, da reciclagem, do reuso de água e do IPTU Verde (que
beneficia quem realiza intervenções sustentáveis no imóvel).
Persiga os poluidores que desrespeitam a lei, tenha rédea curta com a especulação imobiliária, tolerância
zero com as ocupações irregulares. Seja um bom xerife da qualidade de vida de todos, sem privilégios.
Nomeie um secretário de Meio Ambiente que saiba contrariar interesses e não tenha medo de dizer não
quando necessário. Se o secretário em questão não for da área ambiental (mas seja um bom gestor),
nomeie como subsecretário alguém que saiba o que é “DBO” ou “licenciamento ambiental” para ser o
anjo da guarda sustentável do chefe. Puna exemplarmente os casos de corrupção e cerque-se de quadros
técnicos confiáveis e honestos.
Muita atenção com os empresários de ônibus, com os construtores e com aqueles que recorrem a
influência e dinheiro para privilegiar os interesses pessoais em detrimento do coletivo.
Privilegie os mais pobres e faça um pacto com a sua consciência: em nenhuma hipótese entregar uma
cidade mais degradada para seu sucessor.

André Trigueiro
Folha de S. Paulo
https://mundosustentavel.com.br/carta-aberta-aos-prefeitos/
Fonte: retirada da SD analisada.

A atividade de leitura também explorou o uso da língua oral, fazendo com que os
alunos relacionassem os seus conhecimentos prévios, discutidos na primeira aula, com as
informações contidas no texto “Carta Aberta aos prefeitos”. No planejamento, o objetivo
principal era despertar a argumentação nos estudantes. De acordo com Antunes (2003), a
atividade de leitura em sala de aula deve propiciar a interação verbal e não uma mera
decodificação mecânica da escrita, desvinculada dos diferentes usos sociais que se fazem
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da leitura atualmente. O gênero textual carta aberta propicia a argumentação porque
resulta em um texto em que o autor se dirige a um interlocutor de forma pública, com o
objetivo de defender um ponto de vista e até mesmo convencê-lo a mudar de opinião
sobre alguma questão controversa, levando-o a agir de determinada maneira (ABURRE,
2016).
Nessa atividade, os alunos tiveram o primeiro contato com o gênero carta aberta.
O texto se dirige aos prefeitos do estado de São Paulo e visa fazê-los diminuir os riscos
ambientais nas cidades, por meio dos argumentos destacados. Após trabalhar com esse
texto e explorar as características do gênero, o objetivo era que os alunos também
produzissem uma carta aberta, em que trabalhariam com o uso da língua escrita.
4.2.3 Análise da atividade de pós-leitura

A Figura 3 é o recorte da etapa Pós-leitura da SD utilizada na nona aula.
Figura 3 – Etapa Pós-leitura
3ª Etapa – Pós-leitura (produção)

7ª aula: Nesta aula, primeiramente a estagiária entregará, em uma folha impressa, dois textos motivadores
sobre a castração química para combater a pedofilia e/ou estupro. A estagiária lerá os textos com os
alunos em voz alta. Logo, pedirá que os mesmos elaborem uma tese e dois argumentos capazes de
defendê-la. Ao final da aula, a estagiária pedirá que os alunos digam se são favoráveis ou contrários à
castração química e digam os porquês. Essa atividade também fará com que os alunos reflitam sobre o
tema e expressem as suas opiniões, atividade com que a turma tem maior dificuldade, segundo o
questionário-diagnóstico.

TEXTOS MOTIVADORES:

Vários países adotam castração química para combater a pedofilia
R7 Planalto 15/05/2018
O método encontra uma forte resistência no Brasil, principalmente, pelas sequelas físicas que pode
deixar no indivíduo
O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, questionou durante a entrevista no Roda
Viva por que o seu projeto de castração química para pedófilos não foi aprovado.
Considerada enfermidade pelo Código Internacional de Doenças, a pedofilia pode ser enfrentada com a
castração química?
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Vários países já adotam a prática, entre eles França, Dinamarca, Alemanha, Colômbia, Rússia, Argentina
e Inglaterra. Neste último, o condenado pode escolher entre a prisão e o tratamento.
Nos Estados Unidos, oito estados também aplicam a castração química, que consiste, basicamente, na
ingestão de substâncias que bloqueiam a produção de testosterona, inibindo o desejo sexual, mas não
eliminando a fertilidade.
Por aqui, o método encontra uma forte resistência, principalmente, pelas sequelas físicas que pode deixar
no indivíduo.
Quem defende a castração entende que, por ter uma doença incurável, o pedófilo precisa ser impedido
de continuar a fazer um mal que está acima do seu controle.
E, você, o que acha?
Fonte:
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/varios-paises-adotam-castracao-quimica-paracombater-a-pedofilia-26042019

‘Castração química’ não impede casos de pedofilia e estupro
Injeção de hormônio feminino controla a produção de esperma e testosterona
Por LITZA MATTOS
06/06/16 - 03h00
Os recentes casos de violência sexual envolvendo estupros ou pedofilia trazem à tona discussões sobre
o endurecimento das penas aos condenados por crimes sexuais, e uma das opções que ganhou fôlego em
meio à sociedade é a “castração química” – método que reduz temporariamente a libido do homem,
diminuindo a probabilidade de ter ereções. Especialistas em saúde e direito, no entanto, condenam a
medida.
Diferente da castração cirúrgica masculina, quando os testículos são removidos, na castração química,
uma injeção mensal de um hormônio feminino – que atua sobre neurotransmissores cerebrais que
controlam a produção de esperma e testosterona – pode ser usada, ou o consumo diário de uma pílula
que inibe o desejo sexual. O tratamento também pode incluir sessões de terapia.
Ambos os casos não funcionam como uma medida de esterilização (como a vasectomia), porém, estudos
mostram que a redução do desejo sexual pode perdurar até 15 anos e provocar efeitos colaterais graves,
como diabetes, feminização e atrofia da genitália.
“A castração química precisa de muito cuidado médico com relação às funções hepáticas, ou teremos,
em alguns anos, um esquema semelhante à cirrose alcoólica, além de diminuição de capacidade
cognitiva, aumento de ansiedade e depressão nesses homens”, aponta o professor do Instituto Paulista
de Sexualidade, Oswaldo Rodrigues.
O especialista não acredita que essa seja a melhor solução para os casos de abuso sexual. “Para muitos
homens, cuja motivação é a violência, por exemplo, isso não deixaria de existir pela inexistência de um
hormônio. Os medicamentos usados não inibem esses impulsos, somente se o condenado for dopado
com acréscimo de outros medicamentos”, explica.
Rodrigues também faz uma comparação com os casos de castração animal. “Acreditamos que animais
castrados são mais dóceis, mas nem todos são assim. Alguns fazem sexo, mesmo que não tenham
espermatozoides”, afirma.
Mesmo nos países que adotaram a punição, a medida vem sendo questionada por não ser totalmente
eficaz, pois o resultado depende da psique do paciente e pode ser revertido com ingestão de Viagra.
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Mudanças devem ser mais profundas, dizem advogados
O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), Elias Mattar Assad,
considera a castração química inconstitucional. “De acordo com nossa Constituição Federal, esse tipo
de pena é cruel, configura um tratamento desumano ou degradante que se equipara à tortura e interfere
na integridade física e moral do apenado”, afirma.
Toda essa avaliação está, segundo Assad, amparada por diferentes artigos que estão “blindados” por
cláusulas pétreas na Constituição, ou seja, não admitem modificação por lei nem por emenda da própria
Constituição.
Na visão do advogado e também professor de direito penal da PUC-MG e da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) Leonardo Marinho, a pena não elimina nem nunca eliminou o crime. “O que vai
resolver é trabalhar uma formação mais humanista e de respeito à mulher, desde a formação básica com
a criança, e não com o adolescente ou o universitário. O Estado não tem o direito de tocar e/ou modificar
o corpo”, afirma.
A presidente da ONG Artemis, defensora dos direitos das mulheres, Raquel Marques, concorda e diz
que é preciso mudar a mentalidade e garantir que os estupros sejam punidos conforme as leis atuais.
“Um homem ser impedido quimicamente de usar seu pênis não significa que ele não faria estupro. Na
prática, os estupradores ainda não são denunciados, os inquéritos não são encaminhados e, quando
processado, o homem não é
condenado”, diz. (LM)
Pelo mundo
Países que já adotam a castração química:
Argentina (Mendoza) Canadá Colômbia Coreia do Sul Indonésia Macedônia México
Já admitiram a prática em algumas situações: Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e Alemanha
Política. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tem um projeto de lei (PL 5398/ 2013) tramitando no
Congresso que prevê o aumento das penas e condiciona liberdade do estuprador à castração química.
https://www.otempo.com.br/interessa/castracao-quimica-nao-impede-casos-de-pedofilia-e-estupro1.1314159
Fonte: retirada da SD analisada.

Essa atividade objetivou preparar os alunos para a produção escrita. Lemos e
discutimos um texto favorável e um contrário à castração química, instigando os alunos
a se posicionarem através de argumentos. O comando da produção escrita foi o seguinte:
“A partir de tudo que estudamos sobre o gênero “Carta aberta”, escreva um texto desse
gênero, destinado ao presidente Jair Bolsonaro sobre o tema “castração química para
pedófilos e estupradores”. Imagine que seu texto será publicado em um jornal de
circulação na cidade de Santa Maria”. Antes da produção escrita, também estudamos as
partes de uma carta aberta e vimos os critérios de avaliação da produção escrita. Após a
escritura da carta aberta, planejamos uma aula de reescrita, baseados nas fases de escrita.
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Conforme Antunes (2003, p. 54), “a escrita compreende etapas distintas e
integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as quais, por sua vez,
implicam da parte de quem escreve uma série de decisões”. Essas etapas são
interdependentes e intercomplementares, pois cada uma delas cumpre uma função
específica. A condição final do texto depende de como se respeitou cada uma das fases.
Para a autora, o escritor deve ser consciente das exigências de uma escrita cuidadosa, que
supõe tempo e disposição para planejar, fazer e refazer, para que, por fim, produza um
texto adequado e relevante.
Os alunos expressaram as suas ideias, sendo que a maioria deles se posicionaram
contrários a castração química, pois, segundo eles, o abuso sexual pode ocorrer de
diferentes maneiras e a castração não diminuiria a incidência. Os alunos escreveram a
carta aberta, porém, com o início da greve na rede estadual de ensino, não foi possível
fazer a atividade de reescrita. Deixamos os textos com a professora regente, que
terminaria a atividade com os alunos no reinício das aulas.
4.3 RESULTADOS OBTIDOS NAS ATIVIDADES ANALISADAS
Considerando que “cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as
linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da
leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos” (BRASIL, 2018, p. 498)
e que devemos planejar as atividades de uma aula de português em torno de dois grandes
eixos: o do uso da língua oral e escrita e o da reflexão acerca desses usos (ANTUNES,
2003), planejamos aulas por meio de atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura que
exploraram a oralidade, a leitura, a gramática e a escrita. Dentro da perspectiva
interacionista da linguagem, foi imprescindível trabalhar com os gêneros textuais, porque
entendemos que não podemos nos comunicar verbalmente a não ser por algum gênero
(MARCUSCHI, 2002).
A partir desses aspectos elencados, propomo-nos a responder, por meio do plano
de ensino, sequência didática (SD) e diários de prática pedagógica, a seguinte questãoproblema: Quais das atividades planejadas, utilizando-se o gênero carta aberta, foram
capazes de desenvolver nos alunos a capacidade de expressar ideias pessoais? Para isso,
fizemos um recorte de atividades do plano de ensino que objetivavam expressar ideias.
Foram selecionadas três atividades na SD, uma de pré-leitura, uma de leitura e uma de
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pós-leitura. Através de uma análise de abordagem qualitativa e dos pressupostos teóricos
de Antunes (2003), fizemos uma reflexão acerca das três atividades selecionadas nos seus
pormenores. Verificamos, por meio dos diários de prática pedagógica, que todas as
atividades planejadas, utilizando-se o gênero carta aberta, que visavam instigar nos alunos
a capacidade de expressar ideias, lograram êxito na prática e que esse gênero textual,
realmente, instiga os alunos a uma tomada de posição diante de um determinado assunto.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho surgiu da experiência de Estágio Supervisionado III, no Ensino
Médio. Tanto o período de planejamento como o de regência foram um desafio, visto que
era uma turma regular, de 2º ano, porém do turno da noite, com um alto índice de evasão,
faltas e atrasos. Muitas vezes, no primeiro período, havia somente um ou dois alunos
presentes em sala de aula. Por isso, a nossa meta, no planejamento, foi pensar em aulas
sucintas, não muito extensas, que suprissem as demandas dos alunos. A maior
necessidade demonstrada, no questionário investigativo, foi a dificuldade de expressar
ideias. Assim, deveríamos pensar em aulas que instigassem os alunos a expressarem as
suas ideias pessoais. A eleição por um gênero da ordem do argumentar surgiu nesse
momento. Escolhemos a carta aberta por ter uma estruturação simples e por ser um gênero
textual que instiga uma tomada de posição sobre determinado assunto, tendo por base a
argumentação que visa ao convencimento.
Tomamos como base teórica para o planejamento das aulas a perspectiva do
interacionismo sociodiscursivo, que visa o ensino da língua em seus usos (BARROSO,
2011). A partir da reflexão que se estabeleceu entre a teoria e a prática, verificamos que
as atividades planejadas com o gênero selecionado cumpriram com o seu objetivo inicial
que era despertar nos alunos a capacidade de expressar ideias pessoais. Isso deve-se ao
fato de que os gêneros textuais, nas práticas escolares de ensino e aprendizagem, assumem
um caráter social e funcional, que se relaciona com a decisão estratégica por um
determinado gênero de texto, e não outro. A escolha dos gêneros textuais está atrelada
aos objetivos que almejam ser alcançados de acordo com a realidade da turma
(BARROSO, 2011). O planejamento das aulas por meio da Sequência Didática (SD)
também cumpriu com o seu objetivo de aperfeiçoar os alunos nas práticas de escrita e de
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produção oral, sendo um lugar de intersecção entre as atividades de expressão e de
estruturação (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
De maneira geral, as aulas foram interativas e os alunos, participativos, o que nos
surpreendeu, visto que a maioria deles trabalhavam durante o dia. O maior problema a
ser contornado, realmente, foram as faltas e os atrasos, principalmente no primeiro
período e o alto índice de evasão. Apesar desses percalços, os resultados da prática
pedagógica foram positivos e conseguimos lograr os nossos objetivos. Este trabalho
constitui-se como uma fonte de pesquisa para os futuros docentes ou até mesmo para os
docentes já formados que desejam trabalhar com os gêneros textuais e, principalmente,
para aqueles que têm por meta instigar os alunos a expressarem as suas ideias nas aulas
de português.
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GÊNERO RESENHA CRÍTICA: CONTRIBUIÇÕES
PARA O ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO
ENSINO MÉDIO

Euza Mara Echevarria Ribeiro 14

1 INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que a evolução no processo de ensino e aprendizagem é
construída na superação de muitos desafios. Também está alicerçada em ações
pedagógicas que valorizem o contexto social do aluno, associadas ao desenvolvimento de
atividades que o provoquem acerca dos conhecimentos adquiridos, a fim de que se torne
um sujeito crítico e reflexivo.
Nesse sentido, os gêneros textuais, utilizados especificamente no planejamento de
aulas na disciplina de Língua Portuguesa para o Ensino Médio, surgem como uma
ferramenta capaz de intermediar a linguagem trazida pelo aluno por meio das relações
sociais estabelecidas na escola, uma vez que, segundo Marcuschi (2008, p. 163), “[a]
vivência cultural humana está sempre envolta em linguagem, e todos os nossos textos
situam-se nessas vivências estabilizadas em gêneros”.
No entanto, entende-se que a produção textual ainda é um dos grandes desafios
que os alunos do Ensino Médio encontram em sua jornada acadêmica, já que escrever é
considerado um ponto de muita preocupação e ansiedade, tendo em vista a proximidade
do ingresso dos discentes na vida universitária. Assim, como forma de repensar a prática
da produção textual, o docente deve considerar as habilidades relacionadas, como o
ensino da leitura, interpretação, escrita e argumentação do estudante, por meio da
utilização de um gênero textual que qualifique de forma eficiente essas características na
elaboração de um texto.
Nesse cenário, o gênero textual “resenha crítica” oferece aporte para o
desenvolvimento de um trabalho que prepare o aluno para a escrita de forma eloquente e
14

Graduada em Letras Português e Literaturas a distância pela UAB/UFSM, polo de Santana do
Livramento/RS.
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articulada, além de promover a aproximação do discente a um texto discursivo e
argumentativo.
Sendo assim, a justificativa para este trabalho baseia-se na premissa de que o
estudo do gênero textual resenha crítica permite ao aluno o desenvolvimento da leitura,
escrita e argumentação, habilidades descritas nos itens EM13LP53: “criar obras autorais,
em diferentes gêneros e mídias” e EM13LP45: “Compartilhar sentidos construídos na
leitura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as
formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural
e aguçar a perspectiva crítica” da BNCC (BRASIL, 2018), e entendidas como essenciais
no processo de construção de um indivíduo capaz e crítico. Além disso, o estudo e
desenvolvimento de uma sequência didática com a utilização desse gênero textual,
realizada na prática do Estágio III do Curso de Letras – Português e Literaturas,
permitiram à docente em formação a análise da relevância para essa escolha.
Tendo em vista a justificativa proposta, este trabalho apresenta o seguinte
problema de pesquisa: Como o estudo do gênero textual resenha crítica pode contribuir
para a produção textual dissertativo-argumentativa? Com o intuito de responder a essa
questão, apresenta-se como objetivo geral: analisar as práticas de linguagem realizadas
durante a prática do Estágio III do Curso de Letras – Português e Literaturas, por meio da
utilização do gênero textual resenha crítica. A partir do objetivo geral, destaca-se o
objetivo específico: compreender a importância do gênero textual resenha crítica para os
alunos do Ensino Médio.
Para substancializar os objetivos deste trabalho, embasa-se nos fundamentos
teóricos de Antunes (2003), Bazerman (2006), Andrade (2006), Medeiros (2014),
Marcuschi (2002), Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004), Geraldi (1997), Bronckart
(2007), Brasil (1997) e Machado; Lousada; Abreu-Tardelli (2004). Dessa forma,
apresentam-se as revisões e discussões bibliográficas da pesquisa, contemplando o gênero
resenha crítica na produção textual dissertativo-argumentativa. Logo após, são expostas
a metodologia, as análises e discussões dos resultados. Por fim, são relatadas as
considerações finais.
Com isso, enseja-se realizar a verificação dos mecanismos de linguagem
utilizados com o gênero textual resenha crítica e possibilitar a compreensão da relevância
desse gênero para os alunos. Além disso, espera-se que este estudo proporcione reflexões
a partir do Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa no Ensino Médio.
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2 GÊNERO RESENHA CRÍTICA
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA

NA

PRODUÇÃO

TEXTUAL

A partir do estabelecimento das propostas contidas nos PCNs, ao fim
da década de 1990, tem-se considerado essencial o ensino de distintos gêneros textuais
na disciplina de Língua Portuguesa. Assim, a escola passa a ser a grande responsável pela
transformação do estudante em um indivíduo atuante no processo de ensinoaprendizagem. Sobre isso, Geraldi (1997, p. 23) contribui: “alunos e professores
aprendem e ensinam um ao outro com textos, para os quais vão construindo novos
contextos e situações, reproduzindo e multiplicando os sentidos em circulação na
sociedade”.
Na definição de Marcuschi (2002, p. 29), “os gêneros textuais operam, em certos
contextos, como formas de legitimação discursiva”. Assim, o docente necessita propiciar
as condições reais de circulação de textos, e é no âmbito escolar o lugar ideal para a
produção de textos com a finalidade de levar o estudante ao entendimento do gênero
(DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
Nesse sentido, a utilização do gênero resenha crítica é significativa nas
práticas sociais de linguagem, uma vez que situa o aluno no contexto de produção: o
espaço físico-temporal, o vínculo entre os interlocutores, a finalidade comunicativa,
entre outros (BRONCKART, 2007 apud PAES; RIBEIRO, 2018).
Na prática, a elaboração de textos do gênero resenha crítica oferta ao aluno a
possibilidade de realizar técnicas discursivas que são solicitadas a ele como participante
da esfera acadêmica. A competência sobre esse gênero diz respeito à leitura e à escrita,
ações pelas quais o aluno, sendo elemento que faz parte da organização comunicativa
acadêmica, oficializa o seu compromisso como aprendiz na universidade (BAZERMAN,
2006 apud SILVA, 2011).
Dessa forma, é necessário preparar o estudante durante o ensino básico para que
seja capaz de produzir textos de forma clara e objetiva antes mesmo de ingressar na
universidade. Assim, o gênero resenha pode ser considerado uma proposta adequada para
o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita do aluno.
Em relação ao conceito, Andrade (2006, p. 11 apud RODRIGUES, 2009, p. 3)
define que resenha é “uma síntese seguida de comentário sobre obra publicada,
geralmente feita para revistas especializadas das diversas áreas da ciência, arte e
filosofia”. A autora prossegue, no capítulo 2, alargando a extensão de resenha,
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determinando que jornais diários e revistas semanais geralmente apresentam seções
próprias que exibem menções a filmes, peças teatrais, CDs e DVDs. Esses textos críticos
e descritivos podem ser considerados resenhas, conforme seu entendimento.
Para Medeiros (2014, p. 153 apud PAES; RIBEIRO, 2018), o gênero textual
resenha é “[...] um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes
constitutivas; [...]”. Ainda segundo o autor, no caso da resenha crítica, é considerada uma
combinação de síntese e julgamento de valor. Assim, pode-se compreender que na
resenha crítica ocorre a defesa de uma opinião e a exposição de justificativas para
defendê-la, o que, conforme Cervera (2008, p. 79), configura “o plano global mínimo [do
gênero] (descrição técnica, resumo e avaliação)”.
Por isso, entende-se, conforme Paes e Ribeiro (2018, p. 7), que é por meio da
utilização do gênero resenha crítica que o estudante terá chance de construir “uma série
de habilidades que servirão tanto para o trabalho com outros gêneros textuais como para
a produção de um resumo ou para a produção de outros gêneros organizados conforme a
sequência dissertativo-argumentativa, por exemplo”.
Os autores ainda esclarecem que o desenvolvimento da resenha crítica abrange a
capacidade de resumir, emitir opinião e criticar, o que o torna um gênero textual oportuno
para o desenvolvimento das capacidades linguísticas, textuais e discursivas. Dessa forma,
para que o aluno esteja habilitado a desenvolver aptidões na escrita, é necessária também
a construção proficiente da leitura. Sobre a relação entre a leitura e uma produção textual
eficiente, os PCN destacam:
O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes
e, consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir
textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da
intertextualidade e fonte de referências modalizadoras. A leitura, por um lado,
nos fornece a matéria-prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui
para a constituição de modelos: como escrever (BRASIL, 1997, p. 40).

Compreende-se, assim, que o docente deve privilegiar a etapa da leitura com
textos variados, para que, no processo de produção textual, o aluno possa recorrer aos
textos previamente apresentados, a fim de elaborar seu texto com propriedade e
argumentação.
Nesse sentido, a resenha crítica contempla os processos de leitura e escrita, pois,
para poder elaborar um texto de teor crítico, o escritor necessita ter o conhecimento do
assunto sobre o qual vai escrever, e por conseguinte, argumentar. Conforme Ferraz (2007,
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p. 63):
Resenhar tem tudo a ver com um texto argumentativo, que visa a expressar a
opinião de seu autor, supostamente alguém com um referencial de
conhecimento capaz de avaliar o que está sob sua visão e possuidor de
argumentos que convençam que essa avaliação é correta ou, pelo menos, flua
na direção exata.

Dessa forma, entende-se que para produzir uma resenha é necessário que o autor
do texto seja capaz de apresentar alegações que sustentem seu ponto de vista, de modo
que os leitores possam ser conduzidos à compreensão de sua posição como verdadeira ou
avaliá-la como direcionada na rota certa.
No processo de ensino da resenha, o docente pode solicitar aos alunos que
descrevam a situação de produção, a fim de identificar variáveis, como autor da obra,
função social, objeto resenhado, emissor, possível receptor, momento da produção,
local de produção e objetivos do autor (MACHADO; LOUSADA; ABREUTARDELLI, 2004 apud PAES; RIBEIRO, 2018).
Para o melhor desenvolvimento do trabalho com o gênero resenha crítica, entendese que há a necessidade de realizar esse procedimento através da elaboração de uma
sequência didática. De acordo com Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96), sequência
didática, doravante denominada SD, “é um conjunto de atividades escolares organizadas,
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresentam um esquema de quatro etapas
para o desenvolvimento de uma SD, que é estruturado de forma que, inicialmente, ocorra
uma apresentação de situação, na qual é especificada a tarefa oral ou escrita que deverá
ser realizada pelos alunos. Na segunda etapa, é prevista a primeira produção, que é a
elaboração de um primeiro texto, oral ou escrito, que se refere ao gênero trabalhado. O
terceiro momento trata dos módulos, os quais são compostos por atividades ou exercícios
que têm o objetivo de aprofundar as questões que foram evidenciadas pelo gênero. Por
último, temos a produção final, a qual é o momento em que o aluno pode colocar em
prática os conhecimentos obtidos e examinar os avanços conquistados. Esse processo está
estruturado a seguir.
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Figura 1 – Esquema da sequência didática
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Fonte: (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).

Em relação à produção textual, Geraldi (1997) expõe cinco práticas conectadas
entre si, que devem ser observadas para que o aluno tenha condições de produzir um texto
que seja compatível com o que lhe foi solicitado: ter o que dizer; ter razões para dizer o
que se tem a dizer; possuir um interlocutor; estabelecer-se como locutor ao passo que é
sujeito que diz, o que diz, para quem diz; e escolher as estratégias de realização das ações
determinadas anteriormente.
Antunes (2003, p. 45, grifos da autora) reforça esse entendimento
A atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, (ex-,
"para fora"), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções,
crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de
algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição
prévia para o êxito da atividade de escrever. Não há conhecimento lingüístico
(lexical ou gramatical) que supra a deficiência do "não ter o que dizer".

No processo de ensino-aprendizagem de produção textual, o bilhete orientador
surge como uma ferramenta de aproximação do professor em relação ao aluno, a fim de
que possa “intervir adequadamente no processo de leitura e produção desses textos e de
oportunizar a interação via bilhetes”, conforme analisa Fuzer (2012, p. 26). Isso torna
possível realizar uma orientação que possibilite uma reescrita de qualidade.
Ainda em relação aos bilhetes orientadores, Gonçalves e Bazarim (2009, p. 11
apud FUZER, 2012.p. 2018) afirmam que eles colaboram para “uma compreensão mais
refinada do gênero ensinado e ajudam a promover mudanças automotivadas, uma vez que
lançam o olhar do aprendiz sobre o próprio texto”, pois quando o aluno entende o gênero
estudado, torna-se apto a refletir a respeito do que será escrito.
Por fim, nesta revisão da literatura, buscou-se demonstrar que o trabalho com
o gênero resenha crítica, nos planejamentos de aula para o Ensino Médio, representa
um apoio para a escrita discursiva, tendo em vista que é capaz de oportunizar aos
alunos um maior entendimento no tocante às capacidades de linguagem aplicadas nas
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produções textuais.
3 METODOLOGIA

Nesta seção são exibidos os estágios metodológicos a serem desenvolvidos neste
projeto. A pesquisa foi classificada de abordagem qualitativa e de natureza básica.
Inicialmente, para a execução desta pesquisa, selecionou-se o estudo do uso do gênero
textual resenha crítica na organização do planejamento para o Ensino Médio, pois se
entende que o gênero supracitado atende às habilidades descritas na BNCC, e cujo
diferencial é a valorização do processo de leitura, escrita e argumentação do aluno.
Para esta pesquisa, entende-se ser necessário o emprego da abordagem qualitativa
por tratar-se de uma amostra satisfatória e cujos dados serão analisados de uma forma não
estatística, conforme indica Malhotra (2011). Assim, esse tipo de pesquisa mostra-se
adequada pelo que ainda define Malhotra (2011, p. 121):
Pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do cenário do
problema. Ela investiga o problema com algumas noções preconcebidas sobre
o resultado dessa investigação. Além de definir o problema e desenvolver uma
abordagem, a pesquisa qualitativa também é adequada ao se deparar com uma
situação de incerteza, como quando os resultados conclusivos diferem das
expectativas.

Neste estudo foi analisada a relevância da utilização do gênero resenha crítica no
Ensino Médio. Para tanto, apoiou-se nos teóricos Antunes (2003), Bazerman (2006),
Andrade (2006), Medeiros (2014), Marcuschi (2002), Dolz; Noverraz e Schneuwly
(2004), Geraldi (1997), Bronckart (2007), Brasil (1997) e Machado; Lousada; AbreuTardelli (2004).
Em relação às práticas pedagógicas, buscou-se retomar as atividades propostas na
SD da disciplina de Estágio Supervisionado III, cujo trabalho baseou-se na execução de
tarefas que tinham por produto final a elaboração de uma resenha crítica sobre o filme O
Auto da Compadecida.
Foi selecionada uma turma do 1º ano do Ensino Médio do horário noturno, com a
qual a autora realizou a prática de Estágio no segundo semestre de 2019, em uma escola
pública estadual, localizada na periferia de um município do interior do Rio Grande do
Sul. A turma tinha 16 alunos matriculados, sendo 08 pessoas do sexo feminino e 08
pessoas do sexo masculino, com idades que variavam entre 15 e 18 anos. No
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desenvolvimento das atividades, os estudantes foram atuantes e conseguiram realizar a
proposta de produção textual, o que foi considerado relevante no processo de dinamização
da SD.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
4.1 ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Para a elaboração da sequência didática, optou-se por conduzir um questionário
investigativo com o propósito de conhecer qual o perfil da turma e quais as atividades
pedagógicas adequadas para o desenvolvimento do processo educativo daquele grupo em
especial. Também foi possível observar o foco de interesse dos alunos e identificar quais
as dificuldades e facilidades de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, a fim
de levantar dados para orientar o planejamento da SD.
Em relação ao questionário como forma de coleta de dados, Gil (1999, p. 128)
define “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.
Dessa forma, nas demandas de caráter investigativo, o questionário configura um método
que servirá para reunir as informações necessárias para a construção de determinado
estudo.
A SD revelou-se com o melhor meio para desenvolver as atividades elaboradas
para a turma, pois é constituída por módulos que contêm tarefas relacionadas entre si.
Essas atividades são organizadas de forma que se possa ensinar determinado conteúdo,
etapa por etapa, conforme esquema apresentado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004,
p. 97) e descrito na revisão de literatura deste trabalho. No desenvolvimento da SD, foram
propostas tarefas que estivessem ligadas à produção principal, ou seja, à criação de um
texto do gênero resenha crítica.
Assim, o planejamento da sequência didática foi iniciado pela exibição de uma
música impressa e em vídeo e duas tirinhas como apresentação da situação; estudo do
gênero textual resenha crítica (módulo 1); análise e exercícios sobre duas resenhas
críticas, sendo uma referindo-se à leitura de um livro (Depois da escuridão, de Sidney
Sheldon) e outra de uma série popular entre os adolescentes (La Casa de Papel, da
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plataforma Netflix), que corresponderam aos módulos 2 e 3 do esquema.
Logo após, foi o exibido o filme brasileiro O Auto da Compadecida, baseado na
obra literária de Ariano Suassuna, cuja película é o fundamento para a produção inicial
e final que foram desenvolvidas. A etapa da produção inicial foi elaborada em momento
próximo à produção final, uma vez que a primeira refere-se à versão inicial da resenha
crítica e a última, à reescrita dessa produção textual.
Tendo cumprido todas as etapas do esquema de elaboração da SD, foi possível
colocá-la em prática em sala de aula, a fim de atingir os objetivos propostos na criação
do planejamento.
4.2 DINAMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL RESENHA CRÍTICA

O processo de dinamização da SD ocorreu em uma escola estadual localizada em
um município do interior do Rio Grande do Sul, em cumprimento aos parâmetros
estabelecidos para a disciplina de Estágio Supervisionado III, no segundo semestre do
ano de 2019, do Curso de Letras/Português e Literaturas, da Universidade Federal de
Santa Maria.
Primeiramente, foram apresentados os objetivos iniciais e finais da SD aos alunos
e os conteúdos que seriam abordados. Também foi exposta a produção textual que seria
trabalhada: resenha crítica. Cabe salientar que os alunos demonstraram animação pela
escolha da maioria das atividades, mas, em relação à resenha crítica, apresentaram receio
ao produzir.
Segundo Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004, p. 99), “[...] uma apresentação
descritiva de maneira detalhada da tarefa que os alunos devem realizar, requer a
apresentação da situação na qual visa expor aos alunos um projeto de comunicação escrita
que será realizado na produção final”. Dessa forma, o estudante, de posse desse
conhecimento, é capaz de desenvolver as habilidades necessárias para a produção textual,
uma vez que o gênero é trabalhado em módulos anteriores à produção final.
Ao iniciar o processo de produção da resenha, é importante que o docente
solicite aos alunos um levantamento das informações necessárias para a organização
do texto, tais como: autor da obra, função social, destinatário, tema, locais onde o
texto irá circular, objetivos do autor e características que enriqueçam a escrita
(MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 2004 apud PAES; RIBEIRO,
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2018).
Assim, na SD analisada, o objeto resenhado foi o filme O Auto da
Compadecida, com a direção de Guel Arraes e baseado no livro de Ariano Suasssuna
(autor da obra). O local de produção foi a a própria escola, enquanto que o momento
da produção diz respeito à hora-aula destinada à execução da tarefa. O emissor é o
aluno, responsável pela produção textual e o receptor é, em um primeiro momento,
o professor e, subsequentemente, outras pessoas.
Em relação à função social, a atividade tem por objetivo desenvolver as
habilidades comunicativas. Além disso, na produção da resenha crítica, os alunos
indicaram os itens mais importantes do filme, com o propósito de estabelecer uma
visão crítica acerca da obra, a fim de orientar seus leitores sobre os acontecimentos e
determinar um juízo de valor sobre O Auto da Compadecida.
No que se refere à produção textual propriamente dita, os alunos participaram de
modo interessado na elaboração da resenha crítica, tendo em vista que consideraram o
filme O Auto da Compadecida atrativo, divertido e original, segundo seus prórprios
conceitos. Assim, a referida atividade foi realizada por todos os discentes que estavam
presentes na ocasião. Finalmente, na atividade de reescrita, os estudantes mostraram-se
surpreendidos pelos bilhetes orientadores, e vários deles confirmaram que se sentiram
encorajados e animados a produzir a segunda versão da resenha crítica a partir do bilhete
orientador individual.
Considera-se que aliar a leitura e os conhecimentos empíricos auxilia no processo
de criação textual, uma vez que o indivíduo apropria-se do tema e do gênero para realizar
a atividade que foi proposta, proporcionando uma maior eficácia na evolução da
linguagem e na construção de um ser crítico e reflexivo. Sobre o processo de elaboração
textual, Antunes (2003, p. 54), argumenta que:
[…] elaborar um texto é uma tarefa cujo sucesso não se completa,
simplesmente, pela codificação das idéias [sic.] ou das informações, através de
sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto não é uma tarefa que implica apenas
o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e
lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e
intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita
propriamente, até o momento posterior da revisão e da escrita.

Entende-se que os objetivos da produção de texto com o gênero resenha crítica
foram atingidos, pois foi apurado o conhecimento adquirido pelos alunos no
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desenvolvimento das atividades de leitura, de produção textual e do conteúdo gramatical.
Por isso, o resultado final do planejamento pode ser considerado suficiente, embora
imperfeito em certas perspectivas, devido às dificuldades e imprevistos que marcam a
esfera educacional.
Os problemas aludidos referem-se, especialmente, às adversidades na execução
das atividades programadas, ao distanciamento existente entre a metodologia de ensino
escolhida pelo professor da disciplina e a que a professora em formação estudou e, por
fim, ao ensino de distintos gêneros textuais a alunos que não estão habituados às leituras
diversificadas.
Através deste estudo, é possível constatar que o trabalho com o gênero resenha
crítica, realizado por meio de SD, pode ser considerado um excelente aliado para a prática
pedagógica de produção textual, cujo foco consista no desenvolvimento de um texto
argumentativo, e que possibilite ao aluno/autor tornar-se um indivíduo capaz e consciente
de suas habilidades. Além disso, é notável como a SD é capaz de proporcionar um ensino
eficaz, uma vez que os conteúdos estão conectados e convergem para um mesmo objetivo.
Assim, foi possível observar que o gênero textual resenha crítica contribui para o
ensino da produção textual dissertativo-argumentativa, uma vez que possibilita ao aluno
a elaboração de textos que fomentam sua expressividade por meio da linguagem escrita.
Esses textos também devem caracterizar-se pela criatividade e posicionamento analítico,
pois a escrita de uma resenha crítica requer posicionamento de opinião e um discurso
eloquente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se mostrar como o estudo do gênero textual resenha crítica
pode contribuir para a produção dissertativo-argumentativa. Para isso, utilizou-se as
teorias de Antunes (2003), Bazerman (2006), Andrade (2006), Medeiros (2014),
Marcuschi (2002), Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004), Geraldi (1997), Bronckart
(2007), Brasil (1997) e Machado; Lousada; Abreu-Tardelli (2004), cujos estudos
sustentam esta pesquisa.
O corpus deste estudo foi constituído pela SD elaborada pela pesquisadora para a
intervenção prática da disciplina de Estágio Supervisionado III e desenvolvida com os
alunos do 1º ano do Ensino Médio, cuja produção final foi o gênero resenha crítica. Os
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procedimentos metodológicos foram classificados como de abordagem qualitativa e de
natureza básica.
Em relação à discussão e resultados, constatou-se que o trabalho com sequência
didática no contexto de sala de aula possibilita conduzir, acompanhar e aprimorar as
produções realizadas pelos alunos. Afora isso, a promoção de gêneros dissertativosargumentativos no ambiente escolar, como a resenha crítica, viabiliza outros aspectos de
ensino, como a leitura, análise de filmes e livros e, consequentemente, reflexão sobre o
que o aluno leu.
Para concluir, no tocante às possíveis contribuições que esta pesquisa possa
oferecer para o ensino de língua portuguesa no contexto escolar, aponta-se a finalidade
do gênero resenha crítica, ou seja, o desenvolvimento das capacidades comunicativas,
linguísticas, textuais, discursivas e argumentativas. Por fim, espera-se que este trabalho
possa auxiliar no estudo do gênero resenha crítica em planejamentos para o Ensino
Médio, como forma de fomentar a utilização desse gênero na escola.
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RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM PRODUÇÃO
TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO: VIVÊNCIAS DA
PRÁTICA DE ESTÁGIO

Inês Pereira Mergen Fiuza15
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

O ensino aprendizagem vem passando por várias mudanças ao longo do tempo,
especialmente quanto às legislações que norteiam o trabalho pedagógico, com destaque
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e mais recentemente a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Tais legislações, para que se tornem efetivas e tenham êxito,
devem estar em consonância com o que preconiza a Lei maior do país.
Sabe-se que os estudantes convivem em diversos ambientes e presenciam
inúmeras situações cotidianas, participam de grupos sociais, têm acesso à informação em
diferentes fontes e isso os possibilita serem mais críticos. Para Freire (2002, p. 12), o
educador deve estar preparado para as perguntas e curiosidades dos estudantes, propondo
uma prática com possibilidades de produção ou construção de conhecimentos:
a situacionalidade é uma forma de o texto se adequar tanto a seus contextos
quanto a seus usuários”. Assim, o mesmo autor destaca a impossibilidade de
se enunciar verbalmente sem ser por meios de textos, dando ênfase aos
aspectos enunciativo-discursivos da língua, os quais se sobressaem às
características formais (MARCUSCHI, 2008, p. 129)

Nesse sentido, diante das observações realizadas durante o período de estágio
supervisionado e do questionário investigativo aplicado, foi possível verificar os anseios,
necessidades e até mesmo as maiores dificuldades apresentadas pelos discentes da turma
escolhida para a prática. Assim, surgiu o interesse pela temática , pois no contato com a
turma de estágio e nos estudos realizados durante o curso de Letras, culminando no
15
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contato direto com uma turma de estudantes jovens e curiosos , notou-se a importância
da prática voltada às produções textuais de modo a desenvolver as competências
comunicativas de tais alunos, seja na leitura ou escrita. Desse modo, o problema de
pesquisa se originou do seguinte questionamento: Qual a importância de trabalhar a
produção textual no Ensino Médio?
Com base no questionamento acima, o presente artigo apresenta como objetivo
investigar sobre a importância do trabalho com produção textual no Ensino Médio. Para
tanto, buscamos subsídios teóricos em autores como Bunzen (2006), Antunes (2003)
Marcuschi (2000, 2008), Gil (2002), Freire (1981, 1996), a fim de obter conceitos e
análises propícias ao desenvolvimento desta pesquisa. Procurou-se trabalhar de acordo
com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),oferecendo atividades
que vão ao encontro dos interesses de jovens da idade da turma objeto do estudo, cujos
"discentes devem ser protagonistas, e de forma crítica, recriar o conhecimento para que
não se tornem meros receptores." (FREIRE, 1981, p. 36).
Assim, o período de Estágio Supervisionado no Ensino Médio em uma escola
estadual, localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul na Disciplina de Língua
Portuguesa com destaque à Produção Textual, oportunizou a reflexão sobre a prática de
forma a repensar sobre os desafios no planejamento de aulas motivadoras para esse
público. Nesse sentido, afirma-se que a compreensão de um texto depende de um conjunto
de reflexões em busca de significados construídos a partir da experiência vivenciada por
pessoas, o que resulta em uma leitura crítica, de forma a estabelecer relações entre texto
e contexto (FREIRE, 1989, p. 9).
A presente pesquisa se justifica pela necessidade de qualificar a capacidade
linguística dos educandos com vistas ao aprimoramento na escrita de textos e ampliação
da competência argumentativa para que possam interagir em sociedade, de modo a fazer
uso de uma linguagem verbal qualificada e persuasiva. Também, destaca-se a relevância
deste trabalho voltado à produção textual no Ensino Médio, pois tal prática é um desafio
para educadores e educandos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais já destacavam o
papel fundamental da produção textual, com o intuito de que o aluno possa ampliar
"efetivamente os instrumentos expressivos de que dispõe para produzir textos adequados
às finalidades e às especificidades da situação interlocutiva" (BRASIL, 1998, p. 79). Já a
Base Nacional Comum Curricular traz como novidade a preocupação com gêneros e
textos multissemióticos digitais, gêneros estes que destacam o som, imagem e
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movimento, que articulam esses tipos de mensagens semióticas diferentes, em uma única
mensagem. Blogs, fanzines, Fanfiques, Podcast, e-mail, todos estes gêneros precisam ser
trabalhados a partir da nova base. Há destaque também para as competências, as
habilidades listadas que vêm associadas às competências específicas da área de
linguagem e suas tecnologias para que o professor entenda qual o alcance que essas
habilidades terão (BRASIL, 2018).
A seção a seguir apresenta como a pesquisa fora constituída. Primeiramente, a
Revisão Bibliográfica sobre Estágio Supervisionado em Letras Português à distância, e a
relevância do trabalho com produção textual no ensino médio. O próximo capítulo
descreve a Metodologia da pesquisa. Em seguida, apresentam-se as Considerações Finais
e, por fim, as Referências Bibliográficas.
2 PRODUÇÃO TEXTUAL: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO
ENSINO MÉDIO
Conforme Bunzen (2006, p. 142), até o fim dos anos 60, o ensino do componente
curricular Língua Portuguesa pautava-se no saber sobre a língua, na abordagem da norma
culta. Já, a partir dos anos 70, os elementos de comunicação passam a assumir um espaço
de destaque, que antes era ocupado pela morfossintaxe. Assim, o ensino volta-se à
identificação de mensagens e elementos de comunicação, baseando-se em textos verbais
e não-verbais.
Mais tarde, segundo Bunzen (2006, p. 147), nos anos 80, surgem debates sobre o
tema da diversidade textual, após acontece a publicação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Tais debates ocuparam lugar de destaque, pois por meio de suas
orientações, o trabalho pedagógico seria orientado para a leitura, de modo que o aluno se
tornaria capaz de argumentar e apresentar diferentes pontos de vista.
Desse modo, ao longo dos tempos, muitas mudanças aconteceram no Ensino da
Língua Portuguesa, substancialmente, em relação à leitura e produção textual. A partir de
2018, contamos com inovações significativas trazidas pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que segundo o documento (2018, p. 63) "o foco na área de linguagens
está voltado aos diferentes usos da língua."
Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular recorda o uso-reflexão-uso
consciente, em outro patamar de desempenho em que não só os conteúdos escolares são
relevantes, mas as práticas a partir destes conteúdos que os discentes são capazes de
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desenvolver, de forma a mobilizar tais temáticas para um melhor desempenho da prática
da linguagem. Ainda, quanto ao Ensino Médio se destaca:
Nesse cenário cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas
relativas às mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais como um
todo representam um grande desafio para a formulação de políticas e propostas
de organização curriculares para a Educação Básica, em geral, e para o Ensino
Médio, em particular. (BRASIL, 2018, p. 462)

Nesse contexto, a didática conteudista perde espaço e o ensino aprendizagem no
Ensino Médio ganham novos objetivos, a saber, instigar na juventude a comunicação,
criatividade, criticidade, responsabilidade, por meio do desenvolvimento de
competências para trabalhar com a informação, identificação de problemas e obtenção
de soluções para os mesmos, de preparar o aluno para os novos desafios que os mundo
contemporâneo apresenta (BRASIL, 2018, p. 463). Com isso, o educador precisa incitar
a produção textual que ultrapasse os limites da escola, visto que os estudantes possuem
habilidades que vão além. Eles são capazes de desenvolver uma escrita significativa que
contemple vários âmbitos da sociedade. Nessa perspectiva, esclarece-se: “para algumas
turmas, talvez seja muito mais importante discutir a produção de um curriculum vitae ou
de uma carta de solicitação de emprego do que produzir textos puramente escolares"
(BUNZEN, 2006, p. 151). Nessa ótica, postula-se que um sujeito reflexivo é resultado de
uma mistura de ciência, técnica e arte, “baseada na consciência da capacidade de
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não mero reprodutor
de ideias e práticas que lhe são exteriores [...] atua de forma inteligente e flexível, situada
e reativa" (ALARCÃO, 2007, p. 41).
Assim, cabe destacar a magnitude do trabalho com produção textual no Ensino
Médio, de forma a proporcionar uma práxis de escrita voltada aos diferentes contextos
sociais dos alunos.
[...] toda escrita responde a um propósito funcional qualquer, isto é, possibilita
a realização de alguma atividade sociocomunicativa entre as pessoas e está
inevitavelmente em relação com os diversos contextos sociais em que as
pessoas atuam. Pela escrita alguém informa, avisa, adverte, anuncia, descreve,
explica, comenta, opina, argumenta, instrui, resume, documenta, faz literatura,
organiza, registra e divulga o conhecimento produzido por um grupo.
(ANTUNES, 2003, p. 48)
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Portanto, ao desenvolver uma prática interativa com diferentes contextos, é
elementar que se proponha práticas de produção de textos de acordo com os interesses
dos estudantes e crucial para a formação de sujeitos críticos e ativos na construção de
conhecimento. Desse modo:
Aprende-se a escrever (assim como a falar) na relação com o outro, atualizando
formas relativamente consagradas de interação linguística. Aprende-se a
escrever por meio da interação verbal (em contextos formais e informais) e do
uso de gêneros. (BUNZEN, 2006, p. 58)

Antunes (2003, p. 49) corrobora ao explicar que a escrita existe para dizer algo,
para ser ato de linguagem, ao passo que também apresenta variações em sua forma, de
acordo com as diferenças de função e ainda em consequência dos diversos gêneros em
que se efetua. Também sob essa perspectiva, Marcuschi (2001, p. 25) aponta para a
importância da relação oralidade e escrita ao referir-se aos gêneros textuais, pois há os
mais informais até os mais formais, apresentados sob diferentes contextos e situações da
vida cotidiana.
Nesse mesmo enfoque, salienta-se que o trabalho com produções textuais tem o
papel de “contribuir significativamente para que os alunos ampliem sua competência no
uso oral e escrito da língua portuguesa” (ANTUNES, 2003, p. 14). Assim, conforme
postula Freire (1981, p. 78), os discentes serão capazes de entender seu papel no mundo,
por meio da relação dialógica entre sujeitos cognoscentes e objeto cognoscível.
3 PASSOS METODOLÓGICOS: CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO

Este estudo caracterizado por bibliográfico e prático buscou a realização de um
embasamento teórico para a realização da prática de estágio supervisionado em Língua
Portuguesa no 2º Ano do Ensino Médio em uma Instituição Estadual de Ensino na Região
Noroeste do Rio Grande do Sul, cujo trabalho se focou na produção textual. A pesquisa
bibliográfica é aquela “que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos" (GIL, 2002, p. 44).
Alicerçando-se em bases teóricas, além das Disciplinas estudadas ao longo do
Curso de Letras, bem como as orientações obtidas na Disciplina de Estágio
Supervisionado, realizamos a prática em sala de aula, cuja práxis foi pautada por uma
sequência didática de 20 horas/aulas. Quanto à abordagem deste estudo, houve a
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predominância qualitativa, que, segundo Gil (2002, p. 194), tem por objetivo a realização
de análises qualitativas, cujos dados mantém relação com o todo, promovendo
explicações e reflexões.
Dessa forma, destaca-se que foi a partir do Estágio Supervisionado em Língua
Portuguesa no Ensino Médio, que surgiu a ideia e inspirações para a escrita deste artigo
acadêmico. Com isso, descreve-se a seguir, as etapas do trabalho de pesquisa realizado.
Inicialmente, receberam-se as orientações da Equipe de Estágio para a iminente
realização de prática em Língua Portuguesa no Ensino Médio, o Estágio Supervisionado
III. Depois, contatou-se a instituição escolar a fim de solicitar autorização para realizar a
prática de 20 horas/aulas de estágio, como também buscar assinaturas da direção e
supervisão em documentos formais, os quais são necessários para legalizar a presença de
um estagiário na Escola.
Na sequência, iniciou-se a etapa de observações relacionadas ao contexto escolar
a fim de obter informações relacionadas a aspectos físicos, administrativos e pedagógicos
do referido educandário. Também houve um período de observação em sala de aula,
perfazendo um total de 8 horas/aulas para conhecimento da turma, objeto de estágio, e
também entender como se dá a prática pedagógica em Língua Portuguesa no Ensino
Médio. Nesse período realizou-se um questionário investigativo, o qual nos deu subsídios
referentes às preferências e necessidades dos estudantes daquela turma.
Em seguida, começou-se a elaboração do planejamento a partir das observações
realizadas na escola e na turma do Segundo Ano. Ainda, levou-se em consideração o
questionário investigativo realizado. Após a aprovação do planejamento, iniciou-se o
período de Dinamização das 20 horas/aulas aprovadas pela equipe de estágio, culminando
com a apresentação do trabalho final dos alunos.
Desse modo, inicialmente foi proposta aos discentes uma pesquisa na internet
sobre o tema: "Os jovens e as redes sociais", sendo que a turma foi dividida em dois
grupos: um elencando pontos positivos do uso das redes sociais e outro grupo, pontos
negativos. Posteriormente, organizou-se um debate regrado, em que os estudantes,
divididos em dois grupos defenderam seus pontos de vista com relação à Temática "Os
jovens e as redes sociais". No campo de atuação na vida pública, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) explicita que é dever da escola "garantir espaço, ao longo dos três
anos para que os estudantes possam participar, organizar ou intervir em situações de
discussão e debates" (BRASIL, 2018, p. 513).
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Partindo das reflexões pós debate, propôs-se uma produção de texto do tipo
dissertação argumentativa, a qual fora explicada em forma de apresentação de slides para
que os alunos compreendessem as etapas que deveriam seguir para a produção. Muitas
dúvidas surgiram durante a explicação, pois a turma estava bastante interessada, devido
à redação do ENEM ser do tipo dissertação argumentativa, inclusive muitos alunos
manifestavam preocupação em relação ao seu desempenho na redação do ENEM, ou seja,
se saberiam produzí-la com propriedade. A partir da insegurança demonstrada, foi
necessário retomar, explicar novamente e assim, incentivá-los, destacando suas
capacidades. Na sequência, a turma iniciou a produção textual, o que ocorreu em três
horas/aulas. Após essa etapa, realizaram-se as correções e posteriormente os textos foram
devolvidos aos alunos para reescrita. Por fim, os estudantes que desejaram, puderam
disponibilizar seus textos para publicação no Blog da Escola.
4 TECENDO REFLEXÕES

A partir das informações coletadas por meio dos questionários respondidos pelos
oito estudantes assíduos da turma do 2º Ano do Ensino Médio, percebeu-se que, ao serem
perguntados sobre o que realizam em seu tempo livre, a maioria dos alunos apresentou
como respostas a opção por canais do Youtube e jogos eletrônicos. Não foi surpresa a
resposta relacionada aos gostos dos estudantes quanto ao meio utilizado para a realização
de leituras , em virtude do fácil acesso de todos os estudantes da turma aos recursos
tecnológicos, sendo que a maioria faz uso de blogs, principalmente para acesso aos
assuntos: esporte, fofocas, relacionamentos, humor, música, games e arte. A leitura em
livros ficou mais direcionada ao Romance, Ciência, Filosofia e História. Além da
atividade laboral que realizam, o que mais realizam está relacionado ao acesso às redes
sociais.
Outro quesito como a idade, revelaram que os estudantes se situam na faixa etária
entre 16 e 19 anos e a maioria é do sexo masculino. Entre as dificuldades apresentadas
pelos alunos do 2º Ano, a mais apontada é entender e usar as regras de gramática, seguida
por entender textos e escrever corretamente. Ao serem questionados sobre as atividades
que estão dispostos a participar, a maioria dos alunos optou por debates.
Portanto, embora pouco expressivo o número de estudantes da turma, a partir da
coleta as informações do questionário investigativo e das respostas dos alunos se optou
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por trabalhar A relevância do trabalho com produção textual no ensino médio porque
essa temática vai ao encontro dos interesses e necessidades da turma e a partir daí se
selecionou o gênero produção textual para explorar o uso da linguagem escrita de forma
a facilitar a comunicação nos diferentes contextos, pois "os gêneros textuais se constituem
como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o
de algum modo.” (MARCUSCHI, 2005, p. 22). Paralelamente à investigação por meio
do questionário, também se realizou a observação das aulas, o que, de forma concatenada,
proporcionou uma visão mais ampla na elaboração das sequências didáticas, dando o
suporte necessário ao início de uma prática.
Dando início à dinamização em sala de aula, primeiramente realizou-se uma
pesquisa na Internet sobre o tema: os jovens e as redes sociais, a qual foi realizada na sala
de informática da escola, com o intuito de ampliar as informações acerca da realidade
atual, de acordo com o que preconiza uma das habilidades da Base Nacional Comum
Curricular, a saber, “Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e
ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas
possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade"
(BRASIL, 2018, p. 491).
Essa atividade possibilitou levantar pontos positivos e negativos do uso das redes
sociais pela juventude e, assim, deu-se início a uma proposta de debate com o tema
pesquisado, sendo que primeiramente fez-se uma explicação sobre as regras a serem
observadas e, após, a discussão inicial e entendimento do que estava sendo proposto deuse tempo para que os grupos se organizassem, sendo que um seria a favor e outro contra.
A definição de “debate” no dicionário de gêneros, é apresentada como uma
discussão acirrada composta por argumentos e razões para defender uma opinião ou
contra um argumento (COSTA, 2009). Dessa forma, evidencia-se que o debate regrado é
um gênero argumentativo oral com objetivo de fomentar a interação entre os participantes
em torno de um tema, havendo a discussão em torno de diferentes pontos de vista. A
realização do debate regrado revelou o nível de entendimento dos alunos, bem como a
capacidade argumentativa dos discentes por meio da apresentação de pontos positivos e
negativos em relação ao tema os jovens e as redes sociais sendo que a maioria seguiu as
regras, as quais foram estipuladas em aulas anteriores com a divisão de dois grupos
sorteados pela professora estagiária. Respeitou-se a opinião do grupo contrário e ainda
expôs-se os argumentos de forma clara, baseando-se em dados pesquisados na internet,
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com destaque a apresentação de benefícios e problemas trazidos pelas redes sociais. A
partir do debate, iniciou-se então o embasamento teórico para a produção textual de uma
Dissertação Argumentativa, que foi solicitada pela professora regente da turma. Para
tanto, apresentou-se um vídeo extraído do Youtube, sobre dissertação argumentativa, o
qual trouxe um enfoque geral sobre o tipo textual a ser desenvolvido. A fim de obter mais
subsídios, apresentou-se também à turma, uma explicação com as partes da dissertação
argumentativa, na forma de slides, com o objetivo de esclarecer cada parte com exemplos
e discussão com a turma, cujo momento foi de muito interesse e curiosidade, inclusive no
que se refere à redação cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dessa
forma, acrescenta-se:
sou tão melhor professor, então, quanto mais eficazmente consiga provocar o
educando no sentido de que prepare ou refine sua curiosidade, que deve
trabalhar com minha ajuda, com vistas a que produza sua inteligência do objeto
ou do conteúdo de que falo (FREIRE, 2002, p. 45).

É interessante notar que a combinação do vídeo extraído da internet, apresentado
por um professor dinâmico e motivador e a explicação com uso de outro recurso
audiovisual foi fundamental como ferramenta provocadora para a produção textual
solicitada cujo tema foi As redes sociais e a juventude. Pode-se considerar que tais
atividades serviram de certa forma para "encorajar" os estudantes para iniciarem suas
produções, pois vários se manifestaram de forma a expressar claramente sua dificuldade
em iniciar uma produção textual e após esta etapa inicial conseguiram produzir os textos
de forma mais segura.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado é de fundamental relevância para a formação do
educador linguista. Por meio dessas vivências, o acadêmico em fase de conclusão de
curso se depara com a realidade e consegue fazer a ligação entre o que estudou durante o
curso, com a prática pedagógica em sala de aula. Com isso, pode-se afirmar que a
experiência serviu como base para atuação nas diferentes realidades educacionais, bem
como permitiu aprender com o aluno por meio das discussões, explicações, pesquisas e
produções, demonstrando-se assim que "quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender" (FREIRE, 2000, p. 12).
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Nesse sentido, sinaliza-se que o Estágio em Língua Portuguesa no Ensino Médio
se configura como essencial para a formação docente pela possibilidade que se teve de
conhecer o cotidiano de atuação, como também os sujeitos da aprendizagem, que são os
nossos alunos. Renova-se, portanto, a relevância deste período de prática pedagógica,
especialmente no que se refere às produções textuais, que evidenciaram ter papel de
destaque nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio pelo fato de possibilitarem ao
estudante, ampliar sua comunicação verbal, assim como a visão de mundo e para o
professor estagiário, reforçou o entendimento que seu trabalho deve ir sempre além,
buscando a realização de uma práxis de qualidade e que traga resultados na vida cotidiana
do seu aluno.
Por fim, a prática de produção textual no Ensino Médio destina-se a inserir o
sujeito na sociedade e por isso, a importância do contato com diferentes textos e situações
de aprendizagem. Também, destaca-se a notoriedade da reflexão e envolvimento por
parte do estudante/escritor, no sentido de reconstruir saberes e tornar-se atuante nesse
processo criativo.
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DO PLANEJAMENTO À DINAMIZAÇÃO DAS AULAS:
ETAPAS ESSENCIAIS NO PROCESSO DE ESTÁGIO
NO ENSINO MÉDIO

Jocelaine Maieron16
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

O presente texto apresenta algumas reflexões sobre as experiências obtidas ao
longo do período de dinamização do Estágio Curricular de Língua Portuguesa no Ensino
Médio, principalmente no planejamento das sequências didáticas para trabalhar o gênero
textual artigo de opinião. Esse planejamento precisa, inicialmente, da inserção do alunoestagiário na escola campo de estágio e, a partir desse momento, entende-se que nossas
ações devem ser calcadas na nossa transformação em um ser epistemologicamente
reflexivo para compreender a realidade de nossos estudantes e, assim, se lançar na “[...]
busca de respostas a problemas e necessidades cuja realidade é ao mesmo tempo
individual, social, cultural e histórica.” (RICHTER, 2018, p. 104). Dentro do universo da
escola, encontram-se os elementos relacionados com o ser individual e também social,
mas com um problema muito latente que se refere diretamente ao ensino da Língua
Portuguesa,
Embora não se possa generalizá-la, já está na boca de muitos a crítica de que a
escola não estimula a formação de leitores, não deixa os alunos capazes de ler
e entender manuais, relatórios, códigos, instruções, poemas, crônicas, resumos,
gráficos, tabelas, artigos, editoriais e muitos outros materiais escritos. Também
não deixa os alunos capazes de produzir por escrito esses materiais.
(ANTUNES, 2003, p. 14, grifo nosso).

Por isso, a necessidade de um pensar metodológico que encontre alternativas para
estimular os estudantes a entenderem e perceberem a necessidade de ler e escrever para
16
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atuar no mundo em constante transformação e evolução. Nesse sentido, um professor
deve buscar as melhores metodologias para entrar em contato com seus discentes. Por
isso, organizar um modelo de planejamento exige um pensar planejado através de
observações, pesquisas, estudos, uma vez que “ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade.” (FREIRE, 1996, p. 14).
Para conhecer e iniciar o contato com a escola e as multiplicidades de saberes e
de seres, o curso de Letras Português e Literaturas a Distância prevê, na base curricular,
a realização do estágio no Ensino Médio, para que alunos-professores tenham contato
com esse universo dinâmico e, assim, comecem a organizar formas de intervenção e
pensar em alternativas para concretizar o ensino da língua materna, porque:
Ensinar uma língua é ensinar a comunicar, isto é, a desenvolver
adequadamente e a reconhecer e avaliar numa pluralidade de discursos, [...]
uma pluralidade de actos, nos quais cada homem se define, se assume e assume
o mundo, e se integra na práxis social (FONSECA E FONSECA, 1977 apud
SUASSUNA, 1995, p. 31).

Pensando no papel do professor como mediador no protagonismo social dos
estudantes, buscou-se algumas reflexões sobre minha experiência com alunos do primeiro
ano do Ensino Médio de uma escola estadual, localizada em determinado município da
região central do Estado do Rio Grande do Sul, que foi desenvolvida no período de um
semestre. Dessarte, articulam-se algumas considerações sobre as etapas do processo
preparatório conduzido pela equipe de professores da disciplina de estágio curricular e
que foram essenciais no processo de formação docente, percorrendo as etapas do
planejamento até a dinamização em sala de aula.
Tendo em vista a necessidade de um olhar sobre as atividades do pré-estágio, o
objeto de pesquisa é: quais foram os elementos essenciais para a preparação da regência
de classe no ensino médio? A partir disso, destacam-se os objetivos: a) determinar quais
as atividades da fase do pré-estágio foram importantes para a elaboração das sequências
didáticas; b) analisar se a sequência didática planejada levou ao engajamento dos alunos
na produção textual artigo de opinião.
O planejamento das aulas é essencial para o bom exercício profissional docente,
pois não é possível admitir um “[...] professor que apenas conheça e domine os conteúdos
179

do currículo escolar; é imprescindível que ele saiba dominar a difícil tarefa de definir
quais são as práticas significativas para o aluno participar na escola [...]” (SOCORRO,
2012, p. 18). Através desse ínterim, em que os graduandos realizam o Estágio Curricular
Supervisionado no espaço escolar é preciso uma preparação metodológica para estar
preparados a adentrar em um novo universo: o Ensino Médio.
Em função disso, justifica-se esse olhar sobre o caminho percorrido na disciplina
de Estágio Curricular Supervisionado, enquanto acadêmicos, como forma de efetivo
preparo para o exercício da profissão como professores de linguística. Esse período de
estágio serviu para refletir e analisar o que foi importante na aplicação das aulas e que é
possível materializar e organizar o fazer docente para mediar o processo de ensino e
aprendizagem de jovens ao mundo letrado, a partir dessa prática, desse momento único
de troca de saberes entre docente e discente, que jamais o olhar se obscureça pela rotina,
pelo hábito, pelo dogmatismo.
Para a tarefa reflexiva, este trabalho está organizado em três momentos: a
apresentação do veredas teóricas que dará o aporte necessário para um diálogo entre a
teoria e a prática do ensino, trazendo as vozes de Libâneo (2006), Dolz, Noverra e
Schneuwly (2004), Marcuschi (2003), Bräkling (2000) e Gil (1999). Após essas
interações dialógicas, traremos considerações e conclusões sobre esse momento ímpar de
troca de experiências e saberes entre estudantes, professor regente e aluno-estagiário; e
por fim, apresenta-se as considerações finais sobre o tema e que poderão servir para nossa
reflexão futura e também para acadêmicos no iniciar de seu caminhar pelos estágios
curriculares supervisionados.
2 VEREDAS TEÓRICAS

A partir do oitavo semestre do Curso de Letras, inicia-se a prática profissional no
Ensino Médio, ampliando nossa experiência, que irá convergir na regência de classe. A
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio é organizada por uma
série de atividades e um continuum para que seja possível entrar em contato com o objeto
do nosso estudo e a aplicação prática, visto que há uma legislação específica que
normatiza a prática em sala de aula.
A obrigatoriedade do estágio curricular na formação profissional está estabelecida
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e em seus demais atos normativos
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(alterado pela lei 12.014/2009). O Parecer 744 do Conselho Nacional de Educação
apresentou orientações para cumprimento do artigo 65 da Lei 9.394/96, que versa sobre
a prática de ensino obrigatória para a formação de docentes. Assim, está definido,
Art. 2º – A prática de ensino deverá constituir o elemento articular entre
formação teórica e prática pedagógica com vistas à reorganização do exercício
docente em curso;
Art. 3º – A prática de ensino deverá concluir, além das atividades de
observação e regência de classe, ações relativas a planejamento, análise e
avaliação do processo pedagógico;
Art. 4º – A prática de ensino deverá envolver ainda as diversas dimensões da
dinâmica escolar: gestão, interação de professores, relacionamento escola/
comunidade, relações com a família. (BRASIL, 1997, p. 1)

Para que a base legal se efetive na prática de ensino, antes de entrar em sala de
aula, deve-se seguir uma série organizada de etapas, por isso o planejamento se torna
essencial para que se possa atingir o objetivo da nossa língua materna: “o papel da
disciplina Língua Portuguesa é o de possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o
desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de
interação, abordagens interdisciplinares na prática da sala de aula são essenciais.”
(BRASIL, 2006, p. 27).
O universo escolar está repleto de indivíduos com suas idiossincrasias, e a regente
detém informações importantes, pois as relações entre professor e aluno, não se limitam
apenas no espaço da sala de aula, mas estabelecem inter-relações com toda a dinâmica
social do educando, por isso um planejamento de aula é de essencial importância para que
o professor logre êxito no processo de ensino-aprendizagem, pois a ausência de um
planejamento organizado terá como consequência, aulas monótonas e desorganizadas,
desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas
desestimulantes.
O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das
atividades em termos de organização e coordenação em face dos objetivos
propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino.
O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também
um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Há três
modalidades de planejamento, articulados entre si o plano da escola, o plano
de ensino e o plano de aulas. (LIBÂNEO, 2013, p. 221)

Dentre as atividades necessárias para o planejamento, precisa-se pensar em uma
série de atividades interligada para auxiliar nossos estudantes no processo de ensino181

aprendizagem, porém devem seguir uma metodologia e serem organizadas de acordo com
os objetivos que o docente quer alcançar para a aprendizagem de seus educandos. Um
modelo para organizar esse processo é a Sequência Didática - SD, podendo ser definida
como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno
de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.
96). O objetivo dessas atividades organizadas é “[...] criar contextos de produção
delimitados e efetuar atividades as mais variadas, a fim de que o estudante domine
determinado gênero em situações de comunicação as mais diversas.” (SCHNEUWLY
2004 apud GONÇALVES, 2011, p. 61).
Examinando ainda a estrutura de uma SD, fez-se necessário detalhar as atividades
que servirão de orientações didáticas condutoras de processo ensino-aprendizagem dos
jovens estudantes. Para entender cada etapa do processo de organização de uma
Sequência Didática, observa-se o passo a passo do modelo
1) Apresentação da situação: Descrição de maneira detalhada a tarefa de
expressão oral ou escrita.
2) Primeira produção: Elaboração um primeiro texto inicial de um gênero
oral ou escrito.
3) Módulos: Constituídos por várias atividades ou exercícios, dão-lhe os
instrumentos necessários para este domínio, pois os problemas colocados
pelo gênero são trabalhados de maneira sistemática e aprofundada.
4) Produção final: momento de por em prática os conhecimentos adquiridos.
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98).

Conhecer e saber desenvolver um gênero é importante processo para o letramento
dos jovens, pois possibilitará a sua inserção no contexto social, cultural e também, no
mercado de trabalho:
Tendo em vista que todos os textos se manifestam sempre num ou noutro
gênero textual, um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros
textuais é importante tanto para a produção com para a compreensão. Em certo
sentido, é esta idéia básica que se acha no centro dos PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais), quando sugerem que o trabalho com o texto deve ser
feito na base dos gêneros, sejam eles orais ou escritos. E esta é também a
proposta central dos ensaios desta coletânea de textos que pretende mostrar
como analisar e tratar alguns dos gêneros mais praticados nos diversos meios
de comunicação. (MARCUSCHI, 2003, p. 13).

Após as definições das etapas necessárias para o planejamento da aula através do
modelo de SD, seleciona-se o gênero para trabalhar a expressão escrita dos estudantes,
que possibilite o desenvolvimento das capacidades de letramento no mundo onde estão
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inseridos “como condição básica de inserção dos sujeitos no mundo letrado.” (BRASIL,
2006, p. 72). Na tentativa de mobilizar as capacidades de expressão e também
argumentativas, o gênero textual artigo de opinião, torna uma possibilidade viável a ser
trabalhada, principalmente no ensino médio,
O artigo de opinião é um gênero de discurso onde se busca convencer o outro
de uma determinada idéia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio
de um processo de argumentação a favor de uma determinada posição
assumida pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um
processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações
realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam
convencer o interlocutor. (BRÄKLING, 2000, p. 4).

A seguir, apresenta-se a metodologia adotada para validar esse nosso olhar
acadêmico no processo de formação docente, que tem um viés qualitativo de caráter
exploratório com o foco no caráter subjetivo da aplicação do estágio curricular
supervisionado no ensino médio.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No

desenvolvimento

metodológico

utilizou-se

a

pesquisa

descritiva,

compreendida como aquela que descreve uma realidade,
[...] tem a finalidade principal de descrever as características de determinada
população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São
inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas
características mais significativas aparece na utilização de técnicas
padronizadas de coleta de dados (GIL, 1999, p. 44).

Assim, esse trabalho será uma descrição sobre o viés do que foi observado,
planejado e desenvolvido na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado no Ensino
Médio.
Com relação à abordagem, será qualitativa visto que busca o entendimento de um
fenômeno humano, com o propósito de obter uma visão detalhada e complexa, analisando
as percepções subjetivas que configuram o sujeito ou o objeto em estudo, pois “[...] existe
o interesse em apanhar também o lado subjetivo dos fenômenos, buscando depoimentos
que se transformam em dados relevantes, também oriundos de pessoas simples.” (DEMO,
2013, p. 118).
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Portanto, o trabalho está baseado nesse olhar qualitativo, que propõem uma visão
reflexiva e subjetiva para perceber as nuances que advém do planejamento de todo o
estágio curricular e vai culminar no olhar sobre a ação prática da metodologia da
Sequência Didática – SD e seus resultados no planejamento da aplicação do gênero
textual.
Para atender a legislação específica bem como a ementa da disciplina e o Projeto
Político Pedagógico do curso, as atividades foram organizadas em três etapas: préestágio, estágio e pós-estágio. Assim, ampliam-se nossos saberes que “[...] são
incorporados à ação e servem para guiar, regular, realizar e transformar essa ação.”
(TARDIF, 2009, p. 27 apud WAGNER, 2012, p. 142).
Realizou-se inicialmente, um período de preparação do planejamento com contato
direto com a comunidade escolar onde foram conduzidas entrevistas “[...] que consiste
em uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigador lhe formula
perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que interessam à investigação.” (GIL,
1999, p. 117). Também se utilizou da observação simples para “observar de maneira
espontânea os fatos que aí ocorrem” (Ibid., 1999, p. 111). Durante essas observações
aplicou-se o instrumento questionário que apresentava questões elaboradas pela equipe
de estágio com o objetivo de obter “opiniões, sentimentos, interesses, expectativas [...]”
(Ibid.,1999, p. 128), que iriam auxiliar o planejamento das aulas a serem aplicadas.
Isto posto, para iniciar o processo de estágio, uma sequência linear fora planejada
pela equipe de docentes da disciplina de estágio, com as seguintes etapas: escolher uma
instituição estadual para a realização do estágio; conversar com a direção ou Coordenação
Pedagógica sobre a disponibilidade para a realização do estágio no componente curricular
Língua Portuguesa; definição junto com a Direção ou Coordenação Pedagógica da turma
para a prática pedagógica; conversar com o professor regente da turma para confirmar o
aceite; informar ao professor regente que o estágio envolverá duas etapas em períodos
distintos: observação de aulas (06h/a); e regência de classe (12h/a); coletar algumas
informações para o preenchimento do Termo de Compromisso.
Em um segundo momento, tivemos o estudo do contexto escolar, a partir do uso
de roteiros de Caracterização do Universo Escolar e Contato com o Componente
Curricular Língua Portuguesa para investigar o universo escolar e também conhecer a
organização e a cultura do educandário. Na sequência, ocorreram os períodos de
observações das aulas, que se iniciaram com a conversa com o professor regente sobre a
184

turma. Esse contato foi importante para a elaboração do planejamento das aulas, uma vez
que “O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da
ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social.”
(LIBÂNEO, 2013, p. 1).
Para ajudar os acadêmicos do curso de Letras Português e Literaturas,
disponibilizou-se um Questionário Investigativo 17 para aplicar na turma de alunos alvo
do estágio, com o objetivo de conhecer “opiniões, sentimentos, interesses, expectativas
[...]” (GIL, 1999, p. 128), da classe onde haveria a dinamização das aulas. Desse modo,
foi possível primeiramente sondar e depois mapear quais as dificuldades que a turma
apresentava e também pensar em algumas atividades de acordo com o que foi elencado
pelos alunos.
4 REFLEXÕES E ANÁLISES

A partir dessa seção, serão apresentadas as principais atividades disponibilizadas
pela equipe de estágio e que foram organizadas de maneira sistemática no planejamento
das aulas para a realização do Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio. A
primeira etapa a ser realizada, com o viés voltado para a dinamização em sala de aula,
centrava-se no pré-estágio, no qual os acadêmicos de Letras Português e Literatura teriam
um contato inicial com o educandário, e para entrar nesse universo, disponibilizou-se
alguns roteiros para a orientação e aproximação do aluno-professor.
Seguindo a orientação dos docentes do curso de Letras, a primeira atividade
consistia na caracterização do universo escolar, assim através de um roteiro apresentado
pela equipe da disciplina, realizou-se uma entrevista (GIL, 1999, p. 117), com uma série
de questões que envolvia a constituição da escola, sua história, até sua cultura e
legislações internas. Esse processo foi muito relevante porque possibilitou um olhar sobre
o posicionamento da direção e supervisão da escola sobre as turmas de alunos, bem como

17

Questionário Investigativo pode ser considerado uma técnica de investigação com a apresentação de uma
série de questões e perguntas às pessoas, com o foco principal de conhecer as opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas de um grupo determinado (GIL, 1999, p. 128). Para maiores
informações sobre a aplicação e resultados do questionário investigativo durante o período de estágio, ler
o artigo O questionário investigativo como recurso dialógico na elaboração do planejamento de aula:
experiências do estágio de língua portuguesa no ensino médio. MAIERON, J. 2020.
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viabilizou conhecer a cultura do ambiente escolar e como ela se constitui e faz parte do
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
Observou-se que, tanto direção quanto a supervisão, tinham um olhar crítico
quanto à turma escolhida para a aplicação do estágio, considerando-os uma turma
problema porque a maioria dos professores não conseguiam desenvolver os conteúdos
programados na proposta pedagógica para a classe. Nessa conversa com a direção, foi
possível entender as normas e regimentos internos, bem como as regras de convivência
do educandário, as quais foram discutidas e construídas com toda a comunidade escolar.
Na sequência do pré-estágio, efetivou-se uma entrevista com a regente, sendo essa
atividade bastante relevante porque forneceu uma série de informações sobre a turma.
Através dessa conversa foi possível verificar qual o conteúdo pedagógico a professora
havia trabalhado, bem como apontou alguns problemas gerais da classe, como a
dificuldade de produzir textos, problemas dos estudantes com a gramática, bem como
assinalou que gostaria, no período de estágio curricular supervisionado, fossem
trabalhados os pronomes. Esse momento foi pertinente porque a regente apresentou o
perfil de cada estudante, as atitudes e formas de estabelecer as relações com o ensino, a
falta de interesse da turma e a dificuldade em se posicionar, principalmente por escrito,
corroborando “que a escola não estimula a formação de leitores, não deixa os alunos
capazes de ler e entender [...].” (ANTUNES, 2003, p. 14).
Outra etapa relevante foi a observação simples (GIL, 1999, p. 111), realizada
dentro da sala de aula, quando foi aplicado o questionário investigativo, elaborado pela
equipe de docentes da disciplina de Estágio Curricular, sendo esse instrumento muito
válido para entender e perceber as “opiniões, crenças, sentimentos, interesses,
expectativas, situações vivenciadas etc.” (Ibid., 1999, p. 128). Através das observações
diretas (Ibid., 1999, p. 110), percebeu-se as atitudes dos alunos, e como cada um
comportava-se conforme a regente descreveu, as inquietações, e também a falta de
interesse dos alunos tanto nas atividades propostas, quanto para escutar a docente nas
explicações.
A entrevista com a professora regente e as observações em sala de aula foram
determinantes para o planejamento das aulas possibilitando o “processo de
racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade
escolar e a problemática do contexto social.” (LIBÂNEO, 2013, p. 1).
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Para o planejamento da sequência didática selecionou-se gênero textual artigo de
opinião – atendendo a sinalização da educadora, e a temática selecionada o uso do celular
em sala de aula, com o objetivo de discutir e levar a pensar sobre uso da tecnologia em
sala: se traz benefícios ou prejudica o processo de ensino-aprendizagem.
Na elaboração da sequência didática foram seguidas as etapas de Dolz, Noverraz,
Schneuwly (2004, p. 98), com a apresentação da situação, do tema e seguida de uma
discussão com a organização de uma produção textual oral: o debate orientado, quando a
turma foi dividida em dois grupos, um a favor do uso do celular na sala de aula e outro
contra. Esse debate foi bem estimulante, tanto do ponto de vista do professor, como para
os alunos visto que tiveram que se posicionar em uma situação que não refletia sua
opinião, mas muito válido para buscar alternativas de argumentação para “convencer o
outro por meio de um processo de argumentação” (BRÄKLING, 2000, p. 4).
Enfim, após a dinamização das aulas, percebeu-se que as etapas de conversa com
a docente titular e as observações em sala de aula foram determinantes no processo de
planejamento das aulas e essenciais para a preparação de regência de classe. As
informações da professora regente possibilitaram a definição dos elementos a serem
trabalhados em sala de aula, bem como a característica individual de cada aluno. Nas
observações em sala de aula, constatou-se as idiossincrasias de cada indivíduo, como se
relacionavam em grupo e principalmente, a forma como eram trabalhados os conteúdos
não eram estimulantes, não favoreciam o debate, a discussão, a troca de opiniões. Notouse também porque eram considerados uma turma problemática, pois havia conversas
paralelas pela falta de interesse no assunto, os textos trabalhados não traziam sentido para
o dia a dia dos educandos.
Com as atividades propostas, que privilegiavam a argumentação, nas reescritas
dos estudantes, observou-se o engajamento na produção de um artigo de opinião sobre o
uso do celular em sala de aula, pois buscavam posicionamento com argumentos e contraargumentos. No entanto, ainda haverá um longo caminho a se trabalhar com esses alunos,
em razão de verificar as dificuldades em se expressarem por escrito.
Cada etapa desse processo foi importante, mas algumas atividades são mais
significativas, e nesse trabalho apresentou-se as que foram fundamentais para a
dinamização das aulas organizadas nas sequências didáticas. Foi fundamental a conversa
com a regente da turma porque ela trouxe contribuições que se tornaram possíveis de
verificar nas observações das aulas. O período de observações, foi positivo para conhecer
187

o grupo de forma geral. No entanto, considerou-se o tempo insuficiente para a elaboração
das sequências, visto que, seis horas destinadas às observações da turma não foram
suficientes para verificar o rendimento da turma, o que acabou refletindo diretamente na
organização das sequências, com a programação de um número elevado de atividades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática do estágio curricular supervisionado, de caráter obrigatório e amparado
em legislações específicas, foi planejada e organizada para que os acadêmicos das
licenciaturas possam vivenciar à docência em sala de aula e também iniciar um processo
de inserção no ambiente como profissionais na área da educação e em todo o ambiente
escolar. Mas para que essa inserção seja produtiva, evolutiva e significativa para os
futuros professores, uma série de atividades organizadas foram necessárias para a
preparação do futuro docente.
Todas essas atividades que iniciaram com o contato com a escola, de
conhecimento do ambiente escolar até a concretização da dinâmica em sala de aula, foram
fundamentais para a construção das vivências e experiências do fazer docente, pois a
prática do Estágio Curricular Supervisionada no Ensino Médio, nos aproximou do objeto
da nossa futura profissão como docente.
Elege-se como processos essenciais na fase do pré-estágio as atividades como a
entrevista com a regente que proporcionou uma descrição de cada estudante, bem como
seus comportamentos e informações com relação ao processo de ensino e aprendizagem
dos mesmos, pontuando as dificuldades que apresentavam. Outro momento considerável
para a elaboração do planejamento das aulas, foi o período de observação direta em sala
de aula, tornando possível perceber o comportamento individual, como os apontados pela
docente da turma, bem como se relacionavam entre si, como formavam um grupo, qual a
dinâmica dos vinte e sete alunos que compunham a turma do 1º ano do Ensino Médio
observada e alvo da intervenção prática do estágio.
Após as atividades do pré-estágio foi possível elaborar uma sequência didática
para trabalhar o gênero textual artigo de opinião, e selecionar uma temática significativa
para a turma. O período de observação foi fundamental para viabilizar um tema que se
mobiliza o grupo e, a partir disso, a elaboração de atividades que possibilitassem
discussão e argumentação dos pontos de vista de cada discente. Analisou-se como
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positiva a organização da sequência didática para trabalhar o gênero textual e a temática
selecionada, pois tornou-se viável verificar o empenho dos alunos nas atividades
elaboradas.
Ao trazer um tema próximo da realidade, como o uso do celular em sala de aula,
um universo de argumentações e contra argumentações foi proporcionado pelos
estudantes; porém quando chegou momento de materializar em textos, notou-se as
dificuldades em colocar em prática o gênero textual escrito, mostrando que ainda há um
longo período a ser percorrido de escrita e reescrita, e caberá aos docentes essa mediação
para tornar nossos jovens letrados e, assim, proporcionar a inserção no contexto social e
cultural.
O presente texto oportunizou experiências muito significativas, pois lançamos um
olhar sobre o fazer docente, o quanto é importante verificar cada turma com um olhar
especial, como é formada, de onde vem cada aluno, o que traz de experiências e qual a
sua relação com a língua materna. Ao final do estágio, considerou-se enquanto alunosprofessores a relevância de observar cada turma individualmente, como cada indivíduo
carrega suas idiossincrasias e que todas essas diferenças se estabelecem e formam um
grupo.
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DESENVOLVENDO AS HABILIDADES DE
ARGUMENTAÇÃO POR MEIO DE ARTIGO DE
OPINIÃO NO ENSINO MÉDIO

Katia Rodrigues Pedroso18

1 INTRODUÇÃO

Atualmente tem se observado que o aluno do Ensino Médio vem demostrando
cada vez mais dificuldades no processo de produção textual, mais especificamente na
escrita e argumentação. Muitos dos estudantes não conseguem produzir textos dos mais
diversos gêneros, por mais simples que sejam. Para minimizar esse problema, é
necessário que o professor trabalhe essas dificuldades com os alunos, através da
intensificação e exploração da produção textual, proporcionando o aperfeiçoamento
dessas habilidades.
Antunes (2003) declara que o professor precisa buscar subsídios para que sejam
inseridos, no contexto escolar, planejamentos que abordem a produção textual de maneira
estruturada e organizada, porque o educando necessita de um aprendizado mais
específico, a fim de estimular a prática da escrita, da criatividade e da argumentação, o
que não é possível somente com o auxílio gramatical.
Nesse sentido, o docente deve proporcionar planejamentos que abordem o gênero
textual, para que sejam trabalhadas a escrita e a argumentação de maneira eficiente. A
produção de artigo de opinião é uma opção que pode ser adotada, por se tratar de um texto
do campo argumentativo, em que o autor defende um ponto de vista por meio de
argumentos. Conforme Bräkling (2000), o artigo de opinião é um gênero do discurso por
meio do qual alguém procura convencer o outro de uma determinada ideia, influenciá-lo
através da argumentação em favor de um posicionamento do autor, em resposta a
possíveis opiniões que divergem da sua, com a finalidade de vir a convencer o
interlocutor.
18
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O desenvolvimento do planejamento utilizando o gênero artigo de opinião, em
sala de aula, possibilita a articulação das atividades entre as áreas do conhecimento. Além
disso, auxilia diretamente para que haja aprendizado significativo da prática da escrita,
leitura, compreensão e argumentação.
A partir de tais considerações, surge a ideia deste trabalho, um estudo sobre o
desenvolvimento das habilidades de argumentação por meio do artigo de opinião no
Ensino Médio. Diante disso, esta pesquisa parte da seguinte problematização: o uso do
artigo de opinião, se organizado e planejado, pode contribuir no processo de produção
textual no Ensino Médio (EM)? Na tentativa de encontrar a resposta dessa questão,
objetivamos compreender se o artigo de opinião pode auxiliar no processo de produção
textual, verificando a organização do planejamento do trabalho com esse gênero.
A presente

pesquisa

apresenta

uma

discussão

bibliográfica

baseada,

principalmente, em Bräkling (2000) e Nascimento e Hila (2012), com exemplificações de
atividades dinamizadas nos Estágios curriculares I e III, do Curso de Letras Português e
Literatura a distância da Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, visa discutir
o uso do gênero textual artigo de opinião na organização do planejamento para o EM. Ela
é fundamentada na articulação dos elementos oriundos das práticas realizadas durante os
Estágios supervisionados no EM em uma escola pública estadual no interior do Rio
Grande do Sul. A pesquisa aborda uma discussão teórica com articulação de elementos
daquilo que foi vivenciado nos estágios.
Diante da dificuldade dos alunos do EM na escrita e argumentação, é necessária a
organização do planejamento do ensino. Para isso, é indispensável uma estrutura
organizacional adequada, que aborde todas as etapas do desenvolvimento do gênero
textual, para que possa ocorrer um aprendizado efetivo da escrita e argumentação. A
organização do planejamento para trabalho com o gênero textual pode ser desenvolvida
através de uma sequência didática (SD), que contemple de forma organizada e sequencial
as estruturas e características do gênero. Essa é uma maneira de desenvolver as
capacidades linguísticas para que os alunos reflitam sob um ponto de vista crítico,
trabalhando a argumentação. Nesse sentido, o posicionamento crítico é um dos fatores
fundamentais da exploração do artigo de opinião, para que haja a ampliação do
conhecimento, formando um pensamento crítico e eficaz.
A abordagem do gênero textual artigo de opinião é tratada com o intuito de
desenvolver a capacidade da linguagem para leitura reflexiva e comunicativa. Tem como
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finalidade que o aluno passe por todas as etapas de elaboração desse gênero: leitura de
texto do gênero, sistematização das características, produção inicial, feedback e produção
final (reescrita).
A relevância deste estudo se dá pelo fato da necessidade de ensinar os alunos do
EM a dominar a escrita e a argumentação, através do gênero textual artigo de opinião, por
meio de uma estrutura organizada de planejamento e que seja ensinada de forma
progressiva. Então, o presente trabalho pode contribuir com professores formados ou em
formação, que buscam possibilidades de encaminhamento didático para o trabalho com
esse gênero.
É necessário ressaltar que esta pesquisa pretende comprovar a importância do uso
do gênero artigo de opinião na organização do planejamento para o EM. Além disso,
contribui favoravelmente aos alunos, pelo fato de desenvolver a capacidade da escrita e
da argumentação, ampliando os conhecimentos sobre o gênero e as técnicas
argumentativas. Essa comprovação é baseada nos resultados vivenciados durante o
período de estágio.
A partir da análise da SD planejada para trabalhar o artigo de opinião com a turma
do EM – na qual tivemos como objetivos auxiliar os estudantes a: analisar a estrutura de
um artigo de opinião; ampliar as habilidades comunicativas sobre o gênero; aprender a
desenvolver as ideias em um texto argumentativo e desenvolver estratégias
argumentativas –, os resultados esperados foram atingidos na sua totalidade, pois
percebemos que, ao analisar a estrutura do artigo de opinião e ao aprender a organizar as
ideias em um texto argumentativo, os alunos aprenderam a desenvolver estratégias
argumentativas, ampliando as habilidades comunicativas. Assim, o artigo de opinião
auxiliou no processo de produção textual.
Logo, este artigo se organiza com seguinte estrutura: além da introdução, revisão
da literatura, metodologia, discussão e resultados e considerações finais. A seção
intitulada “O trabalho com argumentação por meio do artigo de opinião” traz o
levantamento prévio dos conceitos e teorias concernentes à área de pesquisa do artigo,
apresentando o caráter teórico que embasará a análise realizada. A metodologia tem como
foco relatar o percurso decorrido durante a realização da pesquisa, destacando o passo a
passo do trabalho. A discussão e resultados trata do desenvolvimento analítico da
pesquisa, constando a análise dos dados. As considerações finais apresentam a síntese dos
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elementos do trabalho, unindo as ideias e fechando as questões apresentadas na
introdução, respondendo a problematização da pesquisa.
2 O TRABALHO COM ARGUMENTAÇÃO POR MEIO DO ARTIGO DE
OPINIÃO
Nas habilidades da prática de leitura e produção de textos para o Ensino Médio, a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pressupõe que a leitura deve ser associada à
produção escrita, com suas condições de produção em seu âmbito social, histórico e
cultural, “[...] de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise
crítica e produzir textos adequados a diferentes situações” (BRASIL, 2018, p. 506).
Diante desse contexto, é necessário trabalhar a leitura juntamente com a produção
escrita, pois elas fazem parte do processo de comunicação. O aluno precisa estar
preparado para desenvolver os textos, adequadamente, diante de uma análise crítica, para
que possa construir sua argumentação baseada no seu ponto de vista.
Nesse aspecto, Antunes (2003, p. 67, grifos da autora) considera que:
A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso,
uma atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que a simples
decodificação dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação,
atua participativamente, buscando recuperar, buscando interpretar e
compreender o conteúdo e as intenções pretendidos pelo autor.

As habilidades previstas pela BNCC (BRASIL, 2018) para o Ensino Médio, na
área de Linguagens, definem que os estudantes devem aprender a organizar discursos
argumentativos, para permitir a comunicação em situações comunicativas variadas,
baseadas no conhecimento científico. Sendo assim, o artigo de opinião é um gênero por
meio do qual é possível desenvolver essas habilidades.
Nóbrega e Abreu (2015, p. 254) afirmam ser “[...] possível concluir que, ao
elaborar seus argumentos, o sujeito tem a intenção de influenciar o comportamento do
outro, a fim de que alguém compartilhe as suas opiniões”. Dessa forma, a argumentação
é fundamental na escrita de textos como o artigo de opinião, pois nesse tipo de escrita é
preciso convencer e persuadir. Diante disso, Nóbrega e Abreu (2015, p. 259) ressaltam
que “a escrita argumentativa contribui para a formulação de argumentos baseados em
enunciados sociais, advindos de diferentes contextos de interação”.
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A argumentação envolve uma construção de ideias por meio de explicações,
exemplos, relação de causa e consequência, a fim de defender uma opinião. Isso dá
autenticidade autoral ao texto, principalmente por ser um discurso fundamentado em um
ponto de vista. Conforme Nóbrega e Abreu (2015, p. 255) defendem,
[a]o trazer para o seu texto os argumentos de autoridade ou aqueles ligados a
opiniões comuns, por exemplo, o escritor gera discursos perpassados por
ideologias que fazem (ou já fizeram) parte de enunciados de outros
enunciadores e que passam a compor o seu posicionamento autoral.

Antunes (2003) complementa que, na argumentação, é importante o aluno
identificar o tema, a ideia central do texto e sua finalidade, para que possa realizar uma
sustentação do seu ponto de vista crítico, baseado nas informações do texto, sem fugir do
tema central. Essa análise da autora é fundamental para que o texto seja bem elaborado,
tenha uma boa escrita e atenda aos requisitos do gênero.
“Saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. É
também obter aquilo que queremos, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo
nossa verdade dentro da verdade do outro” (ABREU, 2010, p. 6). Sendo assim, é
importante a escola estimular as capacidades argumentativas dos alunos para que eles
sejam capazes de demonstrar e expressar suas ideias e opiniões, tornando-os mais críticos
diante das mais variadas situações.
O artigo de opinião é um gênero argumentativo com o intuito de persuadir o
interlocutor acerca de uma ideia, de forma a vir a influenciá-lo através da argumentação,
defendendo um ponto de vista assumido pelo produtor (BRÄKLING, 2000). A autora
ainda complementa: “É um processo que prevê uma operação constante de sustentação
das afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam
convencer o interlocutor” (BRÄKLING, 2000, p. 227). O artigo de opinião é estruturado
visando considerar as capacidades de ação, as capacidades discursivas e as capacidades
linguísticas-discursivas do gênero (NASCIMENTO; HILA, 2012). Nesse sentido, essa
organização permite desenvolver as habilidades argumentativas, juntamente com as
competências relacionadas ao gênero textual.
Para a atividade da escrita de um texto, são previstas etapas distintas, que são:
“planejar, escrever e reescrever, [...]. Como se vê, não basta o cumprimento da etapa de
escrever. É preciso que se providencie uma etapa anterior e uma outra posterior à escrita”
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(ANTUNES, 2003, p. 57). A autora conclui que cada uma dessas etapas possui um papel
significativo para que sejam alcançados resultados expressivos nas produções escritas.
Na etapa do planejamento, o aluno irá organizar e rever o que será escrito no texto,
podendo tomar a forma de um esquema ou rascunho. Esse momento é importante para
colocar as ideias sobre o texto em prática, e buscar a melhor maneira para realizar a escrita
e a comunicação. Na etapa da escrita, o aluno irá colocar no papel o que foi planejado,
mantendo os padrões formais da escrita. Já a reescrita é o momento de o aluno realizar os
ajustes proposto pelo professor (ANTUNES, 2003).
Essas etapas podem ser consideradas para a produção do artigo de opinião, pois é
uma forma estruturada de organizar a escrita, para que o texto atenda às características do
gênero, e para que seja produzido um artigo de qualidade, com uma boa sustentação
argumentativa.
Conforme Bräkling (2000), as modalidades de organização didática são
encaminhadas a partir do levantamento das condições de produção (ou parâmetros da
situação enunciativa), partindo de:
a) definição do interlocutor ao qual o texto se destinará; b) explicitação da
finalidade colocada para a produção dos textos; c) definição do gênero no qual
o texto se organizará; d) definição do portador – ou suporte – no qual o texto
será publicado; e) definição do lugar de circulação do produto final
(BRÄKLING, 2000, p. 228, grifos da autora).

Na produção do artigo de opinião, o interlocutor normalmente é o público em
geral, preocupado com assuntos da atualidade; tem a finalidade de expor uma opinião
pessoal, baseado em argumentos, sobre um determinado tema, com o intuito de
influenciar os leitores e geralmente é publicado em jornais e revistas que circulam de
modo impresso ou on-line.
Bräkling (2000) defende que as atividades escritas (produção textual) precisam
focar e priorizar a utilização do gênero artigo de opinião, que, assim como outros gêneros
do argumentar, visa defender um ponto de vista através da argumentação e sustentação
de ideias. O gênero textual artigo de opinião, assim, vem a contribuir de forma
significativa na produção textual, pois permite o desenvolvimento do senso crítico do
aluno através da articulação de ideias e de um ponto de vista, diante de um tema
relacionado à atualidade.
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi elaborada fundamentada no caráter descritivo, com o intuito de
debater os métodos didáticos utilizados para conduzir o aprendizado do gênero textual
artigo de opinião, através da estrutura de uma sequência didática (SD). Ademais, é
constituída em uma análise qualitativa, pois as informações foram levantadas com o
objetivo de descrever um ponto de vista, por meio de ideias e entendimentos sobre a
contribuição do uso do “artigo de opinião” no processo de produção textual, procurando
um maior aprofundamento sobre o tema abordado.
A elaboração deste artigo parte de um planejamento realizado no sétimo semestre
do Curso de Letras Português e Literatura a distância da Universidade Federal de Santa
Maria, na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio III e
dinamizado no 1º ano do EM de uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul.
O estágio foi dividido em duas etapas: observação e regência. A observação foi
realizada em 6 horas-aulas de 45 minutos, nas quais se obteve o primeiro contato com a
turma e a professora regente. Ainda foram realizadas a caracterização do universo escolar,
contato com o componente curricular Língua Portuguesa, entrevista com a professora
regente e observação das aulas de Língua Portuguesa. Nessa etapa foi demonstrado ao
estagiário o processo de sala de aula e o ambiente escolar como um todo.
No decorrer da observação, procurou-se analisar os conteúdos de acordo com os
objetos de ensino da Língua Portuguesa no 1º ano do EM. Esses foram discutidos com a
professora regente, de modo a direcionar a prática pedagógica como uma ação baseada
na aprendizagem efetiva. Ainda nessa etapa, foi promovido um questionário
investigativo, que abordava perguntas relacionadas à disciplina de Português, com a
finalidade de analisar as preferências e as dificuldades dos alunos. Essa sondagem se fez
necessária para conhecer o perfil da turma e analisar as habilidades que precisavam ser
trabalhadas com os alunos.
Posterior à observação, teve início a etapa de regência de classe, que foi executada
em um total de 12 horas-aulas de 45 minutos. Para que fosse realizada com êxito, foi
organizado e estruturado o planejamento das aulas, por meio de uma SD. Para isso, foram
levadas em consideração as preferências dos alunos, observadas nas respostas do
questionário investigativo. Assim, elaborou-se uma SD contextualizada a fim de que as
aulas fossem mais dinâmicas, priorizando a produção de um artigo de opinião
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desenvolvendo as competências necessárias do gênero, de forma a direcionar a produção
da escrita e a argumentação para uma prática pedagógica efetiva.
Na elaboração da SD, foi considerada a produção do artigo de opinião de acordo
com as etapas de planejamento, de escrita e de reescrita propostas por Antunes (2003),
pois são fundamentais para a elaboração de um artigo de qualidade, garantido, assim, as
competências necessárias para a escrita de um bom texto. A produção textual do artigo
de opinião é dividida em produção inicial e final. Na produção textual inicial, os alunos
passaram pelo processo de escrita. Após, a professora realizou a análise dos textos e
desenvolveu os bilhetes orientadores (feedbacks) com as orientações necessárias para que
fossem realizados os ajustes que precisavam ser revisados no texto. Na sequência, foi
realizada a escrita final e avaliação dos textos.
A partir da organização e reflexão sobre as etapas do estágio acima mencionadas,
iniciou-se a elaboração deste artigo. Para a análise do planejamento de aulas elaboradas
durante o estágio, são verificadas as relações dessas com as etapas da atividade de escrita
previstas por Antunes (2003). Outro aspecto analisado neste trabalho é sobre as
modalidades de organização didática (ou parâmetros da situação enunciativa), a partir da
teorização de Bräkling (2000) e mediante as considerações de Nascimento e Hila (2012).
Com isso, é observado se elas foram abordadas na estrutura do planejamento, tentando
responder se o uso do artigo de opinião, se organizado e planejado, pode contribuir no
processo de produção textual no Ensino Médio.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
4.1 PLANEJAMENTO

O planejamento foi elaborado seguindo a estrutura de uma SD e essa foi
dinamizada durante o Estágio Supervisionado, realizado em uma turma do 1º ano do
Ensino Médio de uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul. Esse ocorreu no
sétimo semestre do Curso de Letras Português e Literatura a distância, na disciplina de
Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio III. A elaboração desse
planejamento teve como finalidade o trabalho com conteúdos gramaticais e a produção
textual de um artigo de opinião.
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Anteriormente à etapa do planejamento, foi realizado um questionário
investigativo com os alunos. Essa pesquisa foi muito relevante, pois através dela foram
observadas as preferências dos discentes com relação ao estudo da Língua Portuguesa,
assim como as dificuldades da turma com relação à disciplina. Esse levantamento foi
considerado na elaboração da SD.
Procurou-se, então, planejar aulas diferenciadas, trabalhando a leitura
fundamentada em textos argumentativos, e a produção textual de um artigo de opinião.
Além disso, foram trabalhados jogos de memorização e a construção de texto
argumentativo, através de um jogo de quebra-cabeça, propondo uma forma divertida e
contextualizada de abordar o gênero textual, visto que o aluno estará mais envolvido e
propenso à aprendizagem.
O planejamento foi definido mediante o seguimento de alguns critérios como: 1)
escolha do gênero textual artigo de opinião, que foi definido juntamente com a professora
regente; 2) análise e estudo do gênero, seus conceitos, características e estrutura, e qual a
melhor forma de abordá-lo; 3) pesquisa sobre estruturas de planejamento a serem
adotadas, ficando definida a estrutura da SD; 4) escolha dos conteúdos e como seriam
distribuídos entre as aulas, apoiado no gênero artigo de opinião; 5) definição dos
processos dos feedbacks e a organização dos bilhetes orientadores; 6) desenvolvimento
das estruturas de avaliação da produção escrita. O esquema dos critérios apresentado para
o desenvolvimento do planejamento da SD tem seu foco no gênero artigo de opinião,
como se desenvolveu sua elaboração e quais os procedimentos e estruturas adotados, para
que fossem trabalhadas as competências linguísticas da leitura, da escrita e da
argumentação.
A estrutura da SD analisada foi dividida em dois planejamentos: o primeiro de 5
h/a de 45 minutos, no qual foi desenvolvido conteúdo gramatical, atividades e produção
textual inicial; no segundo foram 7 h/a, de 45 minutos, e foram dinamizados os conteúdos
de pronomes, atividades e produção textual final.
Para a elaboração e organização do planejamento, foram desenvolvidos conteúdos
gramaticais contextualizados à produção textual. Durante todo esse processo, buscou-se
uma estrutura diversificada para se obter um aprendizado efetivo e de qualidade. A turma
em que foi dinamizado o planejamento era composta por 27 alunos, bastante
participativos e que possuíam uma boa interação com a professora e os demais colegas.
De acordo com o contexto da turma, decidiu-se abordar um tema para a o artigo de
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opinião, algo relacionado aos jovens, para que despertasse a reflexão crítica. Conforme
Bräkling (2000, p. 222) a escrita deve “[...] possibilitar ao aluno vivenciar situações nas
quais possa apropriar-se desse modo de olhar para o real”. Diante dessas perspectivas, foi
trabalhado o tema “Geração smartphone – Os efeitos dessa tecnologia no cotidiano do
jovem brasileiro”.
Na produção do artigo de opinião, os alunos desenvolveram a escrita inicial. Na
sequência, a professora emitiu os bilhetes orientadores (feedbacks) com as sugestões de
ajustes no texto e na continuação foi realizada a escrita final. Para desenvolvimento do
gênero, utilizou-se a estrutura conforme demostrado na Figura 1, para que fossem
dinamizadas as partes que compõem o gênero textual artigo de opinião e a finalidade de
cada uma delas.

Figura 1 - Estrutura do artigo de opinião

Fonte: retirada da SD analisada.

Na atividade de produção textual do artigo de opinião, foram disponibilizados três
textos motivadores, conforme as Figuras 2, 3 e 4, para que os alunos pudessem analisálos e, assim, definir suas próprias conclusões a respeito do tema abordado, a fim de
auxiliar na argumentação diante do seu posicionamento crítico.
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Figura 2 – Texto Motivador 1
Texto 1
Oito em cada dez crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos eram usuários da Internet em
2017, segundo a pesquisa TIC Kids Online divulgada nesta terça-feira, 18/09/2018, pelo Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).
Isso corresponde a 85% da população nessa faixa etária, ou 24,7 milhões de jovens. A proporção na
pesquisa do ano anterior era de 82%.
Houve avanço na utilização de dispositivos móveis entre crianças e adolescentes brasileiros. Em 2012, 21%
desses jovens utilizavam a Internet por meio do celular. Em 2017, a proporção pulou para 93%, ou 23 milhões
de pessoas entre 9 e 17 anos. O uso da Internet em computadores (incluindo PCs, notebooks e tablets) caiu 37
pontos percentuais, saindo de 90% em 2013 para 53% em 2017.
No ano passado, 44% (ou 11 milhões de crianças e adolescentes) acessaram a Internet exclusivamente por
aparelho celular. O aparelho é o meio principal na área rural (57%), na região Norte (59%) e nas classes D/E
(67%).
As atividades mais realizadas por crianças e adolescentes na Internet são mensagens (79%), vídeos (77%),
música (75%) e redes sociais (73%). Também é comum efetuar pesquisas: tanto para trabalhos escolares
(76%), quanto curiosidade ou interesse próprio (64%).
Mobile time, 18 de setembro de 2018.
Fonte: retirada da SD analisada.

Figura 3 – Gráficos utilizados como texto motivador

Fonte: retirada da SD analisada.
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Figura 4 – Texto motivador 3
Texto 3
Tão recente quanto seu próprio aparecimento é a discussão, nas escolas, sobre como lidar com o uso cada
vez mais intenso de smartphones em sala. Sem orientações formais por parte de órgãos públicos, o tema tem
como pioneira no debate a Unesco que, em 2013, lançou o guia “Diretrizes de políticas para a aprendizagem
móvel”. No documento, a instituição estimula o acolhimento da tecnologia nas disciplinas que, entre outros
benefícios, pode “permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar”, “minimizar a interrupção
em aulas de conflito e desastre” e “criar uma ponte entre a educação formal e a não formal”.
— Não podemos mais ignorar o celular, ele está́ em todo lugar. Sou contra a proibição do uso, pois a regra
acaba sendo burlada. Será́ que em vez de proibir, não é melhor acolhê-lo como ferramenta educativa? —
questiona Maria Rebeca Otero Gomes, coordenadora do setor de Educação da Unesco no Brasil. — Já́
existem diversos aplicativos voltados para a educação especial, a alfabetização e o ensino da matemática,
por exemplo.
No Centro Educacional de Niterói, ainda não há consenso sobre quais regras devem ser seguidas. O professor
Nelson Silva, de história, busca usar os smartphones como ferramenta de pesquisa em suas aulas.
— Normalmente, os alunos ficam mais estimulados em fazer pesquisas através do celular. Claro que, no
meio, eles mandam uma ou outra mensagem, é inevitável. Mas já́ tentamos fugir da TV, do vídeo. Não dá
para fugir do celular. O grande nó é saber como usá-lo em favor do aprendizado — afirma.
Para Priscila Gonsales, diretora do Instituto Educadigital, os professores devem se planejar para incluir os
celulares no processo de ensino.
— É preciso olhar com empatia para os alunos que estão usando seus aparelhos em classe e se perguntar: por
que o celular está chamando mais a atenção deles do que a aula? — aponta Priscila, que se diz “super a favor”
do uso de smartphones em sala. — O professor tem, com os celulares, um infinito de possibilidades. Ao
trazê-los para a sala de aula, a escola pode instruir os alunos sobre temas importantes do comportamento
cibernético, como o respeito à privacidade.
No entanto, Maria Rebeca Gomes identifica entre os docentes descrença e falta de conhecimento dos
aparelhos.
— As escolas devem auxiliá-los nesse processo, com diálogo e formação — afirma.
Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/apesar-da-frequente-proibicao-unesco-recomenda-uso-decelular-em-sala-de-aula-14372630
Fonte: retirada da SD analisada.

Durante a produção textual inicial e a produção textual final, foram desenvolvidas
atividades relacionadas à organização das ideias, montagem de quebra-cabeça de um
artigo de opinião, conforme a estrutura do gênero, e jogo da memória. Todas essas
atividades tinham como foco a produção textual, convidando o aluno a refletir
criticamente sobre o conteúdo abordado, mantendo uma forma contextualizada de
aprendizado, aprimorando as habilidades dos estudantes acerca do gênero textual artigo
de opinião.
Em uma das atividades propostas no planejamento, o desafio 1 (Figura 5), os
alunos deveriam tentar ler o texto e assim poderiam perceber que, mesmo as letras fora
de ordem, conseguimos realizar a leitura. Após, foi promovido o desafio 2, com a frase
fora de ordem, conforme Figura 6.
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Figura 5 – Desafio de ideias 1

Fonte: retirada da SD analisada.

Figura 6 – Desafio de ideias 2

Fonte: retirada da SD analisada.

Após os desafios, os alunos foram questionados se é mais fácil ler letras fora de
ordem em palavras ou organizar vocábulos dentro de um enunciado fora de ordem. A
maioria respondeu que seria mais fácil organizar as letras das palavras do que as palavras
da frase. Nesse sentido, se trabalhou a importância da organização das ideias, pois essa
prática é fundamental para uma boa escrita e, consequentemente, para um bom
entendimento do texto por parte do leitor. As demais atividades planejadas também eram
contextualizadas e interligadas com a produção textual.
Nascimento e Hila (2012, p. 90) afirmam que “[o] gênero textual é o instrumento
de articulação entre as práticas de linguagem e as atividades de linguagem”. Foram
desenvolvidas atividades contextualizadas, trabalhando o gênero textual “artigo de
opinião” juntamente com o conteúdo gramatical de pronomes. Na atividade proposta, foi
disponibilizado um texto impresso denominado “Você sabia que golfinhos usam
habilidades especiais para conseguir comida?19”, para que os alunos substituíssem o

19

Este
texto
pode
ser
encontrado
no
site
academia.edu.
Disponível
em:
<https://www.academia.edu/26763173/Voc%C3%AA_sabia_que_golfinhos_utilizam_habilidades_especi
ais_para_conseguir_comida>. Acesso em: 20 de jun. de 2020.
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excesso do emprego da palavra “golfinho” por possíveis pronomes. Nessa atividade os
discentes observaram a importância da utilização dos pronomes para a coesão do texto.
Foram dinamizadas outras atividades de forma contextualizada relacionadas ao
gênero textual “artigo de opinião” e ao conteúdo gramatical pronomes. Na atividade
apresentada na Figura 7, foi disponibilizado aos alunos um fragmento de artigo de opinião
com algumas lacunas em branco, para que os estudantes preenchessem com os pronomes.
Figura 7 – Proposta de atividade para o preenchimento de lacunas

Fonte: retirada da SD analisada.

Nessa atividade foi enfatizada a importância da utilização dos pronomes para
evitar repetições e construir um texto com uma escrita mais clara e de fácil entendimento.
Além disso, foram realizadas algumas perguntas motivadoras sobre o gênero textual
“artigo de opinião”:
a) No fragmento do texto, podemos observar indícios de qual gênero textual?
b) Quais as principais características desse gênero?
c) O que tem de ficar definido em um artigo de opinião?
d) No artigo de opinião, podemos observar que o texto não está com um sentido
coeso, por quê?
e) O que poderíamos utilizar?
f) Que pessoa é empregada no texto?
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g) Quais tipos de pronomes poderiam ser utilizados?
h) Como seria a reescrita do artigo?
i) Vamos reescrevê-lo?
Bräkling (2000, p. 224-225) enfatiza a importância do planejamento para abordar
a produção textual, ou seja, “[...] atividades planejadas para serem desenvolvidas de
maneira sequenciada, com a finalidade de tematizar aspectos envolvidos na produção de
textos organizados em um determinado gênero, de maneira a possibilitar aos alunos a
mestria na sua escrita”.
Portanto, o planejamento de uma SD foi fundamental para que fosse desenvolvido
o conteúdo gramatical juntamente com o gênero textual artigo de opinião. Através dos
pronomes foi possível trabalhar a importância desses elementos em um texto para que
haja coesão e aprimoramento das habilidades dos alunos na produção escrita, focando na
estrutura argumentativa do gênero. A produção textual permitiu explorar o ponto de vista
dos alunos por meio de argumentos, com a finalidade de convencer e influenciar os
interlocutores. Ao elaborar os argumentos necessários para defender uma opinião, o
indivíduo tem a intenção de induzir o comportamento e a conduta do outro, com a
finalidade de que suas ideias e opiniões sejam compartilhadas (NÓBREGA E ABREU,
2015). Sendo assim, essa organização de planejamento, de forma sequencial, possibilitou
trabalhar de maneira articulada e dinâmica a escrita com os conteúdos que devem serem
desenvolvidos no Ensino Médio.
4.2 ANÁLISE DA PRODUÇÃO TEXTUAL

As discussões sobre os resultados estão baseadas nas análises do planejamento e
relacionadas às etapas da atividade de escrita, previstas por Antunes (2003), às
modalidades de organização didática, conforme Bräkling (2000), e mediante as
considerações de Nascimento e Hila (2012), observando se esses aspectos foram
abordados na estrutura do planejamento, tentando responder se o uso do artigo de opinião,
se organizado e planejado, pode contribuir no processo de produção textual no Ensino
Médio.
A produção textual do artigo de opinião dinamizada na SD atende às modalidades
de organização didática. Conforme Bräkling (2000) enfatiza, essas são encaminhadas a
partir do levantamento das condições de produção (ou parâmetros da situação
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enunciativa): a) demarcação do interlocutor; b) finalidade da produção textual; c)
organização e definição do gênero; d) suporte de publicação; e) meio de circulação.
A proposta de produção textual do artigo de opinião no planejamento, conforme
pode-se observar na Figura 8, contempla algumas dessas modalidades didáticas,
atendendo parcialmente à proposta por Bräkling.
Figura 8 – Comando da proposta de produção textual
Proposta de Produção
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija artigo de opinião sobre o tema " Geração Smartphone – Os efeitos dessa tecnologia no cotidiano do
jovem brasileiro”. Imagine que seu texto será publicado em um jornal de circulação regional ou em uma revista
de grande circulação.
Fonte: retirada da SD analisada

Na proposta do artigo de opinião analisada, o interlocutor não está definido
claramente, embora subentende-se que sejam os leitores do jornal ou revista na qual a
produção será publicada. A finalidade do texto também não está divulgada na
apresentação da proposta, por mais que seja um assunto da atualidade, e que a professora
tenha comentado com os alunos durante a realização dessa atividade, não aparece
explicitamente na proposta. A definição do gênero “artigo de opinião” está bem exposta
na proposição, ficando claro o que está sendo solicitado na produção textual, juntamente
com a definição do seu tema. O suporte no qual o texto será publicado está bem
estabelecido, pois o comando indica que o artigo de opinião será veiculado em um jornal
de circulação regional ou em uma revista de grande circulação. O lugar de circulação
estipulado na proposta está definido, que será de circulação regional, caso seja publicado
em um jornal; se for em uma revista, será de grande circulação, nessa última hipótese não
está sendo definido claramente.
A produção textual do artigo de opinião analisado na SD atende às etapas da
atividade escrita conforme Antunes (2003). Para a autora, as partes que integram a
produção são: o planejamento, a escrita e a reescrita. Nesse sentido, não basta somente
desenvolver a parte da escrita. É necessário o cumprimento das demais etapas. A autora
complementa que cada uma delas possui um papel importante para que se obtenha
resultados pertinentes e relevantes nas produções escritas.
Na produção textual inicial, os alunos utilizaram rascunhos, nos quais eram feitas
as anotações como um meio de planejamento. Essa etapa foi importante para os
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estudantes, pois através dela foi possível refletir e buscar a melhor forma da escrita, para
que o texto não fosse redigido de qualquer maneira. Logo a seguir, os alunos colocaram
no papel o que foi planejado, e o artigo de opinião foi concluído e passado a limpo
conforme a etapa da escrita. Posteriormente, o artigo foi analisado pela professora e
enviados os bilhetes orientadores para que fossem realizados os ajustes necessários. Na
sequência, os discentes realizam os ajustes solicitados, sendo desenvolvida a etapa da
reescrita.
Sendo assim, pode-se observar que a produção textual do artigo de opinião
desenvolvida na SD analisada atende parcialmente às modalidades didáticas de Bräkling
(2000) e completamente às etapas de Antunes (2003). O planejamento proporcionou um
considerável desenvolvimento na produção final, comparada à produção inicial. Sendo
assim, os resultados esperados no início deste trabalho foram atingidos na sua totalidade,
pois, ao analisar a produção textual do artigo de opinião, percebe-se que os alunos
desenvolveram as estratégias argumentativas, ampliando suas habilidades comunicativas.
Assim, respondendo à pergunta de pesquisa deste estudo, o artigo de opinião contribuiu
positivamente no processo de produção textual do Ensino Médio.
É significativo ressaltar que a análise comprovou a importância do uso do gênero
textual artigo de opinião na organização do planejamento no Ensino Médio, pelo fato de
ter desenvolvido as habilidades da escrita e argumentação, ampliando o conhecimento do
aluno quanto ao gênero de forma proveitosa e satisfatória. Nessa concepção pode-se
destacar a evolução na produção final do artigo de opinião após o bom planejamento
organizacional da SD. Os alunos apresentaram um bom desenvolvimento nos artigos,
atendendo aos objetivos propostos na SD e obtendo resultados satisfatórios diante da
produção do artigo de opinião. Desse modo, há indícios de que o estudante se apropriou
de aspectos do gênero, pois foram trabalhadas as habilidades para se ter um bom domínio
da escrita e da argumentação.
Portanto, as reflexões em torno do artigo de opinião demostraram que, mesmo que
a estrutura organizacional da SD não contemple completamente as modalidades de
Bräkling (2000), ela contribuiu no processo de ensino da escrita, proporcionando o
desenvolvimento reflexivo e a autonomia no processo da produção textual, ampliando
significativamente os conhecimentos sobre o gênero e as práticas argumentativas.
Ademais, possibilitou melhorarias consideráveis da escrita, na parte coesiva e ortográfica.
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Realizar um estudo sobre se o artigo de opinião, se organizado e planejado, pode
contribuir no processo de produção textual no EM, auxilia na compreensão da
importância do uso dos gêneros textuais para o processo de ensino-aprendizagem.
Analisar uma SD, após sua dinamização no Estágio Supervisionado, em uma turma do
primeiro ano do EM de uma escola pública, propicia a reflexão sobre a prática docente e
como podemos organizar as aulas de maneira que contribua ao desenvolvimento dos
alunos.
Na organização dessa SD, foram dinamizadas várias atividades que abordavam
leitura, organização de ideias e o conhecimento gramatical sobre pronomes de forma
contextualizada, tendo como foco a produção textual do artigo de opinião, explorando a
capacidades da escrita e argumentação. Consequentemente, observou-se uma diferença
evolutiva considerável na produção final em relação à inicial, especialmente na
linguagem, no aprimoramento das estratégias argumentativas e no uso dos fatores
coesivos.
A partir da leitura dos autores já mencionados, analisou-se que essa SD atende
parcialmente às modalidades didáticas de Bräkling (2000) e completamente às etapas de
Antunes (2003). A estrutura organizacional da sequência didática permitiu o
desenvolvimento da escrita e o domínio do gênero argumentativo artigo de opinião,
ampliando as habilidades comunicativas por meio de estratégias e instrumentos didáticos.
Mediante a pesquisa, foi possível compreender a importância do artigo de opinião
para o trabalho de produção escrita no EM, uma vez que, através desse gênero textual,
procura-se convencer o outro de uma determinada ideia, influenciando-o por meio de
estratégias argumentativas, o que estimula a reflexão crítica e a argumentação do aluno.
Nesse sentido, as reflexões proferidas a partir das experiências obtidas durante o período
de estágio e a análise da organização e planejamento permitiram compreender que o artigo
de opinião pode auxiliar no processo de ensino da produção escrita.
Dessa forma, pode-se deduzir que a pesquisa revelou a possibilidade de uma
prática diferenciada, baseada no bom desempenho dos alunos na produção escrita,
mediante utilização do gênero textual artigo de opinião. Através de uma estrutura
organizacional de planejamento focada no gênero e na produção textual, possibilitou que
o aluno compreendesse a forma e o sentido adequados da escrita de um artigo de opinião,
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ampliando as habilidades comunicativas sobre o gênero e desenvolvendo as estratégias
argumentativas do estudante.
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RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM PRODUÇÃO
TEXTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

Leandro Konzen20
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

A busca por uma educação que estimule habilidades reflexivas nos alunos, bem
como a prática regular da leitura, são, ou devem ser, constantes no exercício docente do
professor da área de letras. Todavia, a educação brasileira ainda segue condutas pautadas
em conceitos, muitas vezes sem levar em consideração os conhecimentos prévios dos
alunos, dificultando a elaboração de textos coesos e coerentes, ricos em criatividade e
posicionamentos embasados (SAVIANI, 1991. p. 18). Este cenário pode melhorar por
meio de uma postura empática do professor, enquanto auxilia na produção textual
(BAKTHIN, 1992, p. 43).
Este texto surgiu da experiência de estágio que se realizou em uma turma do
sétimo ano, como uma das disciplinas obrigatórias do curso Letras Português/ Literatura
da Universidade Federal de Santa Maria. A produção tem o intuito de demonstrar a
importância da produção textual, ressaltando que se buscou respeitar a bagagem cultural
dos alunos, bem como valorizar os aspectos positivos dos trabalhos realizados, tendo em
vista que esta postura pode elevar a autoestima discente:
Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno
um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente
insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do
educando por si mesmo. (FREIRE 2002, p. 19).

20

Graduado em Letras Português e Literaturas a Distância pela UAB/UFSM, Polo de Sobradinho/RS.

209

Neste sentido, o professor titular da turma retratou as principais dificuldades de
escrita dos alunos (individualmente) e suas motivações (alguns gostam de estrelinhas no
caderno, outros são mais sensíveis a elogios verbais e bilhetes incentivadores relatando
os pontos positivos e que podem melhorar), para que todos pudessem evoluir, mediante
um acompanhamento diferenciado, proporcionalmente ao estágio de escrita e aos
conhecimentos anteriores dos alunos. A produção textual no gênero crônica foi planejada
e sua realização ocorreu com vistas a auxiliar os alunos na sua evolução e respeitando as
características de escritas dos mesmos.
Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e
as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser
humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe devam
ser necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma determinada
propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero (MARCUSCHI, 2008, p.
12).

Após estas reflexões iniciais e levando em consideração a grande importância do
trabalho de produção textual na formação dos alunos, surge o questionamento: quais as
contribuições da produção textual no desenvolvimento das habilidades linguísticas dos
alunos do ensino fundamental e quais os métodos que podem ser utilizados para a
evolução discente, no decorrer do estágio II?
Partindo desta questão, este artigo tem como objetivo demonstrar os principais
mecanismos e ferramentas de produção textual, utilizados nas interações realizadas no
Estágio II. Para se chegar ao objetivo proposto, discute-se sobre a leitura, a produção
textual e sobre os gêneros textuais que foram trabalhados, como também a forma que
ocorreu a prática em sala de aula, nos períodos de observações e dinamizações. Justificase a realização desta pesquisa, tendo em vista que as produções textuais realizadas no
estágio foram embasadas nas práticas de uso (escuta e leitura de textos) e nas práticas de
reflexão (análise linguística) dos alunos. Desta forma, os alunos realizaram atividades
reflexivas, ampliando suas habilidades interpretativas e de escrita:
Os conteúdos indicados para as práticas do eixo do uso da linguagem são
eminentemente enunciativos e envolvem aspectos como: a historicidade da
linguagem e da língua; aspectos do contexto de produção dos enunciados em
leitura/escuta e produção de textos orais e escritos; as implicações do contexto
de produção na organização dos discursos (gêneros e suportes) e as
implicações do contexto de produção no processo de significação. Logo, neste
universo, o texto é visto como unidade de ensino e os gêneros textuais como
objetos de ensino. Já os conteúdos indicados para as práticas do eixo da
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reflexão sobre a língua e a linguagem abrangem aspectos ligados à variação
linguística; à organização estrutural dos enunciados; aos processos de
construção da significação; ao léxico e às redes semânticas e aos modos de
organização dos discursos (ROJO, 2000, p. 11)

A produção textual realizada foi uma crônica, sobre as aspirações dos alunos (seus
sonhos), com o título: Meu ideal seria escrever, e deu-se após ser trabalhado o poema de
Rubem Braga com este mesmo título. Pretende-se demonstrar por meio dos referenciais
teóricos, aliados às experiências decorrentes do estágio II a grande importância dos
gêneros textuais na evolução discente.
Além da introdução, este texto será constituído pela Metodologia, Revisão de
Literatura sobre o Estágio Curricular Supervisionado no Ensino e Aprendizagem da
Língua Portuguesa, Discussão sobre a Pesquisa e Considerações Finais.
2 DIÁLOGO TEÓRICO

Este referencial teórico tem o intuito de demonstrar como foi embasado o Estágio
II, realizado no sétimo ano do ensino fundamental. Trabalhou-se a leitura e uma produção
textual no gênero crônica. A escolha deste gênero ocorreu pela exigência curricular da
escola e também com vistas em Geraldi, conforme segue:
A introdução de um texto curto para leitura em sala de aula poderá responder
a diferentes objetivos e seguir caminhos diversos. Tais textos poderão
funcionar como: • pretexto desencadeador da discussão de um tema sobre o
qual os alunos produziram seus textos; • revisão de pontos de vista revelados
em histórias de vida e em discussões (por exemplo, racismo, drogas,
machismo, etc.); • estudo das formas de dizer empregadas pelo autor, para,
com isso, revisarem suas formas de dizer em texto anteriormente produzido; •
estudo de temas específicos do processo ensino/aprendizagem (a estrutura da
narrativa, forma de apresentação de personagens, etc.) (GERALDI, 2011, p.
61).

A disciplina de Português necessita de metodologias didáticas e pedagógicas,
dentre as quais o trabalho textual apresenta-se como um meio muito eficiente para a
evolução dos alunos nas habilidades de leitura e interação com seus pares, por meio da
produção oral e escrita. Estes textos podem ter abordagens diversas, sendo classificados
em gêneros textuais, ou seja, “uma noção propositalmente vaga para refletir os textos
materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características
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sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e
composição característica” (MARCUSCHI, 2008, p. 4)
Tendo em vista a necessidade de aprendizagem da turma e com base nos conceitos
supracitados, no Estágio II trabalhou-se o gênero textual crônica, levando em
consideração os conhecimentos e as experiências vivenciadas no decorrer do estágio.
A crônica, assim como os demais textos narrativos, caracteriza-se por ser uma
história em que o narrador (observador ou personagem) (re)conta fatos do
cotidiano, com um enfoque cronológico, simples e linear. Ela tende a refletir
sobre questões e fatos sociais, históricos e culturais, dependendo da intenção
de cada autor. Em vista disso é de extrema importância que o texto seja
interessante, bem escrito e criativo, pois somente assim chamará a atenção do
seu possível leitor. (WITTKE; FAGUNDES, 2018, p. 297).

A escolha do tema se embasou nas aspirações dos alunos, percebidas durante o
período de observação, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais:
Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos,
podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais
elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da
linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade
letrada. (BRASIL, 1998, p. 24).

Desta forma a crônica Meu ideal seria escrever do autor Rubem Braga, foi
escolhida com vistas a instigar os alunos para a reflexão crítica e posteriormente
trabalhou-se a produção textual conforme:

Mais uma vez aqui, as práticas de leitura/escuta de textos e de produção de
textos orais e escritos estariam integradas na abordagem do texto como unidade
de ensino para a construção do gênero como objeto de ensino e as práticas de
análise linguística ou de reflexão sobre a linguagem seriam resultantes das e
também integradas nas práticas de uso da linguagem (ROJO, 2000, p. 16).

Assim, a construção do conceito de gênero textual, bem como o embasamento
crítico para a escrita foi construído nas aulas que antecederam a produção textual, para
que, somadas às experiências de vida de cada aluno, e tendo em vista todos esses aspectos,
se viabilizou uma produção textual enriquecedora para todos.
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3 METODOLOGIA

O método de trabalho utilizado é o de análise qualitativa, visando um mergulho
no ambiente escolar, em que o pesquisador buscou identificar os conhecimentos,
motivações e métodos de ensino adequados para a turma, para então elaborar uma
sequência didática que contemple estas necessidades e, após o aval dos professores
orientadores, buscar dinamizar os conteúdos entendendo que:
A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos levantamentos é
essencialmente quantitativa. O mesmo não ocorre, no entanto, com as
pesquisas definidas como estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação
ou pesquisa participante. Nestas, os procedimentos analíticos são
principalmente de natureza qualitativa. E, ao contrário do que ocorre nas
pesquisas experimentais e levantamentos em que os procedimentos analíticos
podem ser definidos previamente, não há fórmulas ou receitas predefinidas
para orientar os pesquisadores. Assim, a análise dos dados na pesquisa
qualitativa passa a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador.
(GIL, 2008, p. 175)

A realização do estágio iniciou-se com as orientações da equipe da Universidade
Federal de Santa Maria, na sequência deu-se o contato escolar para caracterização do
universo escolar, então foi realizada a observação da turma durante um período de cinco
aulas com a professora regente de Língua Portuguesa, Roselene Schneider da Silva.
Em seguida, planejou-se a sequência didática, abordando como tema: sonhos
(desejos para o futuro), os objetivos propostos nesta sequência foram elaborados no
intuito de ampliar o conhecimento sobre verbos; refletir sobre o modo verbal subjuntivo
reconhecendo suas especificidades e sua aplicação; provocar o interesse e interpretação
do gênero charge e do gênero crônica; alargar o seu conhecimento sobre o gênero poesia;
expandir o conhecimento sobre o gênero crônica por meio da produção textual.
Trabalhou-se os conteúdos leitura, modo verbal subjuntivo e produção textual. O
planejamento e, posteriormente, a aplicação textual dos verbos no modo subjuntivo em
um poema e uma crônica ocorreu sob o acompanhamento dos professores da
Universidade Federal de Santa Maria, para que os alunos aprendessem a reconhecer o
modo subjuntivo e após assimilarem este conhecimento eles produziram um texto.
Os recursos utilizados foram folhas xerocadas, cartazes com imagens, quadro
branco e outros materiais de uso comum. A avaliação deu-se pela participação, seja oral
ou escrita, nas diferentes etapas da aula, ou seja, pré-leitura, leitura e pós-leitura. Os
instrumentos de avaliação foram: um tema de produção textual para realização de um
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trabalho com aplicação do modo verbal subjuntivo e a atribuição de notas deu-se através
de avaliação do estagiário e posterior avaliação da professora titular da turma.
A regência ocorreu em um período de 20 horas aula sobre leitura, modo verbal
subjuntivo e produção textual. Em todos os conteúdos, levou-se em consideração a
importância das aspirações, sonhos e planos dos alunos, e a principal produção textual
trabalhada foi no gênero crônica.
Trabalhou-se interpretação e análise linguística em uma charge de Fabiano
Cartunista, utilizou-se a música “N” do cantor e compositor Nando Reis, analisou-se
cartões postais de diversos pontos turísticos brasileiros e também se explorou a poesia O
homem e as viagens, de Carlos Drummond de Andrade, e a crônica Meu Ideal Seria
Escrever, de Rubem Braga. Houve produção textual em cartões postais em que os alunos
simularam viagens, nos quais redigiram lembranças aos colegas e a culminância foi a
produção de uma crônica inspirada no texto de Rubem Braga supracitado, com o tema
baseado nos desejos de escrita dos alunos.
4 TECENDO REFLEXÕES

Num primeiro momento, como atividade de pré-leitura, no intuito de gerar uma
aproximação entre alunos e professor estagiário, utilizou-se uma charge do Fabiano
Cartunista, com isto conseguiu-se, conforme tinha sido planejado, um momento de
descontração, uma vez que se trata de um gênero textual leve, de linguagem acessível e
propício para iniciar o debate, através de uma conversa descontraída, sobre o modo verbal
a ser estudado. Em seguida analisou-se outras pequenos textos e frases que também
continham o modo verbal subjuntivo, para que os alunos pudessem identificá-lo e também
familiarizar-se com sua aplicação.
Em uma segunda etapa, de leitura, cotejo e estudo de texto, os alunos tiveram
contato com o poema Se essa rua fosse minha, de José Paulo Paes, houve a identificação
discente com a cantiga popular homônima e, dessa maneira, o texto foi acolhido
amigavelmente, pois os alunos demonstraram curiosidade enquanto interpretavam as
aplicações verbais e também refletiam sobre a temática de preservação ambiental.
Debateu-se a respeito das atitudes que eles teriam “se a rua fosse deles, se a mata fosse
deles...”. Após um aprofundamento teórico sobre o modo verbal subjuntivo, entregou-se
o texto da música “N” do cantor e compositor Nando Reis, para ser interpretado,
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paralelamente, enquanto os alunos ouviam a canção. Eles relataram que a junção de
sentidos os auxiliou na identificação dos verbos, e também na sua aplicabilidade; já em
outro aspecto observou-se a identificação deles para com a letra da música, demonstrando
que o gênero mescla poesia e canção. Este gênero textual, conhecido dos alunos,
demonstrou-se acessível à introdução em outros mais complexos, gerando um ambiente
favorável para produções escritas, pois os alunos demonstraram-se inspirados pela
composição de Nando Reis.
Na sequência, após o envolvimento da turma com diversos textos, e com tudo
encaminhado para o momento de escrita, partiu-se para a etapa de pós leitura (produção).
Com o intuito de embasar a temática para a produção discente, apresentou-se o texto Meu
ideal seria escrever, de Rubem Braga, para leitura, análise textual e interpretação.
Observou-se, através de debates com a turma, mediado pelo professor estagiário, que o
cronista desejava escrever uma história muito engraçada, que encantaria o mundo todo,
sem a necessidade de créditos pela composição e sim ambicionava alegrar uma moça
triste, que morava em uma casinha cinzenta.
Propôs-se aos alunos a produção de um texto semelhante ao de Braga, em que os
alunos escreveriam uma crônica relatando os seus ideais. As temáticas escolhidas pelos
alunos foram cuidados com a natureza, amizade e convivência respeitosa entre as
pessoas. Nessa produção textual pode-se comprovar a apropriação do conhecimento do
que havia sido tratado nas aulas até então, bem como serviu de oportunidade para sanar
dúvidas de etapas anteriores. Pelo acompanhamento individual dos alunos, tornou-se
possível auxiliá-los em questões de léxico, semântica e sintaxe, auxiliar na produção de
textos coesos e coerentes e auxílio na organização das ideias discentes. Dessa forma,
viabilizou-se ajudá-los em sua evolução, bem como a obtenção de um registro da
realidade dos alunos que auxiliará no desenvolvimento de novos trabalhos e assim
subsequentemente. Observou-se uma evolução nos conhecimentos de verbos e
acentuação gráfica com uma reflexão sobre as especificidades e suas aplicações na
prática. Os alunos ampliaram suas habilidades na produção de crônica, interpretação
desse gênero, bem como música e poesia.
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Após as evoluções supracitadas, evidenciou-se que os alunos conseguiram pôr em
prática o aprendizado que obtiveram sobre o modo verbal subjuntivo, expressar suas
ideias, explanando os posicionamentos adquiridos nos debates e nos textos que
antecederam suas produções, bem como os fatores advindos de suas bagagens culturais.
Todos estes fatores revelam-se como extremamente importantes para o enriquecimento
dos conhecimentos linguísticos deles. Estas melhorias ocorreram em decorrência do
envolvimento dos alunos, por meio de textos, que foram ampliando suas complexidades,
sem perder de vista a importância de que os alunos se mantivessem desafiados e ao
mesmo tempo, vissem que era possível continuarem evoluindo. Dessa maneira,
trabalhou-se charge na pré-leitura, poesia na leitura e crônica na produção. A temática
seguiu sempre por assuntos relacionados ao imaginário dos alunos, evoluindo também
até a produção final, bem como o modo verbal subjuntivo, que foi estudado, conversou
com os gêneros textuais e também com a temática.
Para encerrar, faz-se necessário enfatizar que a produção textual, serviu como um
método muito eficiente para a consolidação dos assuntos estudados, uma vez que os
alunos realizaram as suas produções embasadas na bagagem linguística que adquiriram
até o momento da prática. Estas produções serviram como mais uma oportunidade para
esclarecer dúvidas, já que foram acompanhadas pelo professor estagiário e também
possuíram a incumbência meio de avaliação dos alunos e como subsídio para novos
trabalhos que ocorreram posteriormente, já com a professora titular, buscando a
continuidade da evolução discente.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS
PORTUGUÊS A DISTÂNCIA: RELEVÂNCIA DO
TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS

Lurdes Lorena E. E. dos Santos21

1 INTRODUÇÃO
A exploração dos gêneros textuais tem sido bastante incentivada ultimamente.
Entretanto, ainda se percebe que, não raras vezes, são utilizados em sala de aula de forma
descontextualizada, ficando o gênero textual focado apenas no próprio texto. Dessa
forma, tal prática se torna sem significado para o aluno, visto que não promove uma
reflexão sobre a realidade social, cultural e política na qual estamos inseridos. Para tanto,
os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 55) já prescrevem que devemos estimular o aluno quanto ao
desenvolvimento de seu senso crítico e em relação à sua proficiência como leitor de
diversos textos representativos da nossa cultura. Ademais, conforme Bazerman (2006),
os gêneros são formas de vida, estão presentes em nossa vida social e são como lugares
familiares para os quais nos dirigimos com a finalidade de estabelecer ações e interações
comunicativas em determinados contextos de fala. Desse modo, podemos afirmar que os
gêneros textuais nos preparam para utilizar a língua nas mais diversas situações sociais e
contextos de uso.
Partindo de tais pressupostos, refletindo sobre esta realidade e diante da
necessidade da realização do Estágio supervisionado do discente em Letras Português a
distância, pensou-se no seguinte problema de pesquisa: Qual a relevância do trabalho com
gêneros textuais em sala de aula? Frente a isso, propomos um recorte sobre a prática do
Estágio supervisionado, com o objetivo de oferecer subsídios teóricos e relatos de
algumas práticas que comprovem a relevância da exploração dos gêneros textuais no
processo de ensino aprendizagem.
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Segundo Bazerman (2006, p. 23) “gêneros são formas de vida, modos de ser”.
Precisamos adotar uma postura que reflita em uma prática pedagógica que valorize as
vivências dos alunos com a finalidade de desenvolver estratégias que promovam sua
aprendizagem de forma significativa. Segundo Marcuschi (2008, p. 55), “trata-se de
valorizar a reflexão sobre a língua, saindo do ensino normativo para um ensino mais
reflexivo”. Devemos proporcionar um ambiente reflexivo, no qual o aluno sinta-se
valorizado em sua oralidade e, dessa forma, estimulado e encorajado para uma produção
textual mais produtiva.
Dessa forma, justifica-se a relevância deste estudo na tentativa de oferecer uma
reflexão acerca do pensamento de teóricos sobre a utilização dos gêneros textuais.
Outrossim, pretende-se considerar os relatos acerca da importância, bem como das
possibilidades, da exploração dos gêneros textuais em sala de aula. Em vista disso, o
intuito deste estudo é ressaltar a pertinência de o educador linguoliterário22 utilizar os
gêneros textuais em sala de aula e também auxiliar no aprimoramento de outros
estudantes da área de Língua Portuguesa, ao abordar práticas de ensino-aprendizagem
que foram desenvolvidas em período de estágio. Outro aspecto que confirma a
importância da utilização dos gêneros textuais em sala de aula reside no fato de que, em
nossa prática educativa, devemos sempre promover práticas de lecto-escrita que
valorizem o contexto cultural dos alunos e os incentivem a aperfeiçoarem sua habilidade
escrita, considerando seu propósito e a finalidade de interação.
Desse modo, estaremos abordando concepções de autores que esclareçam o
conceito sobre gêneros textuais e que apontem para a diversidade de possibilidades
envolvidas nesta prática. Para isso, durante este percurso teórico-metodológico,
estaremos destacando os seguintes autores: Bakhtin (1992), Bazerman (2006), Marcuschi
(2003; 2008), entre outros. Também nos embasamos em Freire (1987), posto que
encontramos em seu pensamento uma perspectiva de educação baseada na
problematização e na valorização da realidade socioeducativa no processo de ensinoaprendizagem.

22

Segundo a Teoria Holística da Atividade (RICHTER; FREITAG, 2011, p. 5), em sua noção de
enquadramento do trabalho docente, o educador linguoliterário, devidamente habilitado por formação, é o
profissional equipado com a competência para tomar decisões sobre a adoção das metodologias de ensino
adequadas a seus contextos de ensino. Pode, se necessário e coerentemente à abordagem teórica de seu
paradigma, desenvolver novas metodologias como designer, com o compromisso ético de divulgá-las à
comunidade de licenciados em Letras no espaço de interlocução assegurado pelo enquadramento de
trabalho que compartilham.
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Para tanto este artigo está organizado em quatro partes, além da introdução:
Reflexões sobre a utilização dos gêneros em sala de aula, em que é apresentado um
levantamento de todos os teóricos que dão embasamento ao estudo; a Metodologia, na
qual há a descrição do percurso decorrido durante a realização da pesquisa; a seção
Discussão e Resultados, em que ocorrem as análises e o desenvolvimento da pesquisa; e
as Considerações Finais, que é uma síntese do trabalho de pesquisa.
2 REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS GÊNEROS EM SALA DE
AULA
A prática do educador em sala de aula é bastante desafiadora, pois é um processo
constante de avaliação e reconstrução, com vistas a aperfeiçoar o processo de ensinoaprendizagem. Conforme afirma Freire (1987, p. 38):
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres
“vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa
consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos
homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da
problematização dos homens em suas relações com o mundo.

A partir desse mote, este trabalho de pesquisa oferece uma perspectiva alicerçada
em estudos de teóricos relacionados à questão da utilização dos gêneros em sala de aula,
em consonância com um conceito de ensino e de aprendizagem. Isso é baseado em uma
visão sociointeracionista, pois a língua é estudada a partir do discurso, ou seja, da
linguagem posta em uso, analisando o contexto em uma tentativa de construção de
sentido. Conforme Vygotsky (1981), o conhecimento é elaborado com a ajuda de um
instrumento mediador, que é a linguagem. Da mesma forma, o conhecimento linguístico
se desenvolve a partir das interações com o meio, existindo a necessidade de
comunicação, devendo haver um mediador durante as etapas de construção do
conhecimento. Baseados nessa visão de Vygotsky, Dolz, Schneuwly e demais
pesquisadores de Genebra fundamentaram seus estudos, nos quais o gênero é considerado
como uma ferramenta facilitadora no processo de aprendizagem da linguagem:
Quando nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação [...]. Os
textos escritos ou orais que produzimos diferenciam-se uns dos outros e isto
porque são produzidos em condições diferentes. Apesar desta diversidade,
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podemos constatar regularidades. Em situações semelhantes, escrevemos
textos com características semelhantes, que podemos chamar de gêneros de
textos, conhecidos de e reconhecidos por todos, e que, por isso mesmo,
facilitam a comunicação: a conversa em família, a negociação no mercado ou
o discurso amoroso. (DOLZ et al., 2004, p. 96-97).

De acordo com essa perspectiva, o gênero é considerado como um meio de
interação social e que, portanto, encontra-se sempre interligado com situações concretas
de uso. Em conformidade com esse pensamento, recorremos a Bakhtin (1992, p. 274),
pois, segundo ele, os gêneros são:
[...] formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura,
caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção
composicional. As intenções comunicativas, como parte das condições de
produção dos discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros que
darão forma aos textos.

Considerando a importância desses três elementos que compõem o gênero, citados
por Bakhtin, podemos, resumidamente, explicá-los segundo Rojo, em Glossário CEALE
(2014), a qual afirma que o conteúdo temático pode ser compreendido como a parte mais
importante do texto, pois é dentro do tema que circula a ideologia e os sentidos definidos
pelo enunciador; o estilo refere-se às escolhas linguísticas, utilizadas a fim de
expressarmos a vontade enunciativa, podendo estar relacionadas, por exemplo, ao léxico
(vocabulário), estrutura frasal (sintaxe), registro linguístico (formal/informal, gírias); a
construção composicional refere-se ao formato, ou estrutura do texto em si: progressão
temática, coerência e coesão do texto.
Da mesma forma, Marcuschi afirma que os gêneros textuais são
[...] fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social.
Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as
atividades do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social
incontáveis em qualquer situação comunicativa. (MARCUSCHI, 2003, p. 19).

Conforme Marcuschi, diversos gêneros textuais estão presentes e circulam em
nossa vida, desde as esferas sociais, do conhecimento e dos relacionamentos, até o âmbito
profissional, visto que se manifestam de diversas maneiras em nosso cotidiano: desde a
forma como nos expressamos até a maneira como compreendemos o contexto que nos
cerca.
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Em relação ao trabalho em sala de aula, defendemos o ensino por meio das
Sequências Didáticas (SDs), que têm a função de
preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais diversas da vida
cotidiana, oferecendo-lhes instrumentos precisos, imediatamente eficazes,
para melhorar suas capacidades de escrever e de falar; desenvolver no aluno
uma relação consciente e voluntária com seu comportamento de linguagem,
favorecendo procedimentos de avaliação formativa e de auto regulação;
construir nos alunos uma representação da atividade escrita e de fala em
situações complexas, como produto de um trabalho, de uma elaboração.
(DOLZ et al., 2004, p. 110).

Tais autores sugerem como procedimento, a ser estimulado em sala de aula, a
utilização da SD, pois a definem como “um conjunto de atividades escolares organizadas,
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ et al.,
2004, p. 96). Segundo eles, as sequências didáticas têm como objetivo estimular e
aperfeiçoar as práticas de produção escrita e também oral, posto que estão fundamentadas
no desenvolvimento de procedimentos e de práticas.
Nascimento e Hila (2012) também propõem as sequências didáticas como
ferramentas de ensino:
Sequência didática como uma alternativa sócio e historicamente
contextualizada para o trabalho do professor de língua portuguesa com as
práticas discursivas em sala de aula, fundamentadas nos postulados do
Interacionismo Sociodiscursivo, em sua vertente didática. (NASCIMENTO;
HILA, 2012, p. 9).

Segundo essas autoras, as SDs constituem uma importante ferramenta de ensino,
através da qual as atividades são estratégias propostas de forma organizada e sistemática,
no intuito de que o aluno, progressivamente, vá entrando em contato, se apropriando e
aperfeiçoando práticas linguísticas, bem como seus contextos de uso. Para tanto,
Nascimento e Hila sugerem as SDs como uma opção para projetos de ensino em sala de
aula:
Quando pensamos na formação inicial e continuada do professor, temos as
sequências didáticas [...] como uma das ferramentas para o trabalhar com os
gêneros textuais, as quais serão concretizadas na sala de aula por meio de um
projeto de ensino. (NASCIMENTO; HILA, 2012, p. 91).

Através desses excertos podemos compreender a importância da exploração
concomitante dos gêneros textuais por meio das SDs, visto que essas oferecem a
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instrumentalização necessária para a construção de conhecimento do aluno. Isso se deve
ao fato de que as estratégias de aprendizagem, expressas através das atividades, são
desenvolvidas de forma sistemática e gradativa e, conforme Nascimento e Hila (2012, p.
93-95), baseadas em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98), seguem um modelo com
as seguintes etapas: apresentação da situação, produção inicial ou o levantamento dos
conhecimentos dos alunos sobre determinado gênero, oficinas e produção final.
É importante ressaltar que essas etapas, conforme o modelo didático defendido
por Dolz e Schneuwly (2004), ocorrem após observarmos três importantes aspectos:
conhecimentos de referência, objetivos de ensino e a observação relacionada aos
conhecimentos que os alunos possuem sobre o gênero que será trabalhado.
Na etapa apresentação da situação, o trabalho proposto é apresentado ao aluno
de uma forma atrativa, ele precisa conhecer o conteúdo que será trabalhado, bem como
sua importância. A finalidade é expor ao aluno um problema de comunicação que deverá
ser resolvido através de uma produção escrita. A produção inicial ou levantamento dos
conhecimentos dos alunos sobre determinado gênero é a etapa na qual será proposta
uma produção escrita simplificada. Através dela, o professor poderá avaliar o
conhecimento dos alunos sobre determinado gênero, a fim de adaptar as oficinas (ou
módulos) de acordo com a realidade e capacidade dos alunos. Na etapa Oficinas (ou
módulos), são trabalhadas as dificuldades observadas na etapa de produção inicial. Isso
poderá ocorrer por meio de atividades orais ou escritas, pesquisas ou exercícios sobre
tema, título, estilo de gênero, construção composicional do gênero, análise de texto,
análise linguística. Na produção final, o professor poderá observar o desenvolvimento
da capacidade dos alunos a partir das atividades que foram propostas e desenvolvidas nas
oficinas. Poderá ser realizada a reescrita da produção inicial ou poderão ser promovidas
novas produções escritas. Além disso, a produção realizada precisa ser divulgada em um
meio de circulação.
Dessa forma, segundo esses autores, esse conjunto de atividades organizadas
acerca de um gênero textual caracteriza o que chamamos de SD. A utilização das SDs
favorece a contextualização, pois são criadas situações de aprendizagem que estimulam
o aluno a aperfeiçoar sua produção escrita, através de atividades comunicativas variadas.
Além disso, essas práticas estão em conformidade ao que afirma Bazerman (2006, p. 23):
Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser.
São frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os
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lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que
formamos e as comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os
lugares familiares para onde nos dirigimos para criar ações comunicativas
inteligíveis uns com os outros e são os modelos que utilizamos para explorar o
não-familiar.

Quando os gêneros são explorados como uma forma de interação social, auxiliam
o aluno a alcançar um domínio quanto à utilização da linguagem nos variados contextos
de comunicação. O aluno constrói uma aprendizagem com significado quando a
utilização dos gêneros em sala de aula vem ao encontro das diversas situações de fala que
ocorrem em seu meio e também em outras possíveis situações sociais de uso da
linguagem.
3 METODOLOGIA
Conforme Minayo (2009, p. 16), percurso metodológico é “[...] o caminho do
pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Para tanto, o presente estudo
se trata de uma pesquisa básica, cujo intuito foi aprofundar o conhecimento sobre o
trabalho com gêneros textuais.
Os dados que embasaram este artigo envolveram dois aspectos: o teórico e o
prático. Quanto ao aspecto teórico, este estudo, através de uma abordagem de natureza
qualitativa e de caráter descritivo, pretendeu apresentar as perspectivas de teóricos sobre
a relevância da utilização dos gêneros textuais em sala de aula. Assim, foi utilizado o
procedimento bibliográfico, a partir de referências de livros e artigos acadêmicos
envolvendo pensadores tais como Bakhtin (1992), Bazerman (2006), Dolz et al. (2004),
Freire (1987), Marcuschi (2003; 2008) e Vygotsky (1981), no intuito de dar embasamento
a este estudo. Apresentaram-se, assim, perspectivas de teóricos sobre a relevância da
utilização dos gêneros textuais a fim de considerar os relatos de estágio nos quais houve
a dinamização desses conhecimentos.
Quanto ao aspecto prático, o percurso metodológico do presente artigo propôs-se
a realizar uma reflexão acerca das práticas realizadas durante o Estágio supervisionado
em Letras Português e Literatura I, II e III no Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino
Médio, ocorridas no período de 2018 a 2019. Durante os relatos, foi dada ênfase às
propostas de SDs, nas quais foram explorados os gêneros textuais tirinha, crônica,
animação, charges, artigo de opinião, poema, canção, reportagem, texto dissertativo
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redação. Esses foram desenvolvidos com o objetivo de promover um fazer pedagógico
que considere o aspecto social, que envolve o trabalho com gêneros textuais: fomentar o
aperfeiçoamento linguístico dos alunos, considerando a prática linguística adequada ao
seu contexto de uso.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Em agosto do ano de 2018, iniciaram as práticas de regência de nossa
Licenciatura. A prática de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I ocorreu após
o período de observação de 10 horas-aulas (h/a), realizado em uma turma de 9º Ano da
modalidade EJA no turno noturno. Após a observação, houve o período de prática da
regência, o qual teve a duração de 3 h/a. Durante essa prática, foi dinamizada uma SD,
explorando os gêneros textuais charge e crônica. O tema dessa SD foi “Desigualdade
Social”. Nas etapas de pré-leitura, foram exploradas charges através das quais foi
realizada uma problematização. Dessa forma, os alunos foram estimulados e se
expressarem oralmente e também iniciaram a produção escrita, ao responderem questões
relacionadas às charges, tais como: tema, mensagem transmitida através de cada charge,
diferença entre as mesmas, estabelecendo relação entre o tema desigualdade e suas
vivências a esse respeito.
Na etapa módulos, os alunos realizaram a leitura e o estudo da crônica “O café
que nos une” (2017), de João Marcos Buch, em seguida foi realizada uma
contextualização sobre ela, por meio de questionamentos orais. Como estudo do texto,
propriamente dito, foram realizados questionamentos sobre pontos, como o tipo de voz
narrativa presente na crônica, o tema, se concordava ou não com a opinião do autor, quais
as relações que poderiam estabelecer entre as charges e a crônica.
Na etapa seguinte, de pós-leitura, os alunos foram orientados à produção de uma
crônica sobre o tema “Desigualdade social”. Para tanto, houve uma contextualização a
respeito do que já havia sido debatido em sala de aula. Essa “problematização dos homens
em suas relações com o mundo”, como defendia Freire (1987), vem ao encontro do
trabalho desenvolvido através da utilização dos gêneros textuais, partindo da análise do
contexto do aluno, que vem a estimulá-lo, trazendo significado ao processo de ensino
aprendizagem. Dessa forma, os alunos realizaram a produção textual sem temor e com
entusiasmo, pois compreenderam o contexto de uso do gênero textual a ser produzido.
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Esta prática do Estágio supervisionado I deu início às nossas experiências
relacionadas à regência em sala de aula. Por tratar-se do primeiro estágio, nos trouxe
bastante ansiedade e expectativa, mas o período de observação foi muito importante para
nos ambientarmos com o contexto escolar, dialogarmos com a professora regente e nos
sentirmos mais confiantes para iniciarmos essa etapa. Foram poucos dias de estágio, mas
suficientes para refletirmos sobre nossa prática pedagógica e projetarmos futuras
intervenções. Pôde-se perceber que os alunos estavam bastante motivados em participar
das aulas, o que nos leva a considerar que o tema e os gêneros textuais escolhidos vieram
ao encontro da realidade e interesse da turma. Ao compreendermos a singularidade de
cada aluno, percebemos que são diversas as necessidades dentro de uma sala de aula. Por
conseguinte, ao valorizarmos a reflexão sobre a língua, através do uso dos gêneros
textuais, comprovamos a relevância de sua utilização na medida em que proporcionamos
um ambiente no qual o aluno sinta-se valorizado em sua oralidade e em sua produção
escrita.
Em maio de 2019, teve início o Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental
II. A princípio houve a observação de 5 h/a e, a seguir, ainda em maio, teve início a prática
da regência em um total de 20 h/a com outra turma de 9º ano da modalidade EJA, no
turno noturno. Dessa vez, a professora regente solicitou explorar o conteúdo “figuras de
linguagem”. Pensando em uma temática que contemplasse a variada faixa etária dos
alunos e a possibilidade de discutir e abordar os diversos aspectos referentes ao assunto,
foi escolhido o tema “A empatia como competência transformadora”. O gênero textual
norteador da SD foi artigo de opinião, entretanto, foram explorados outros gêneros
textuais, os quais serviram como apoio, tais como animação, música, tirinhas, charge,
poemas. Esses forneceram suporte para a temática que foi refletida com os alunos e
também para as atividades que foram desenvolvidas: leitura, interpretação, análise
linguística, produção de texto oral e escrito, bem como a apresentação e desenvolvimento
do conteúdo figuras de linguagem.
Os gêneros textuais utilizados facilitaram sobremaneira a exploração do conteúdo
solicitado pela professora. As aulas tornaram-se dinâmicas e aproximaram os alunos dos
gêneros textuais em uso, pois, conforme Dolz et al. (2004) e demais pesquisadores, os
textos, sejam eles escritos ou orais, se diferenciam uns dos outros porque são construídos
e utilizados em diferentes condições. Na primeira etapa, provocação, os alunos foram
convidados a assistir à animação O cachorrinho e a garça (2018), a qual foi apreciada
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pelos mesmos. Também foram exploradas três tirinhas de Alexandre Beck, e, através
desses gêneros textuais, foi realizada a problematização referente ao tema da SD.
No decorrer de toda a SD, foi possível aliar os gêneros textuais com o tema
proposto e com o conteúdo solicitado pela professora. Foram realizadas diversas
produções escritas, desde questões envolvendo estudo de texto explorando charges,
músicas e poemas, até a produção final de um artigo de opinião. Na etapa módulos, foi
realizada a leitura e estudo de texto de um artigo de opinião, Empatia (2018), de Martha
de Souza. Ao usar esse artigo de opinião, foi realizada uma retomada oral a respeito da
estrutura desse gênero textual. Também houve a exploração do gênero textual notícia:
Boa ação: Menina de 9 anos ensina idoso a ler e escrever (2019), de Ana Menezes, e
ONG Doutorzinhos busca voluntários para atuarem na Capital (2019), de Jéssica Britto.
Após o estudo de texto dessas notícias, foi realizada uma retomada acerca dos diversos
gêneros trabalhados durante as aulas em torno do tema “Empatia”. Como produto final
do período da regência de classe, os alunos produziram um artigo de opinião, o qual foi
exposto em um painel na escola. Mais uma vez foi possível constatar a importância do
gênero textual como facilitador e fomentador da aprendizagem linguística.
Em relação a este estágio, pode-se destacar e exemplificar as atividades
dinamizadas na primeira etapa relacionada à provocação. Foi exibida, em datashow, a
animação de curta duração O cachorrinho e a garça (2018) (Figura 1).
Figura 1 – Animação

Fonte: PASSION PICTURES. O cachorrinho e a Garça. In: CURTA METRAGEM DE ANIMAÇÃO. O
cachorrinho e a garça, curta animação, by Passion Picture. 2018. (4min03s). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Av85KfekZt4>. Acesso em: 22 abr. 2019.
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Após assistirem à animação, foram feitos os questionamentos, expostos no
Quadro 1, com o intuito de estimular os alunos a construírem e expressarem conceitos
relacionados ao tema “Empatia”.
Quadro 1 – Questionamentos sobre a animação
Vocês já haviam assistido a essa animação?
Gostaram? Por quê?
Qual a mensagem que esta animação lhe transmite?
Ao assistirem à animação, a história fez vocês recordarem de algo?
Já passaram ou viram alguém passar por situação semelhante?
Gostariam de contar essa situação?
Observando nosso cenário atual, esse tipo de situação ocorre com frequência?
Qual o sentimento que este tipo de situação lhe causa?
O que a atitude do cachorrinho lhe transmite?
Você acredita que muitas vezes nós podemos demonstrar atitudes como a do cachorrinho?
Alguma vez você já demonstrou uma atitude assim?
Fonte: retirado da SD analisada.

Também foi utilizada a tirinha a seguir (Figura 2):
Figura 2 – Tirinha 1 do Armandinho.

Fonte:
Alexandre
Beck.
Disponível
em:
<https://conversadegentemiuda.files.wordpress.com/2015/11/12234871_1079113455467293_330731061
1777569773_n.png?w=663>. Acesso em: 18 abr. 2019.

A fim de explorar este gênero textual, foram realizados os questionamentos do
Quadro 2.
Quadro 2 – Questionamentos sobre a tirinha 1 do Armandinho
Vocês identificam qual o tema tratado nas tirinhas?
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Conhecem ou já ouviram a palavra empatia e seu significado?
Na segunda cena, por que aparecem outros personagens?
Nesta tirinha Armandinho traz uma explicação sobre empatia: “...E se perceber na realidade do outro,
até ser capaz de sentir o que o outro sente”
Você concorda com esta explicação? Por quê?
Este sentimento de compreender a realidade do outro, colocando-se em seu lugar já ocorreu com você?
Gostaria de falar sobre isso?
Fonte: retirada da SD analisada.

Com esses questionamentos, era esperado que os alunos compartilhassem relatos
de experiências que corroborassem sentimentos que envolvem aceitação, respeito das
diferenças, da diversidade (este é o motivo pelo qual, na segunda cena, aparecem vários
personagens), a compreensão dos sentimentos do outro. Esta atividade desenvolvida foi
bastante positiva, os alunos participaram e enriqueceram a discussão oferecendo relatos
significativos sobre suas experiências, demonstrando compreenderem o tema abordado.
Em seguida foi mostrada a segunda tirinha (Figura 3).
Figura 3 – Tirinha 2 do Armandinho

Fonte:
Alexandre
Beck.
Disponível
em:
<https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYiBPzaNaogHigzvi4YXYxBwW02v97xyoOiMIVN4cYKkrIo
ETP>. Acesso em: 21 abr. 2019.

Foram realizados os questionamentos expostos no Quadro 3:
Quadro 3 – Questionamentos sobre a tirinha 2 do Armandinho
Você gosta de ler? Se gosta, que tipo de leitura lhe chama a atenção?
Jornais, revistas, livros...?
Você concorda com o pai de Armandinho na primeira cena, na qual ele diz “Na leitura nos envolvemos
com os personagens!”? Por quê?
E na segunda e terceira cenas, você concorda com as afirmações do pai de Armandinho? Por quê?
Fonte: retirado da SD analisada.
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Através dessas questões, era esperado que os alunos relatassem a importância da
leitura como forma de ampliar nosso ponto de vista quando analisamos o posicionamento
e a história dos personagens, quando nos imaginamos em seu lugar na história. Além de
entender que isso favorece a compreensão do mundo à nossa volta e das pessoas que
vivem realidades diferentes. Durante as reflexões, a maior parte dos alunos reconheceu a
importância da leitura como incentivadora da empatia, entretanto muitos relataram que
dedicam pouco tempo à leitura. Logo em seguida, foi solicitado aos alunos que
observassem a terceira tirinha (Figura 4).
Figura 4 – Tirinha 3 do Armandinho

Fonte:
Alexandre
Beck.
Disponível
em:
<https://cantinholiterariososriosdobrasil.files.wordpress.com/2015/07/politicamente_correto_armandinho.
png>. Acesso em: 18 abr. 2019.

Após a exibição da tirinha, foram realizados questionamentos presentes no
Quadro 4.
Quadro 4 – Questionamentos sobre a tirinha 3 do Armandinho.
O que você compreendeu através do diálogo dos personagens?
Na primeira cena, o personagem amigo de Armandinho demonstrava empatia? Por quê?
O que você compreende por politicamente correto?
Qual o significado da expressão “cara-pálida” na tirinha?
Fonte: retirado da SD analisada.

Era esperado que, ao observarem a tirinha, os alunos identificassem a falta de
empatia presente na primeira cena. O intuito também era de que os alunos
compreendessem que a expressão “cara-pálida”, utilizada pelo personagem que
representa um indígena, seria uma forma de referir-se ao amigo de Armandinho, visto que
este não se identifica com o indígena, nem com as pessoas que se encontram em
realidades diferentes da sua. A expressão, neste caso, é utilizada com a intenção de
transmitir um sentido oposto. Foi explicado que, ao utilizarmos uma palavra com a
229

finalidade de transmitir um sentido contrário, estamos empregando um recurso chamado
ironia. Os alunos corresponderam ao esperado. Através de suas opiniões demonstraram
compreender e até mesmo identificar-se com a situação ilustrada na tirinha, bem como o
significado da ironia presente na mesma. Também trouxeram exemplos desta figura de
linguagem em seu cotidiano.
Na aula seguinte, foi realizada uma retomada da anterior e, a partir desta última
tirinha, houve a introdução do conteúdo relacionado à “denotação, conotação e figuras de
linguagem”. A utilização destes gêneros textuais estimulou os alunos a expressarem seus
pontos de vista, e foi um dos fatores que ajudou-os trazendo embasamento para a etapa
final, relacionada à produção textual.
O Estágio Supervisionado II trouxe bastantes desafios, pois, além de a carga
horária ser mais extensa, precisamos adaptar nosso planejamento às necessidades
relacionadas ao conteúdo proposto pela professora regente. Entretanto, foi bastante
compensador perceber o envolvimento e o aprendizados dos alunos crescer a cada dia
conforme foram sendo explorados os diversos gêneros textuais, através dos quais o
conteúdo figuras de linguagem foi facilmente compreendido. Os gêneros textuais
utilizados tornaram as aulas dinâmicas e cativaram a atenção dos alunos, também
proporcionaram um importante subsídio teórico, tornando as discussões produtivas e
encorajando uma produção textual mais fluente.
Em setembro de 2019, iniciou o Estágio supervisionado no Ensino Médio III, em
uma turma da Modalidade de Ensino Médio EJA T9, do turno noturno. Durante o período
de observação, foi dinamizado o questionário investigativo, que demonstrou ser um
importante instrumento, pois foi um meio através do qual pudemos vislumbrar o perfil da
turma, suas preferências sobre diversos temas, bem como suas dificuldades e facilidades
na disciplina de Língua Portuguesa.
Em conversas com a professora regente da turma, durante este período, a mesma
solicitou que o tema explorado fosse “Profissões”, e que os conteúdos a desenvolver
fossem leitura e análise textual, coesão e coerência. Para tanto, diversos gêneros textuais
foram selecionados: reportagem, notícias, cordel, artigo de opinião, tirinha e texto
dissertativo-argumentativo redação. Os alunos também entraram em contato com outro
gênero textual: os bilhetes orientadores, os quais foram utilizados no final da SD, durante
o processo de produção dos textos (reescrita). Esse demonstrou ser um importante
instrumento utilizado para realizar a mediação pedagógica, orientando-os quanto aos
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ajustes necessários em sua escrita e também os estimulando, através de sugestões e
mensagens motivadoras.
Na etapa de pré-leitura, foi utilizada a reportagem Profissões do futuro (2018),
de Christiane Pelajo, através da qual foi explorada a oralidade dos alunos, utilizando
questões de análise e interpretação. Para explorar o conteúdo de coesão e coerência, foram
utilizadas placas de propagandas e anúncios. Essa estratégia descontraiu a turma e focou
sua atenção. Além do estudo dos textos, foram exploradas questões extraídas de
concursos, produção de mapa conceitual sobre as etapas básicas que compõem o texto
dissertativo-argumentativo redação, artigo de opinião.
Na etapa de pós-leitura, foi proposta aos alunos a leitura de uma tirinha Bichinhos
de jardim (2009), de Clara Gomes. No intuito de proporcionar maior embasamento,
também foi proposta a leitura de trechos de duas notícias. Além disso, foi realizada uma
retomada de todos os gêneros textuais até então explorados, a fim de estimular os alunos
em relação à produção de um texto dissertativo-argumentativo redação, sobre “Profissões
do futuro”. Após a etapa de escrita, os alunos receberam bilhetes orientadores com a
proposta de auxiliá-los na etapa de reescrita. No final dessas etapas, os alunos foram
convidados a lerem e socializarem suas produções. Essa exploração dos diversos gêneros
textuais em sala de aula está em consonância com as competências e habilidades
propostas pelo PCNEM, no qual há inferência de que “o ensino de Língua Portuguesa,
hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua percepção das múltiplas
possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais
diversos textos representativos de nossa cultura”. (PCNEM, p. 55). O processo de ensino
aprendizagem precisa promover esta reflexão sobre a língua.
Quanto a este estágio, pode-se trazer, como exemplo de atividade dinamizada, a
proposta realizada na etapa de provocação. Como primeira atividade, foi escrita no
quadro a palavra “Profissões” e solicitou-se que os alunos dissessem tudo o que lhes vinha
à mente sobre ela. Todas as palavras ditas pelos alunos foram escritas no quadro (técnica
conhecida como “Tempestade de ideias”). Em seguida, como atividade dois, foi exibida
uma reportagem com o tema “Profissões do futuro: a reinvenção do mercado de trabalho”
(Figura 5).
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Figura 5 - Reportagem sobre as “Profissões do futuro: a reinvenção do mercado de
trabalho”

Fonte:
Christiane
Pelajo.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globonews/videos/v/profissoes-do-futuro-a-reinvencao-do-mercado-detrabalho/6870626/?utm_source=facebook&utm_medium=share-playerdesktop&fbclid=IwAR2_aDjq5WoKsCqf84FvnCTpLT_NGQkatfjqBDaXHMkWUTVCYvhLKYsmcI>
Acesso em: 21 set. 2019.

Em seguida, os alunos foram convidados a expressarem o que compreenderam
sobre a reportagem exibida. Para isso foram realizados questionamentos (orais) (Quadro
5).

Quadro 5 - Questionamentos sobre a reportagem.
Vocês perceberam alguma semelhança ou diferença entre as profissões que foram escritas no quadro e
as que foram citadas na reportagem?
Já haviam assistido a essa reportagem ou alguma outra sobre este assunto?
Gostaram?
Consideraram relevante este tipo de informação transmitida pela reportagem?
De acordo com a reportagem, muitas profissões irão sofrer modificações.
Por que você acha que isso ocorre?
Conforme a reportagem, 65% das profissões atuais não existirão no futuro. Qual a importância da
educação neste cenário?
Como as pessoas podem se preparar para se inserir, ou se recolocar, neste novo mercado de trabalho
segundo a reportagem?
Além das profissões apresentadas na reportagem, que outras profissões vocês acreditam que poderão
surgir?
Fonte: retirado da SD analisada.

Foi solicitado, posteriormente, aos alunos que copiassem em seus cadernos a
seguinte atividade (Quadro 6).
232

Quadro 6 - Comando da atividade.
Após assistir à reportagem, converse com seu colega e escreva um argumento favorável ao surgimento
das novas profissões e outro argumento contrário.
Fonte: retirado da SD analisada.

Após realizarem a atividade, os alunos comentaram sobre os argumentos que
utilizaram. A seguir, a estagiária escreveu, no quadro (elaborando um mapa conceitual),
os argumentos ou posicionamentos citados pelos alunos. Depois, foi realizada uma
problematização, momento em que os alunos foram questionados quanto aos argumentos
apresentados e quais poderiam ser mais explorados em uma redação. No final dessa etapa,
os alunos copiaram em seus cadernos o mapa conceitual produzido.
A utilização dos gêneros textuais em sala de aula contribuiu significativamente
com a produção textual dos alunos, proporcionando momentos de reflexão que
aprofundaram seus conhecimentos e propiciaram um maior embasamento quanto ao
aspecto argumentativo. Quando contextualizamos nossa prática em sala de aula e
promovemos estratégias que utilizem os gêneros textuais de forma significativa,
estaremos incentivando um processo de aprendizagem reflexivo que resultará em um
ambiente que estimula o aluno a uma escrita criativa.
Outra atividade explorada neste estágio foi a leitura do texto (alterado) Rede social
pode prever desempenho profissional, diz pesquisa (2012).

Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa.
Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho,
repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais
científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode
prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa
conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, University of Evansville e
Auburn University pediu a um professor universitário e dois alunos para analisarem perfis de um grupo
de universitários. [...].
Fonte: Talita Abrantes. Texto alterado. Disponível em: <https://descomplica.com.br/gabaritoenem/questoes/2015/segundo-dia/rede-social-pode-prever-desempenho-profissional-diz-pesquisa/>
Acesso em: 27 set. 2019.

Depois que os alunos leram o texto, foram feitos questionamentos (Quadro 7).
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Quadro 7 – Questionamentos sobre o texto Rede social pode prever desempenho
profissional, diz pesquisa.
Você concorda com o que foi declarado nesta pesquisa? Por quê?
Com o acesso cada vez maior da população às redes sociais, você considera importante o cuidado com
a exposição de dados pessoais?
Você considera que o resultado desta pesquisa pode ser estendido a outros perfis de candidatos?
Fonte: retirado da SD analisada.

Como atividade seguinte, os alunos copiaram e desenvolveram a atividade do
Quadro 8.
Quadro 8 – Comando de atividade.
Após ler o texto, reflita sobre a questão levantada pela pesquisa. Elabore um pequeno parágrafo no qual
você desenvolva um argumento favorável e um argumento contrário ao tema abordado nesta pesquisa.
Fonte: retirado da SD analisada.

Nesta prática de estágio, novamente, pôde-se perceber a relevância do trabalho
com gêneros textuais, que aliados ao desenvolvimento de atividades propostas na SD
promovem a prática e o aperfeiçoamento linguístico dos alunos. O Estágio
Supervisionado no Ensino Médio III foi uma experiência completamente diferente, pois
estivemos inseridos em uma outra realidade. Entretanto, os alunos demonstraram respeito
e foram bastante participativos. O tema “Profissões” veio ao encontro do interesse dos
alunos e os gêneros textuais explorados foram extremamente importantes para auxiliá-los
na compreensão do conteúdo desenvolvido, bem como no estímulo de sua oralidade e no
aperfeiçoamento de sua produção escrita.
A utilização das SDs também demonstrou ser um instrumento fundamental no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. No decorrer das três práticas de
estágio, foi possível desenvolver, a partir da exploração de diferentes gêneros textuais, as
etapas apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final,
conforme o modelo didático defendido por Dolz e Schneuwly (2004).
Ao final dessas experiências de prática de estágio ficou a certeza de que
precisamos proporcionar um ambiente que favoreça a reflexão e a problematização,
conforme Freire (1987), no qual o aluno sinta-se valorizado em sua oralidade e, dessa
forma, estimulado e encorajado para uma produção textual mais produtiva, no qual
também encontre sentido e valorize a utilização dos gêneros de acordo com Bakhtin
(1992), conforme a situação comunicativa, que compreendem ações cognitivas que se
materializam através da comunicação em nossa vida diária.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após refletirmos sobre a utilização de gêneros textuais nas práticas realizadas no
Estágio supervisionado em Letras Português e Literatura I, II e III no Ensino Fundamental
(Anos Finais) e Ensino Médio, compreendemos sua relevância no processo de ensino
aprendizagem. De acordo com o percurso metodológico proposto, recorremos a teóricos
tais como Bazerman (2006), Bakhtin (1992) e Marcuschi (2003; 2008), que propõem a
utilização dos gêneros textuais em sala de aula por estarem vinculados à nossa vida social
e estarem disponíveis em nossa cultura. Também encontramos apoio em Dolz et al. (2004)
e Nascimento e Hila (2012) em relação ao uso das SDs como importantes ferramentas de
ensino, posto que promovem a contextualização e auxiliam o aluno a entrar em contato
com as práticas linguísticas de forma sistemática e progressiva.
No que diz respeito à metodologia, procuramos refletir sobre nossa prática de
estágio através das experiências relatadas e, dessa forma, fornecer subsídios que
comprovam a importância da utilização dos gêneros textuais em sala de aula, sobre seu
expressivo papel como facilitador no aperfeiçoamento da linguagem e da produção
escrita. No percurso metodológico, encontramos apoio também em Freire (1987), que
propõe uma educação que problematize as questões relacionadas ao contexto de vida do
aluno.
No decorrer deste estudo, comprovamos a relevância da utilização dos gêneros
textuais em sala de aula, pois percebemos que, ao os explorarmos em nossa prática
educativa, estamos promovendo a análise sobre a realidade social, econômica e política
da qual os alunos fazem parte e, portanto, estimulando o desenvolvimento do senso
crítico. Também estamos promovendo a reflexão sobre os contextos de uso da língua,
valorizando e compreendendo as diversas situações comunicativas nas quais todos nós
estamos inseridos. É importante enfatizar que, ao utilizarmos os gêneros em sala de aula,
estamos privilegiando as diversas possibilidades de comunicação e que esse fato é
extremamente benéfico, pois contribui para a valorização da pluralidade de realidades e
de culturas presentes em uma sala de aula. Assim, consideramos que a relevância da
utilização dos gêneros textuais reside, principalmente, no aspecto relacionado ao processo
de socialização do educando por meio da escrita.
Esperamos que outros estudos nesta área venham a contribuir na ampliação desta
pesquisa, posto que, conforme afirma Bazerman (2006, p. 23), “os gêneros são formas de
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vida”, eles evoluem, sugerindo que precisamos estar em constante atualização, a fim de
tornarmos o processo educativo dinâmico e atual. Ao encerrar este trabalho de pesquisa,
concluímos que, ao explorarmos os gêneros textuais em nossa práxis pedagógica,
estaremos fomentando o aperfeiçoamento da linguagem e tornando o processo de ensino
aprendizagem significativo.
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DESAFIOS ENCONTRADOS NO ENSINO DO TEXTO
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO: REFLEXÕES A
PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO
MÉDIO

Marcia Fernanda Marques Soares23

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo refletir sobre os desafios encontrados pelo professor
de Língua Portuguesa, no Ensino Médio, ao trabalhar com o texto dissertativoargumentativo (redação), tendo em vista as enormes lacunas observadas nos alunos em
relação a esse tipo textual. A pesquisa bibliográfica se une ao relato crítico reflexivo,
embasado na experiência do Estágio Supervisionado III, na qual me foi proposto, pela
professora assistente, trabalhar com esse tipo textual, mais especificamente o gênero
textual Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), devido à proximidade
dessa prova.
O texto dissertativo-argumentativo tem sido, por muito tempo, um desafio para o
professor de Língua Portuguesa no Ensino Médio, pois o aluno, geralmente, se preocupa
em aprender a escrevê-lo apenas no seu último ano escolar, em função da proximidade
dos vestibulares e do ENEM. Em consequência disso, traz consigo uma enorme
defasagem em relação não só à estrutura, mas também à argumentação e, principalmente,
à elaboração de uma boa proposta de intervenção para os problemas abordados.
Cabe, então, ao professor desdobrar-se para auxiliar seu aluno a tornar-se
proficiente nessas questões e ajudá-lo a construir conhecimento que o torne capaz de
escrever um texto defendendo a sua opinião, baseado em argumentos bem
fundamentados, além de uma proposta de intervenção com soluções viáveis aos
problemas expostos na argumentação. Mas isso não é tarefa fácil, visto que o professor
23
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encontra muitas dificuldades, devido à defasagem que a grande maioria dos alunos tem
em relação à escrita, não só desse texto, como também de outros tipos e gêneros textuais.
Neste trabalho busca-se, também, entender a importância do papel do professor
como agente de mudança e transformação social, ao auxiliar o seu aluno na construção
do conhecimento acerca da escrita do texto dissertativo-argumentativo. Segundo a
professora Irandé Antunes (2003), detentora de muitos títulos e que atua como
especialista em Língua Portuguesa junto ao Ministério da Educação, o perfil ideal do
professor é o de alguém que contribui, de forma significativa, para a ampliação da
competência de seus alunos no uso oral e escrito da Língua Portuguesa. Ao ensinar para
o seu aluno um texto que poderá lhe abrir as portas de uma graduação ou servir como
porta de entrada para uma atividade laboral, o professor compõe esse perfil.
Sob essa perspectiva, este estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa:
Quais os principais desafios enfrentados pelos alunos na escrita de um texto dissertativoargumentativo de qualidade percebido pelo professor/estagiário de Língua Portuguesa no
Ensino Médio? Para responder a essa questão, foi traçado, como objetivo geral, elencar
as dificuldades mais comuns dos alunos, encontradas pelos professores, utilizando, para
isso, a experiência do estágio. E, como objetivos específicos: a) refletir sobre estratégias
que possam ser utilizadas para contornar os problemas apresentados pelos alunos,
explorando múltiplas possibilidades a fim de que eles desenvolvam suas capacidades
linguísticas: falar, escutar, ler e escrever, direcionando-os a uma melhor escrita do texto
dissertativo- argumentativo. b) relatar a experiência vivenciada com a turma do 3º ano do
Ensino Médio, no período do Estágio Supervisionado III, no ano de 2019. A metodologia
consiste em revisão bibliográfica, conforme pressupostos críticos-teóricos de Antunes,
(2003), Passareli (2012) e Souza (2003), além do relato da experiência com ensinoaprendizagem do texto dissertativo-argumentativo, desenvolvido no Estágio.
O presente trabalho se justifica, pois o ensino do texto dissertativo-argumentativo
é parte importante do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Porém, é nos
ombros dos professores do 3º ano que é jogada essa grande responsabilidade, ficando eles
encarregados de contornar a imensa lacuna apresentada pelos alunos na escrita desse
texto. Além disso, é preciso considerar que, para escrever o texto dissertativoargumentativo, de forma adequada, é necessário ter capacidades linguísticas que, em tese,
deveriam ter sido trabalhadas desde o 1º ano. Refletir sobre essas questões pode ajudar a
apontar estratégias que as contornem.
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Primeiramente, apresento a questão que me levou a desenvolver esse tema. Na
seção “O texto-dissertativo-argumentativo e os desafios enfrentados pelo aluno para
tornar-se proficiente em sua escrita”, apresento os pressupostos teóricos em que me baseei
para desenvolver meu trabalho, são desenvolvidas as reflexões teóricas sobre o tema,
fundamentando os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste
trabalho. Em seguida, na Metodologia, além de expor a justificativa, na qual descrevo a
relevância do assunto, e os objetivos, destaco o método sob o qual o trabalho foi realizado.
Em um terceiro momento, há a seção Discussões e Resultados, que inclui os relatos de
experiência que servem para evidenciar que, de fato, o professor de Língua Portuguesa
do Ensino Médio enfrenta muitas dificuldades no ensino do texto dissertativoargumentativo. Por fim, são feitas as Considerações finais sobre o trabalho, seção na qual
é feito um balanço do que foi apresentado, mostrando a importância de repensar a
abordagem do texto dissertativo-argumentativo por parte da escola e apresentadas as
referências bibliográficas correspondentes.
2 O TEXTO-DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E OS DESAFIOS
ENFRENTADOS PELO ALUNO PARA TORNAR-SE PROFICIENTE EM
SUA ESCRITA
Segundo o site do Ministério da Educação, apenas 53 alunos, dos 3,8 milhões que
realizaram o Enem em 2019, tiveram nota máxima na redação, sendo que 143,736 mil
tiveram a sua redação zerada24. Esse é um fato preocupante e que nos faz pensar sobre o
papel do Ministério da Educação, da escola e as dificuldades enfrentadas pelo professor
no ensino do tipo textual dissertativo-argumentativo, gênero Redação do ENEM.
O texto dissertativo-argumentativo, sem dúvida, é um dos maiores temores dos
alunos e um dos maiores desafios enfrentados pelos professores de Língua Portuguesa do
Ensino Médio, principalmente os do 3º ano, que têm a difícil missão de auxiliar os alunos
na escrita desse texto para o ENEM e sobre o qual a grande maioria dos estudantes pouco
ou nada sabem. Esse desconhecimento acerca do tipo textual argumentativo se constitui
em um dos maiores desafios enfrentados pelos docentes do 3º ano, pois se veem na
posição de ter que suprir faltas sobre uma série de conhecimentos necessários para

24

Essas informações foram divulgadas pelo INEP, em coletiva de imprensa em 17/01/2020, e estão
disponíveis em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/mais-143-mil-participantes-tiraramzerona-redacao-enem-2019/347183.html.
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escrever o texto dissertativo-argumentativo, que não foram devidamente trabalhados em
anos anteriores.
A escola tem a grande responsabilidade de inserir o aluno na linguagem
denominada científica. Isso ocorre, principalmente, no Ensino Médio, pois são pedidos
resumos, resenhas e textos de caráter opinativo. Porém, o que se vê é uma enorme
defasagem nesse sentido, chegando os alunos, ao último ano do Ensino Médio, sem serem
proficientes em nenhum desses gêneros textuais, principalmente os do tipo dissertativoargumentativo, tão importante para a entrada no Ensino Superior. Sobre isso, Passareli
destaca que “[...] o nó górdio da problemática reside nas ações interventivas que deveriam
ser desenvolvidas na escola, que, no entanto, nem sempre se dão a contento”
(PASSARELI, 2017, p. 17307).
Em seu livro, a professora Irandé Antunes (2003) trata sobre isso, dizendo ser um
dos motivos da escrita desse, ao mencionar que ainda persistem práticas inadequadas e
que não condizem com o que se espera e se necessita do ensino da Língua Portuguesa na
atualidade. Hoje, um ensino da Língua Portuguesa que leve o aluno a desenvolver
habilidades e competências, que o auxiliem na escrita de um texto opinativo, como a
Redação do Enem, deve ser encarado com muita seriedade, não só no Ensino Médio, mas
principiar a desenvolvê-las gradativamente, desde o Ensino Fundamental. Antunes
exemplifica essa situação ao dizer que:
Um exame mais cuidadoso de como o estudo da língua portuguesa acontece,
desde o Ensino Fundamental, revela a persistência de uma prática pedagógica
que, em muitos aspectos, ainda mantém a perspectiva reducionista do estudo
da palavra e da frase descontextualizadas (ANTUNES, 2003, p. 19).

O ensino do texto dissertativo-argumentativo é bastante relevante, pois
vestibulares e concursos que utilizam Redação, na grande maioria, solicitam esse tipo
textual, que exige conhecimento de temas sociais, bem como competência linguística na
escrita da forma culta da língua. A estrutura da dissertação obedece ao esquema
introdução, desenvolvimento, conclusão. Segundo Souza (2003), na introdução está a
tese ou proposição, no desenvolvimento, a argumentação, fundamentada no consenso ou
em argumentos de autoridade, e na conclusão está o resumo e a diretriz do autor. No caso
da Redação do Enem, ainda se acresce uma proposta de intervenção.
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Além disso, não podemos esquecer que o texto dissertativo-argumentativo vai
além do contexto escolar, já que está presente no nosso dia a dia. Saber argumentar para
defender uma opinião é uma prática cotidiana, que nos torna cidadãos. Ademais,
[s]e a língua-em-função apenas ocorre sob a forma da textualidade [...] é
natural admitir também que só o estudo das regularidades textuais e
discursivas, na sua produção e interpretação, pode constituir o objeto de um
ensino da língua que pretenda ser produtivo e relevante (ANTUNES, 2003, p.
42).

O texto dissertativo, devido a sua complexidade, é bastante temido pelos alunos.
Segundo Souza (2003, p. 13), foi na década de 1970 que houve “a re-inclusão da redação
no exame vestibular, e daí, a ascensão da dissertação como um dos mais temíveis
instrumentos de avaliação daqueles que almejam a formação acadêmica”. Esse temor é
algo que deve ser considerado seriamente pela escola, pois é ela quem deve promover o
desenvolvimento de seu aluno e sua competência comunicativa, de maneira que ele se
sinta à vontade nos diferentes contextos comunicativos em que está inserido, não só na
escola como também na sociedade. As “[...] relações humanas são permeadas e
estabelecidas pela linguagem, e a incumbência da escola, como instância pública de uso
da linguagem, é propiciar situações favoráveis para o sujeito construir-se como cidadão
participativo” (PASSARELI, 2017, p. 17313).
O texto dissertativo-argumentativo, que na perspectiva do ENEM trata geralmente
sobre temas sociais, faz com que seja importantíssimo que o aluno domine esse tipo
textual, pois, de forma oral, ele faz parte do seu cotidiano e é necessário que o aluno tenha
criticidade e saiba como defender suas opiniões sobre distintos temas. Sobre isso, Souza
(2003, p. 15) declara que “[...] é função da escola, perante a sociedade, preparar seus
alunos, desde cedo, a refletir sobre as questões sociais, a articular as suas experiências
com sua aprendizagem teórica e a exprimir, coerentemente, suas impressões sobre o
mundo”.
É tarefa da escola auxiliar o aluno na conquista desses saberes, tão importantes
para o desenvolvimento não só do seu conhecimento, mas também de sua cidadania. Isso
valoriza a atuação do professor de Língua Portuguesa, pois nessa perspectiva ele é um
agente transformador da sociedade, já que seu trabalho atua, diretamente, na conquista da
cidadania pelo aluno, podendo ser esse um dos motivos relevantes do ensino da língua, a
contribuição significativa proposta por Antunes (2003).
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Um dos problemas enfrentados pelos professores é a falta de leitura por parte dos
alunos. A grande maioria dos adolescentes não lê e, sem leitura, não é possível
desenvolver criticidade, entre muitos outros fatores necessários para escrever, de forma
adequada, um texto dissertativo-argumentativo. Portanto, leitura é uma habilidade
indispensável para se obter essa competência. É por intermédio da leitura que o aluno
entra em contato com as particularidades de cada tipo e gênero textual, bem como com
distintos pontos de vista que o auxiliarão no desenvolvimento de sua criticidade.
Assim, “[...] compreende-se que a prática da leitura é muito importante para a
produção textual e imprescindível para a redação do texto dissertativo, que exige
conhecimento do tema a ser discorrido” (SOUZA, 2003, p. 60). Antunes (2003) postula
que a escola, geralmente, não estimula a formação de leitores. Dessa forma, falha em não
preparar, adequadamente, os alunos para ler e escrever os mais distintos gêneros textuais.
Outro problema é a falta de compreensão da importância do ensino, não só do
texto dissertativo-argumentativo, mas de outros textos opinativos, como forma de auxiliar
o aluno na conquista de sua cidadania, o que é prerrogativa de uma educação cidadã. A
“[...] participação efetiva da pessoa na sociedade acontece, também e muito
especialmente, pela ‘voz’, pela ‘comunicação’, pela ‘atuação e interação verbal’, pela
linguagem” (ANTUNES, 2003, p. 15, grifos da autora). Nesse caso pode-se entender o
caráter social da produção textual.
A autora afirma também que “[o] ensino da língua portuguesa também não pode
afastar-se desses propósitos cívicos, de tornar as pessoas cada vez mais críticas, mais
participativas e atuantes, política e socialmente” (ANTUNES, 2003, p. 15). Sobre esse
assunto,
[a] escola deveria conceder à dissertação o mesmo status atribuído à retórica
pelos atenienses na Grécia antiga. Para que se possa garantir o estado
democrático em que vivemos, é indiscutível que os cidadãos dominem a arte
de argumentar a fim de que tenham consciência de seus direitos e deveres e,
assim, possam gozar plenamente sua cidadania (SOUZA, 2003, p. 58).

A falta de conhecimento da importância do texto dissertativo-argumentativo, por
parte do aluno, também constitui um problema a ser enfrentado pelo professor. Ademais,
na grande maioria das vezes, os estudantes só vão entrar em contato com a preocupação
da escrita desse texto no 3º ano do Ensino Médio e muitos deles não querem nem se dar
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o trabalho de aprender, por não terem nenhuma perspectiva em ingressar no Ensino
Superior.
Se motivarmos o nosso aluno no ensino-aprendizagem do texto dissertativoargumentativo, levando-o a perceber a importância desse texto oral e escrito, nos mais
diferentes contextos de comunicação, certamente o estudante verá sentido em aprender e,
ao ver sentido, estará aberto a uma aprendizagem realmente significativa. Isso vem ao
encontro do que diz Passareli (2012, p. 116): “Escrever não pode ser tido apenas como
um exercício escolar, distante da realidade do aluno. Mas nem sempre os alunos percebem
que a escrita que aprendem na escola está presente, também, fora dos muros escolares”.
É importante que o professor, através do ensino-aprendizagem do texto
dissertativo-argumentativo, promova no aluno uma participação reflexiva, crítica e
criadora no momento de opinar sobre determinado tema, defender sua opinião com
argumentos relevantes e sugerir uma proposta de intervenção, visando se não a solução,
pelo menos o enfrentamento do problema apresentado. Desse modo, prepara-o para
participar ativamente da sociedade, já que os temas propostos no ENEM são sempre de
relevância social. Antunes (2003) ressalta que, se a escola preparar os alunos para o
exercício pleno da cidadania, terá cumprido seu papel social.
3 METODOLOGIA

O presente trabalho, de natureza descritiva, consistiu em revisão bibliográfica, e
relato de experiências vividas no estágio Supervisionado III, Ensino Médio, desenvolvido
com uma turma do 3º ano, em 2019. Buscou-se refletir sobre o estudo e ensino do tipo
textual dissertativo-argumentativo nos moldes do gênero Redação do ENEM, também na
experiência do ensino desse gênero textual durante o Estágio Supervisionado III, Ensino
Médio.
Tanto a revisão bibliográfica quanto as considerações, a partir das experiências
vivenciadas, basearam-se em fundamentos teóricos de autores que trabalham com essa
temática, como Antunes (2003), Passareli (2012) e Souza (2003). A análise dos
momentos vivenciados na experiência do ensino e aprendizagem do texto dissertativoargumentativo, desenvolvido no Estágio Supervisionado III, ocorreu a partir do relatório
de estágio, e servirá para exemplificar o que está sendo abordado neste trabalho.

243

Em relação à abordagem, esta pesquisa é qualitativa. Já a temática foi selecionada
tendo em vista a importância do tipo textual dissertativo-argumentativo e as dificuldades
no ensino e aprendizagem desse, observadas no período do estágio.
Foram selecionados, anteriormente, itens norteadores com o objetivo de orientar
as análises dos desafios enfrentados pelos alunos, percebidos pelo professor/estagiário,
no ensino-aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo na turma do 3º. Alguns deles
são: metodologias usadas, planejamento e motivação dos alunos. Para proceder a análise,
além de relatar a experiência vivenciada com a turma do 3º ano do Ensino Médio, no
período do Estágio Supervisionado III, no ano de 2019, foram levantados alguns
questionamentos: a) Qual o conhecimento prévio do aluno, promovido pela escola, no
ensino e aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo?; b) Quais as maiores
dificuldades dos alunos, percebidas pelo professor, na escrita do texto dissertativoargumentativo?; c) Quais estratégias poderiam ser dinamizadas para auxiliar o aluno na
escrita do texto dissertativo-argumentativo?
A análise, que foi feita a partir das experiências vivenciadas e relatadas no diário,
foi elaborada de forma a apresentar os resultados obtidos no ensino e aprendizagem do
texto dissertativo-argumentativo com a turma do 3º ano, no Estágio Supervisionado III.
Também em como os gêneros do argumentar podem contribuir, de forma significativa,
para auxiliar na construção do conhecimento do aluno para que seja um cidadão crítico e
transformador do seu entorno.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Desde as primeiras aulas de observação com a turma do 3º, no Estágio
Supervisionado III, percebi que os alunos não possuíam hábito de leitura. As perguntas
do Questionário Investigativo comprovaram que não costumavam ler nem revistas, nem
livros, nem jornais. Isso levou a uma reflexão sobre como trabalhar um texto de opinião,
quando eles nem mesmo sabiam ou se interessavam pelo que acontecia no país ou no
mundo. Através das conversas, foi possível perceber, também, que temas sociais não eram
assuntos que os interessassem ou sobre os quais eles costumassem discutir. Talvez isso
esteja relacionado ao fato de a escola onde o estágio foi desenvolvido ser de periferia,
sem acesso e incentivo a esse tipo de interesse, e ter como clientela alunos oriundos dos
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bairros mais pobres da cidade. A maioria deles trabalhava durante o dia, muitos indo
diretamente do trabalho para a escola.
A professora de Língua Portuguesa já havia trabalhado, de forma bem básica, a
estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Também havia dado orientação para que
fosse feito um resumo do conteúdo e, em seguida, trabalhar a produção textual com os
alunos.
No primeiro dia de aula, com o material preparado, cheia de expectativa, fui aos
poucos me sentindo frustrada, pois percebi que aquilo que eu falava, sobre o texto
dissertativo-argumentativo, não fazia sentido nenhum para os alunos. Eles me olhavam
como se eu falasse algo desimportante, sobre o qual não viam necessidade de aprender e
não tinham o menor interesse em escutar. Estavam estáticos, não participavam. Então,
tive uma ideia divisora de águas no meu trabalho com a turma. Pedi que parassem de
copiar e que chegassem mais para frente para conversarmos. Levantei vários
questionamentos sobre o que eles faziam, o que pretendiam para o futuro, o que achavam
da escola e da disciplina; finalmente, perguntei por que eles estudavam e o que eles
achavam que era o objetivo de tantos anos de educação. Nenhum soube responder, mas a
pergunta atiçou a curiosidade deles.
O fato de serem questionados sobre o porquê de estarem na escola depois de um
dia de trabalho cansativo, e sobre o quê achavam que a Educação poderia fazer por eles,
levou-os a refletir sobre o assunto e algumas vagas respostas foram dadas. De uma forma
acessível, expliquei que um dos objetivos da Educação era a construção de um indivíduo
crítico, transformador do seu entorno (BRASIL, 1998) e a famosa Redação do ENEM era
um dos instrumentos através do qual o Ministério da Educação e Cultura (MEC) poderia
comprovar se a escola realmente cumpriu essa função. Por isso, deveriam se empenhar
em aprendê-lo, porque mesmo que não fossem prestar o ENEM, esse era um texto que
desenvolviam oralmente em distintos contextos de comunicação.
Essa informação fez com que questionassem em que situação isso acontecia. De
uma maneira simples, foi colocado que, a cada vez que eles discorressem ou opinassem
sobre determinado assunto e logo em seguida precisassem argumentar para defender seu
ponto de vista, estavam utilizando a estrutura do texto dissertativo-argumentativo. Foi
elucidado que uma das maiores diferenças entre esse, que faziam tão naturalmente, e o
que deveriam aprender a escrever, era o uso da norma culta da Língua Portuguesa.
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Deixei claro que, mesmo em uma discussão sobre futebol ou um filme, é
necessário saber argumentar para defender, com propriedade, nosso ponto de vista e que,
para isso, é necessário termos conhecimento sobre o que estamos falando, sendo a leitura
uma excelente fonte de informação, ajudando-nos a construir conhecimento sobre
determinado assunto. Foi explicado, também, que até a proposta de intervenção podia ser
feita oralmente, ao apresentamos soluções para determinados problemas, citando o
agente, a ação e o meio. Ao entenderem porque estavam ali e perceberem o sentido do
que estavam aprendendo, eles passaram a ser participantes em todas as demais aulas. Essa
experiência comprovou que, quando o aluno encontra significado naquilo que está sendo
ensinado, sua aprendizagem ocorre de forma realmente satisfatória.
Foi evidenciado a eles que apenas iriam conhecer a maneira de escrever esse texto,
seguindo a sua estrutura e a língua padrão, mas que ele já fazia parte de suas interações
sociais. Acredito que esse é o trabalho do professor, pois
[o] objetivo mais geral do ensino de língua portuguesa para todos os anos da
escola é mostrar como funciona a linguagem humana e, de modo particular, o
português; quais os usos que tem, e como os alunos devem fazer para
estenderem ao máximo, ou abrangendo metas específicas, esses usos nas suas
modalidades escrita e oral, em diferentes situações de vida. Em outras palavras,
o professor de língua portuguesa deve ensinar aos alunos o que é uma língua,
quais as propriedades e usos que ela realmente tem, qual o comportamento da
sociedade e dos indivíduos com relação aos usos linguísticos, nas mais
variadas situações de sua vida (CAGLIARI, 2010, p. 28).

Essa ideia os deixou encantados, pois, talvez, nunca tenham refletido sobre os
tipos e gêneros textuais que utilizavam em suas interações sociais. Foi muito interessante
ver a surpresa deles em constatar que utilizavam esse tipo de texto em seu dia a dia. Isso
vem ao encontro do texto de Passareli (2012), que enfatiza que é importante que o aluno
reconheça essas práticas em contextos comunicativos que vão além dos escolares. Mas
nem sempre os alunos percebem que a escrita que aprendem na escola está presente,
também, fora dos muros da escola.
Pela falta de familiaridade com livros, revistas, periódicos etc., a grande maioria
dos alunos tem muita dificuldade na hora de escrever, não conseguindo colocar no papel
o que gostaria de transmitir ao seu possível leitor. Ficam, às vezes, horas encarando a
folha a sua frente, sem ter ideia de como começar. Fala-se em leitura e no papel importante
que a escola tem em desenvolvê-la com o aluno, porque ela é um dos pilares essenciais
para interagirmos com o mundo. Segundo Chiappini (2001, p. 22),
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[...] ao promover a interação entre os indivíduos, a leitura compreendida não
só como leitura da palavra, mas também como leitura do mundo, deve ser
atividade constitutiva de sujeitos capazes de interagir com o mundo e nele atuar
como cidadãos.

E qual a melhor forma de ilustrar isso do que o conhecimento obtido através da
leitura, empregado na escrita do texto dissertativo-argumentativo? Se a leitura é
fundamental para interagirmos com o mundo e atuarmos como cidadãos, e a falta dela é
um dos maiores desafios enfrentados pelo professor no ensino aprendizagem do texto
dissertativo-argumentativo, não deveria a escola, de posse dessas informações, priorizar
a formação de leitores?
Foi possível observar, na experiência com a turma, que a falta de leitura
apresentada pelos discentes consistia em uma barreira que impedia que eles se
desenvolvessem adequadamente na produção textual. Em sua grande maioria, possuíam
vocabulário restrito, não sabiam como expressar seus pensamentos, apresentavam
dificuldades em escrever um texto coerente e coeso, em argumentar de maneira coerente
e também, pela falta de leitura, desconheciam os problemas sociais do Brasil, não
podendo, por isso, discorrer sobre eles em um texto, quanto mais sugerirem uma proposta
de intervenção viável, como é pedido no ENEM.
Dada as características da turma, com uma defasagem enorme de conhecimento
em relação a esse tipo de texto, e o tempo da intervenção, o conteúdo escrita e reescrita
do texto dissertativo-argumentativo foi desenvolvido de uma maneira simples, de forma
que eles entendessem como se constituía a estrutura do texto, cada uma das partes que o
compunha. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizei exemplos concretos, referentes a
assuntos que faziam parte do cotidiano dos alunos, e fiz questionamentos de forma oral.
Assim, com os resultados e as respostas, acerca da problematização apresentada neste
trabalho, foi possível obter a atenção e a participação deles e, dessa forma, auxiliá-los na
construção do seu conhecimento.
Foram trabalhadas as partes que compõem a estrutura do texto dissertativoargumentativo separadamente, para que eles pudessem realmente entender como cada
uma delas se constituía. Ao trabalhar a Introdução, foquei na contextualização do tema
e na construção da tese. Para ajudá-los na construção da tese, levei assuntos que já tinham
sido temas do ENEM, colocava-os no quadro e abria espaço de discussão para que os
estudantes pudessem opinar sobre o assunto. Essa fase foi muito produtiva, porque eles
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gostaram muito de expressar o que pensavam, e ficaram muito felizes em ver que tinham
uma opinião a respeito do assunto abordado. Com isso, foram ganhando confiança,
perdendo o medo e a vergonha de expressarem suas opiniões.
Antes de entrarmos na escrita do Desenvolvimento, trabalhei a argumentação de
forma muito simples. Questionava os alunos sobre assuntos polêmicos e, quando eles
respondiam, eu perguntava o porquê de terem determinada visão. Ao justificarem suas
falas, eles iam aprendendo a construir argumentos. Esse foi um trabalho cansativo
(sempre quando eles respondiam eu formulava outra pergunta ou mostrava o assunto sob
outro ponto de vista), mas extremamente gratificante, já que eles não perdiam nenhuma
das aulas de Língua Portuguesa.
Quando eles passaram a escrever essa parte do texto, já tinham uma ideia de que
modo deveriam fazer. Sempre levo para a minha prática o que aprendi na disciplina de
Psicolinguística, na qual trabalhamos as ideias de Lev Vygotsky (1988), o qual defende
que o aluno aprende também com a interação. Por isso, sempre que possível, permitia que
trabalhassem em duplas (montagem dos textos, identificação do agente, ação, meio e
finalidade na proposta de intervenção), para que desenvolvessem diferentes maneiras de
pensar e trabalhar, já que cada um possui um nível diferente de aprendizagem.
A Conclusão foi a parte mais trabalhosa, por conta da proposta de intervenção,
que teve de ser trabalhada separadamente, para que eles pudessem entender os elementos
que deveriam ser contemplados nela.
Posteriormente, foi construído um texto coletivo, sobre um tema votado pela
turma: “Educação e Internet – Prós e contras” e, mais tarde, se deu a escrita individual. A
avaliação foi feita utilizando os bilhetes orientadores, que provaram ser uma ferramenta
bastante estimulante para os alunos. A reescrita foi efetuada e os trabalhos lidos pelos
alunos para o restante da turma e, em seguida, expostos na sala de aula.
É importante dizer que, antes de iniciar o trabalho com a estrutura do texto, foram
feitas, com os alunos, várias leituras de redações nota mil do Enem, com o objetivo de
familiarizá-los com a estrutura, a forma de abordar os temas, reconhecer elos coesivos,
coerência necessária para desenvolver a harmonia de um texto, e a utilização da norma
culta. Nesse momento foi possível comprovar o papel fundamental da leitura na produção
textual e como ela oferece ao aluno uma visão ampla da sociedade em que está inserido.
Além disso, ela contribui, significativamente, para o enriquecimento do debate e da
argumentação, sendo um excelente veículo para um melhor desenvolvimento da escrita.
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Segundo Souza (2003), é inegável a importância da leitura para a produção textual; para
a escrita do texto argumentativo ela é essencial, já que, para escrevê-lo, é necessário
conhecimento e informação sobre o tema.
A experiência com este 3º ano mostrou as dificuldades e os desafios que são
enfrentados pelo aluno e, consequentemente, pelo professor de Língua Portuguesa no
trabalho com o texto dissertativo-argumentativo no Ensino Médio. Entre eles há a
defasagem de aprendizado dos alunos e a complexidade de, em pouco tempo, ter de
trabalhar um texto que espelha todo o conhecimento, tanto linguístico quanto informativo,
que a escola deveria ter proporcionado ao aluno durante sua vida acadêmica. Outro
desafio e dificuldade é a falta de leitura apresentada por grande parte dos alunos, e cuja
estimulação poderia, facilmente, servir como solução para a maioria dos problemas
enfrentados. Razão pela qual deveria contar com um maior investimento por parte da
escola que, apesar das metodologias empregadas em função de um trabalho mais
produtivo, ainda enfrenta um enorme desafio nesse sentido.
Souza (2003) afirma que a escrita do texto dissertativo-argumentativo exige
raciocínio lógico, senso crítico e domínio da língua culta e que, para escrevê-lo de
maneira competente, é necessário ao aluno lançar mão de todo o conhecimento adquirido
e acumulado durante a sua vida escolar, de forma que demonstre o pleno domínio da
modalidade escrita da língua. Também, segundo a autora, “[...] é necessário que a escola
assuma com mais responsabilidade a produção textual e, em particular, do texto
dissertativo” (SOUZA, 2003, p. 63).
A grande maioria dos alunos chega ao Ensino Médio com uma bagagem mínima
de leitura e a mesma proporção de experiência com a escrita de textos, ainda mais um que
para ser escrito necessita de competências como: o domínio da norma culta da língua;
seleção, relação, organização e interpretação de informações; além de aplicação de
conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro da estrutura
do texto dissertativo-argumentativo (INEP, 2005).
O texto dissertativo-argumentativo é dotado de tamanha importância, já que serve
de acesso ao Ensino Superior e em muitos casos à admissão em práticas laborais. Assim,
seu ensino-aprendizagem deve ser prioridade na escola e, devido a sua complexidade,
trabalhado desde os anos finais do Ensino Fundamental. Essa práxis, aliada com a
formação de leitores, sem dúvida qualificaria o aluno para uma melhor inserção na
sociedade e, portanto, viria ao encontro de uma educação libertária e cidadã.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procurei refletir sobre alguns dos desafios enfrentados pelos alunos
no aprendizado do texto dissertativo-argumentativo, enfatizando a complexidade do
texto, a carência de leitura apresentada pelos alunos e de uma ação significativa, por parte
da escola, no que tange a prepará-los para a escrita desse texto tão importante para o
acesso ao Ensino Superior e, em muitos casos, às atividades profissionais. A pesquisa
bibliográfica, aliada ao relato crítico reflexivo da experiência do Estágio Supervisionado
III, mostrou que os alunos chegam ao terceiro ano do Ensino Médio com uma imensa
defasagem, no que concerne à leitura e à escrita de textos, e um quase total
desconhecimento da estrutura e dos mecanismos linguísticos necessários à escrita do
texto dissertativo-argumentativo. Cabe, então, ao professor de Língua Portuguesa a
complexa tarefa de auxiliá-los na aquisição desses conhecimentos em um tempo exíguo.
Também refleti sobre como essa realidade poderia ser melhorada, caso a escola
desse uma maior importância ao ensino desse texto, priorizando seu ensino-aprendizagem
desde os anos finais do Ensino Fundamental. Isso facilitaria, enormemente, o trabalho do
professor, que poderia se concentrar em auxiliar o aluno em questões como as estratégias
de argumentação e a elaboração da proposta de intervenção. Também facilitaria ao aluno,
que não teria de aprender intrincados mecanismos de escrita em um curto espaço de
tempo. Além disso, foi discutido o papel da escola na formação de leitores e a comprovada
importância da leitura para a escrita, pois, através dela, o aluno tem acesso à informação
e à norma culta da língua, entre muitos outros subsídios técnicos e não técnicos que
poderão auxiliá-lo na escrita do texto dissertativo-argumentativo. Quanto a isso, Antunes
esclarece que: “pelo contato com textos escritos formais é que se pode apreender a
formulação própria da escrita formal” (ANTUNES, 2003, p. 54).
A experiência do estágio, relatada neste trabalho, permitiu notar a importância de
repensar a abordagem do texto dissertativo-argumentativo apenas no último ano do
Ensino Médio, já que são necessárias muitas competências para poder escrevê-lo de forma
adequada, além de familiaridade com as distintas partes que o compõem. Também serviu
para realçar um aspecto que faz parte do contexto docente, que é de ser necessário mostrar
a importância do que está sendo estudado e sua aplicação em diferentes contextos, dentro
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e fora dos muros da escola, para os alunos, a fim de que, ao relacioná-lo a sua realidade,
a aprendizagem seja, de fato, significativa.
Por fim, o ensino-aprendizagem do texto dissertativo-argumentativo revela o
papel da Educação, na figura do professor como agente de transformação da sociedade,
pois auxilia seu aluno na construção de um conhecimento que, através do
desenvolvimento e formação de sua opinião, argumentação e criticidade, irá lhe conferir
acesso à qualificação e ao pleno exercício de sua cidadania que, afinal, é o objetivo maior
da Educação.
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ESTÁGIO OBSERVATÓRIO: A RELEVÂNCIA DA
OBSERVAÇÃO PARA A PERCEPÇÃO E FORMAÇÃO
DOCENTE

Maria Umbelina Drekener dos Santos25

1 INTRODUÇÃO
O saber docente é oportunizado a partir de estudos, experiências e conceitos que
são construídos e vivenciados no período acadêmico. O estágio, como fonte de
conhecimento prático para a atuação como futuro professor, é uma das ferramentas mais
importantes e eficazes para constituir um primeiro conceito e reflexão sobre o ambiente
escolar e o trabalho do professor em sala de aula. Analisando esse aspecto e percebendo
que o primeiro contato com a prática docente durante o período acadêmico dá-se na fase
da observação, surgiu a necessidade de estudar e descrever, neste artigo, a importância da
observação para o planejamento de aulas, com foco no Ensino Médio, porém como um
compilado de experiências e informações das três etapas vivenciadas nos períodos de
Estágio Supervisionado no período acadêmico da Licenciatura em Letras Português e
Literaturas a distância da Universidade Federal de Santa Maria.
A prática de observação, como instrumento de desenvolvimento e dinamização da
aprendizagem acadêmica no campo profissional, é uma ferramenta mais que fundamental
nesta dicotomia em que, muitas vezes, se funde a questão pedagógica do profissional de
Letras, que é a prática e a teoria. Não obstante, possibilita que o futuro licenciado ou
letrado evolua, além da aquisição de saberes acadêmicos, a percepção da realidade escolar
e da prática docente, permitindo, assim, que possa reconhecer no ambiente profissional o
que foi estudado e, por conseguinte, desenvolver-se pessoal e socialmente, já que irá ter
contato com os diversos perfis de alunos, profissionais, dificuldades e desafios do
ambiente escolar. O que passará a ser, provavelmente, um de seus maiores desafios
quando vier a exercer a prática profissional pós-formação.
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Outro fator importante a ser considerado nesse primeiro momento é que o ato da
observação é fundamental para a relação dos sujeitos envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem. A troca que se dá entre estagiário e professor no estágio
observatório propõe uma condição de performance positiva ou negativa à experiência de
estágio e, consequentemente, no planejamento das aulas, pois é a partir do sucesso dessa
relação de interação desses dois perfis que os futuros professores irão ter subsídios
suficientes para um desempenho de suas atividades nesse período. Nisso, não se faz
referência apenas à receptividade do professor e dos alunos, mas, quanto à postura do
acadêmico frente às diversas reflexões proporcionadas a partir da observação, não se
distancia, pois, de uma etapa indispensável para atingir com qualidade o propósito do
processo acadêmico final em sua formação, a prática.
Assim, outra partícula importante desse compilado de produção e conhecimento
é o questionário investigativo, que propõe um resultado importantíssimo para a próxima
fase, o planejamento. Uma recorrência não rara pode também ser evidenciada no processo
observatório: as dúvidas, medos e incertezas após conhecer a desenvoltura do professor
regente. Além disso, entram em jogo diversas críticas internas que surgem a partir da
reflexão oportunizada pela prática observatória.
O tema a ser trabalhado neste artigo, que trata da “relevância da observação para
o planejamento de aula”, será contemplado a partir dos estudos de obras e artigos de
autores como, por exemplo, Reis (2011), Gil (2008), Freire (1992), que tratam em seus
textos sobre observação, pesquisa (em que teremos o questionário investigativo) e a
prática pedagógica, respectivamente, e relacionando-se esses estudos com a prática da
observação durante os três estágios supervisionados.
Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos, a fim de garantir que o
problema de pesquisa seja atingido: Evidenciar a importância da prática da observação
para desenvolver ações mais eficazes no planejamento de aulas; ilustrar a eficiência do
conhecimento obtido por meio do questionário investigativo, para identificar o perfil dos
alunos (individualmente e turma); refletir sobre a seriedade e a responsabilidade
necessárias nessa fase, que é o primeiro passo para a intervenção prática de qualidade.
Desse modo, conhecendo as diversidades do ambiente escolar e suas adversidades,
é possível planejar a intervenção prática das horas-aula, e isso, com a ajuda do
questionário investigativo, permite mais assertividade e personalidade. Faz-se dessa
forma em função de que cada turma, cada escola e cada regente, assim como cada
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ambiente, têm o seu perfil e, independente do conhecimento adquirido nos estudos, é
necessário o momento da adaptação e interação. Justifica-se, então, o propósito do
presente artigo, que trata da “relevância da observação para o planejamento de aula”
dentro do estágio supervisionado no período acadêmico independente de suas etapas,
revalidar e ilustrar a importância da prática observatória no estágio supervisionado,
formando, assim, a premissa na qual tal artigo será construído. Assim, podemos ainda
atribuir beleza desse ciclo da observação ao ato pedagógico, já que, como citado por
Freire (2002, p.14): “Observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirála, para ser iluminado por ela”.
Pode-se, então, descrever a organização deste artigo, além desta introdução, em
quatro partes que dividem-se em: Revisão Bibliográfica, em que se faz um levantamento
das teorias que embasam o estudo; Metodologia, que permite conhecer o percurso para
chegar do problema ao objetivo; Discussão e Resultados, evidenciando as análises e o
desenvolvimento do estudo; Considerações finais, em que se verifica o resultado ou
percepção da relação entre a observação e a prática, permitindo, assim, concluir a
importância da observação no processo de formação acadêmica.
2 ESTÁGIO OBSERVATÓRIO COMO BASE DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS PARA A INICIAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
A referência que o acadêmico possui sobre o ambiente escolar até que possa iniciar
seus estágios, muitas vezes, acaba performando um conhecimento tácito permeado apenas
por teorias, pois é na prática que ele consegue exercitar e desenvolver aquilo que investiu
em estudos durante o período acadêmico. Por isso, os ciclos observatórios dos estágios
supervisionados, no período acadêmico, são indispensáveis para um desenvolvimento
considerável, não só da interação com o ambiente escolar, mas principalmente para a
produção dos planejamentos das intervenções em sala de aula. É na relevância da
observação para a produção dos planejamentos que iremos focar no presente artigo, já
que a observação é de suma importância para nortear os planejamentos. Segundo Pedro
Reis (2011, p. 7), “[a] observação e a discussão de aulas constituem fatores decisivos na
promoção da reflexão sobre a prática”. E não é difícil ilustrar tal afirmação, já que a
observação de aulas, além de viabilizar o desenvolvimento didático-pedagógico, desperta,
no futuro licenciado, a maturação do pensamento crítico-reflexivo frente às práticas
docentes e seus desafios.
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É sabido que um profissional da educação deve buscar qualificação e
aprimoramento contínuos, pois é a partir, também e principalmente, do conhecimento
dele que o discente constitui o seu em sala de aula. Conforme os PCNs, “[...] o
conhecimento que pode parecer, em um primeiro momento, como imediato, tem por trás
de si uma história de lutas classificatórias que devem ser revistas no ambiente escolar”
(BRASIL, 2002, p. 7). Reis (2011) elenca algumas orientações sobre a observação
informal das aulas, mas que se encaixam perfeitamente no processo observatório de
estágio. Entre elas, estão três pontos importantes para o problema do artigo: o foco na
observação, para que não se perca o propósito do trabalho; desanuviar o ambiente, para
que se crie uma condição mais tranquila e acessível para ambos os participantes do
processo, e a não discriminação do professor, pois o objetivo não é esse, e sim aprender.
Essas três orientações são de suma importância para a preparação das concepções e
conhecimentos necessários para iniciar o processo de produção dos planejamentos de
aula.
Outra questão importante que não se deve desmerecer é que, se é a partir da
linguagem que se produz interação, e é com ela que uma sociedade se relaciona, não seria
diferente no estágio observatório, no qual surgem as diversas discussões permeadas por
conhecimentos e experiências distintos, que compilam aí o início de um perfil profissional
docente e produzem, então, as ideias iniciais para a produção das intervenções práticas.
Além disso, a 4ª competência geral da BNCC (BRASIL, 2018) trata da comunicação e da
utilização de diferentes linguagens, tanto as verbais (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), como também a corporal, visual, sonora e digital. É, também, nas diferentes
linguagens e formas de comunicação que o ser humano desperta e produz conhecimento.
Desse modo, a observação não deve ser limitada a uma prática submersa ao professor
regente ou apenas em detrimento da aprendizagem do ensino acadêmico; observar é
perceber, além das complexidades do ambiente escolar, as maravilhas que o saber
proporciona, as diversidades de perfis, condições sociais, intelectuais e inclusive relações
interpessoais. Segundo Freire (2002, p. 21):
O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um dado, que
se conforma a prática docente crítica, mas sabe também que sem ele não se
funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.
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Observar é aprender, autodesenvolver-se. É a partir da observação, que consiste
esse desenvolvimento, que o estagiário terá subsídios práticos para elaborar um
planejamento eficiente e oportuno conforme a turma.
Se considerarmos a necessidade constante do profissional de educação de
autodesenvolver-se, podemos refletir sobre Reis (2011, p. 17): “A observação das aulas
deverá

sempre

integrar-se

num

processo

continuado

e

contextualizado de

desenvolvimento pessoal e organizacional”. O que produzirá no observador reflexão e
dinamização dos seus processos de produção de planejamentos, pela sua consciência
autocrítica e, claro, desenvolver também, a partir do planejamento, o aluno. Faz-se
indispensável considerarmos Antunes (2008), que se refere, em sua obra, sobre o
professor se sentir convocado e desafiado a estimular o desenvolvimento social, pessoal
e político do aluno, potencializando, assim, suas capacidades ou habilidades
comunicativas.
Assim, como se verificam e se analisam as necessidades de melhoria do futuro
professor, também surgem os incentivos, sucessos e inclusive grandes realizações de
trabalhos. Dentre as capacidades desenvolvidas no estágio, é possível evidenciar a
capacidade auditiva e reflexiva. que o estágio passa a trabalhar no processo com a
verificação das aulas, contato com os alunos, observação do desempenho do professor
regente e ainda discussões que surgem nesse processo, que contribuem efetivamente para
as próximas fases. Tudo isso permite ao estagiário questionar, refletir e ligar as práticas
observadas aos conceitos teóricos estudados.
Claro que é necessário relembrar uma questão comportamental muito importante
na observação, que é a questão ética, sobretudo a discrição sobre os fatos observados. A
observação consiste em produzir conhecimento e bases para ideias e produções didáticopedagógicas.
Outro importante momento da observação é a confecção e tabulação do
questionário investigativo, a entrevista com os alunos, que alicerça informações técnicas
para que o estagiário observador possa construir seu conhecimento sobre o perfil da turma
e a produção do planejamento de aula. Gil (2008, p. 121) considera que:
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter
informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses,
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.
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Com isso, na observação, o questionário investigativo torna-se uma das principais
ferramentas de trabalho durante o período observatório. É a coleta de dados gerada
durante a dinamização do questionário que presume ser o primeiro contato direto entre o
observador e o aluno. Parte-se daí a premissa básica de interação social no ambiente de
observação entre os sujeitos. E quando é feito a partir da escrita mais ainda é possível
obter um resultado satisfatoriamente aproximado da realidade da turma, já que os alunos
se sentem mais à vontade em responder sem a obrigatoriedade de identificação.
Compreende-se, a partir da tabulação do questionário, a motivação da turma, as
expectativas, os medos e dificuldades, além disso as diversidades e adversidades tanto
pessoais, quanto sociais e educacionais. Para isso, conforme Gil (2008, p. 116):
É de fundamental importância que desde o primeiro momento se crie uma
atmosfera de cordialidade e simpatia. O entrevistado deve sentir-se
absolutamente livre de qualquer coerção, intimidação ou pressão. Desta forma,
torna-se possível estabelecer o rapport (quebra de gelo) entre entrevistador e
entrevistado.

Pode-se, então, perceber que estágio também é conquista, já que o professor em
formação vai também exercitar a sua persuasão e segurança frente aos alunos. Para tanto,
a ferramenta do questionário investigativo torna-se grande aliada nessa interação, que
acaba oportunizando uma maior familiaridade entre o estagiário acadêmico e o aluno, já
que é a partir desse instrumento que o observador obtém um conhecimento mais
direcionado do perfil da turma.
Quando a proposta é para o Ensino Médio haverá mais ainda diversidades de
informações, já que é nessa fase que o senso crítico dos alunos toma um perfil mais
adaptável ao seu futuro ou suas expectativas. O adolescente já está se preparado para um
novo momento em sua vida e, assim, o observador passa a perceber com mais clareza
quais serão as principais habilidades, dentro do conteúdo proposto, que devem ser
trabalhadas.
3 METODOLOGIA

Para definir o desenvolvimento metodológico da pesquisa, pôde-se caracterizar
como métodos principais os levantamentos bibliográficos sobre o tema: “Relevância da
observação para a produção dos planos de aula”, bem como as informações qualitativas
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levantadas a partir de observações desenvolvidas nos estágios I, II e III do Curso de
Licenciatura em Letras Português e Literaturas a distância, da Universidade Federal de
Santa Maria. Ademais, as conclusões sobre as variáveis observadas no contexto de leitura
e prática que se correlacionam ao objeto de trabalho do presente artigo. É importante
ressaltar que as considerações aqui expostas resultam, além das teorias e reflexões do
estudo bibliográfico, de fatores coletivos em práticas dirigidas ao educando a partir de
observação e entrevistas escritas, tabuladas nos processos observatórios efetivados em
estudo no campo educacional dentro do ambiente escolar.
Em um primeiro momento, surge a necessidade de relacionar informações teóricas
com as práticas, uma análise sobre algumas óticas que dissertam a importância da prática
observatória. Assim, a reflexão sobre o material bibliográfico propicia um alargamento
de visão sobre a importância da observação para o planejamento de aulas, desmistificando
o senso comum internalizado e dando espaço ao senso reflexivo do observador, para que
seja possível unir conhecimento e prática em prol de informações que conduzam ao
entendimento e reflexão do leitor, de acordo com a realidade docente atual em nosso país.
Em um segundo momento, faz-se necessário abordar os resultados da prática
observatória, suas dificuldades e conquistas, em que o sujeito observador percebe e coleta
as informações necessárias para a produção de seu próximo trabalho, que é o
planejamento. Em um terceiro e último momento, propõe-se associar e ao mesmo tempo
comparar os dois métodos supracitados, de forma a evidenciar a interferência que ambos
têm para o entendimento e estruturação do planejamento a partir da observação.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Observar o contexto escolar, além de oportunizar conhecer as demandas escolares,
permite reconhecer estudos e discussões realizadas no período acadêmico. O universo
escolar é muito amplo e diversificado, conhecer mais profundamente o que é e como é o
dia a dia de um professor, suas expectativas, dificuldades e desafios é uma experiência
extraordinária. Dentre as etapas observatórias nos estágios realizados pela turma de Letras
Português e Literaturas a distância que ingressou em 2016, da Universidade Federal de
Santa Maria, uma das principais características observadas e comparadas entre as
observações realizadas para construir fontes e bases para a produção dos planejamentos
de aula foi a metodologia e o perfil de cada professor; considera-se, ainda, o perfil de cada
258

turma, ou seja, cada etapa com um novo desafio e peculiaridade, práticas pedagógicas e
disciplinares das mais tradicionais às mais diversas.
Observar no contexto escolar, mais do que conhecer, é recrutar informações e
bases para a produção do planejamento de aulas, que é o próximo passo, uma experiência
que contribui diretamente para o prosseguimento das atividades docentes no período
acadêmico. Realmente, pela experiência vivenciada, é possível afirmar que é
praticamente impossível concluir um bom planejamento se não houver a observação, a
fim de produzir base para tal. Nesse sentido, uma das mais importantes capacidades a ser
desenvolvidas no processo observatório é a capacidade de ouvir. Segundo Reis (2011, p.
17): “A escuta atenta implica ouvir o discurso, pensar sobre o seu significado e planear
possíveis resposta o reações [sic.]”. Na prática é exatamente dessa forma que ocorre. A
partir da escuta na observação, é possível entender como o professor trabalha, como a
turma reage, o nível de interação e muito mais; obviamente, fatores de suma importância
para produzir o planejamento de acordo com as características da turma e professor.
Um exemplo importante a ser considerado para o estudo deste artigo foi
vivenciado no estágio I, em que o professor tinha grande dificuldade de interação com a
turma e, da mesma forma, a turma tinha em entender o conteúdo. Uma observação
importante é que, na hora da explicação, o professor lia o conteúdo transcrito no quadro
negro em vez de explicar. Refletir sobre essa prática como estagiário é também entender
o desafio de produzir um bom planejamento nesse cenário, no qual se deve acertar o nível
e a qualidade de conteúdo, que atendam à realidade da turma e suas oportunidades de
aprendizagem. Antunes (2008) cita a importância de o professor entender que o seu papel
tem extrema importância na aprendizagem e compreensão dos alunos para ampliar sua
capacidade, seja em uso oral ou escrito da língua portuguesa. Nesse caso específico,
preparar o planejamento foi trabalhar sobre o perfil teórico da aprendizagem da turma e
a necessidade de uma abordagem mais dinâmica e prática, e como era produção textual,
naturalmente, surgiu a necessidade de despertar nos alunos o questionamento sobre a
importância que a formação escolar implicará no futuro, não de modo rígido, mas sim
como uma descoberta, discussão, interação, colocando os alunos dentro do contexto. Mais
uma vez, percebe-se a importância da observação para conhecer a base necessária a ser
trabalhada na intervenção.
Outro fator importantíssimo para a elaboração do planejamento de aula durante a
observação é o questionário investigativo, que permite uma ampla conceituação da turma
259

e promove maior interação. Além disso, “quebra o gelo” que surge no início do processo
de comunicação, já que o estagiário, para a turma, é uma novidade, um ser desconhecido
que vai observar a rotina em sala de aula dos envolvidos no processo. Dinamizar o
questionário investigativo com os alunos foi utilizar uma técnica eficaz tanto para a
aproximação quanto para a construção de uma visão mais enxuta para a elaboração do
planejamento. Foi exatamente nesse momento que a observação passou a um outro nível
de percepção e, a partir daí, tem-se um melhor e maior entendimento da relevância e
impacto produzidos pela observação e suas possibilidades de trabalho e conhecimento,
refletindo em todo o processo de estágio e, claro, o questionário investigativo consolida
esse processo de conhecimento e interação. Essa foi a maior aprendizagem adquirida com
a utilização e tabulação do questionário investigativo.
Pode-se ainda considerar que é a partir dos resultados verificados, por meio do
questionário investigativo, que se obtém as informações que podem passar despercebidas
sob a ótica, muitas vezes, envolta por ansiedade e afobação que o estagiário, em sua
trajetória, não dificilmente é acometido em sua prática.
O estágio observatório III teve muitas particularidades que merecem destaque em
relação às outras práticas, no que concerne à percepção relativa ao professor regente, e
isso é indispensável para o planejamento de aula. Nesse caso específico, a interação da
turma com o professor regente e o nível de desenvolvimento dela relativo à produção
textual, que foi o tema proposto, tiveram um resultado muito produtivo. Quando se tem
um professor regente que utiliza metodologias dinâmicas, ativas e que tem uma boa
interação com o grupo, a observação traz um novo desafio: produzir um planejamento de
aula tão bom quanto o nível a que a turma está habituada. Observar, a partir desse aspecto,
desafia e estimula, já que algumas particularidades do professor acabam engenhando e
contribuindo para a elaboração de um eficiente planejamento de aula. Antunes (2008, p.
17) desafia o professor em sua obra:
Neste instante, caro(a) professor(a), quero que se sinta inteira e legitimamente
convocado para o desafio de estimular o desenvolvimento pessoal, social e
político de seu aluno, pela ampliação gradativa de suas potencialidades
comunicativas.

Vale registrar que as diversas situações ou contextos que são vivenciados no
estágio observatório oportunizam o direcionamento do perfil profissional do estagiário e
um exemplo disso foi vivenciado no estágio III, em que o professor regente reflete a
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abordagem de Antunes (2008), que diz como ser um profissional diferenciado. Esse
exemplo contribui para a evolução do trabalho que resultará da observação, em que o
mesmo professor que desenvolve seus alunos, desenvolve também o estagiário.
Quanto ao planejamento de aula, sua produção a partir das observações, realizadas
no estágio, é um desafio inerente à caminhada acadêmica. Planejar uma intervenção
prática requer atenção, dedicação e conhecimento sobre amplos aspectos da escola, da
disciplina, da turma e do professor; conhecimento esse que se concretiza na observação,
porque é a ela que produz e desperta no estagiário a percepção do conteúdo e do contexto
apropriado para dinamizar na ocasião da prática. A exemplo disso, podem ser
consideradas várias ocasiões, já nas intervenções, que resultaram da observação; na
produção textual, por exemplo, alunos que responderam no questionário que tinham
dificuldades de expressão, tiveram a mesma dificuldade em colocar suas ideias no papel
quando iam iniciar a produção.
Ainda no estágio III, é indispensável evidenciar a importância do questionário
investigativo e da tabulação dos dados. Esse momento traz indiscutível oportunidade de
conhecer os alunos, sua realidade e qual o melhor tema para trabalhar como produção
textual. No caso do estágio já mencionado, na tabulação do questionário, foi possível
identificar que a maioria dos alunos, mesmo que em uma situação vulnerável,
considerando que a escola é de periferia, tem acesso à internet e tem nas redes sociais a
campeã de atividades às quais se dedicam fora da escola. Porém, percebeu-se na análise
da tabulação do questionário que o envolvimento com as redes sociais pode auxiliar no
desenvolvimento da comunicação ou retração dos alunos, pois essas mesmas redes
também são cenário de bullying. Foi a partir desse contexto que a professora regente
sugeriu o tema “bullying” como produção textual para redação do Enem. Ou seja,
percebe-se aí que, mesmo que haja uma certa retração ou que alguns alunos sejam mais
reservados, com o questionário é possível uma percepção totalmente mais ampla da rotina
dos alunos e seus perfis. Há que considerar também que a maioria dos alunos da turma
responderam ter interesse pela leitura, inclusive alguns possuíam em seus materiais livros
sobre diferentes assuntos.
Outro exemplo ocorrido, agora no estágio I, deu-se no momento da discussão
sobre o conteúdo da sequência didática em que foi proposta produção textual, quando os
alunos perceberam que o tema da produção “como me vejo daqui a dez anos” era uma
consequência das inúmeras divergências ocorridas entre o professor e eles em sala de
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aula. O mais interessante é que os próprios alunos trouxeram comentários e manifestaram
que seu comportamento em sala de aula não era apropriado, mas não admitiram a
responsabilidade por tais atitudes.
Compilando todas essas informações teóricas e práticas, foi possível refletir e
entender a indiscutível relevância do estágio observatório para o planejamento de aula e
as oportunidades que essa etapa acadêmica proporciona para a aprendizagem e formação
docente.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos de leituras e práticas realizadas no estágio, com a proposta de
evidenciar a relevância do estágio observatório na produção dos planejamentos de aula,
foi possível atingir os objetivos propostos neste trabalho, em que se reafirma a
importância que a observação tem como base para a produção do planejamento de aulas,
a utilidade da ferramenta questionário investigativo como fonte de conhecimento e
interação, a responsabilidade e seriedade que essa etapa do estágio tem para a formação
como futuro professor.
Para tanto, foi possível, com este estudo, reconhecer na observação uma das
principais e mais importantes fases de todo o trajeto acadêmico. É também na observação
que se projeta o início de um futuro perfil profissional docente. Observar, interagir com
o grupo observado, conhecer a partir da interação ou do questionário investigativo, além
de conversas e reflexões, promovem a oportunidade de analisar e constituir conhecimento
suficiente para produzir a intervenção prática que alimenta o saber docente e revalida a
teoria estudada.
Sendo assim, a partir da análise dos dados e da prática, constitui-se o saber
inerente ao teórico acadêmico, que permite entender e perceber que observar é mais do
que o simples ato de assistir, é aprofundar aquilo que já está interiorizado a partir dos
estudos acadêmicos, mas que ainda depende de conhecimento empírico. Saberes são
constituídos com objeto e estudo, conhecimento que demanda propriedade e autonomia
para discutir ou construir algo, nesse caso, planejar as aulas. Assim, conclui-se o estudo
aqui apresentado, permitindo performar a partir da observação e reafirmar a importância
dessa etapa do estágio para o planejamento de aulas, reforçando e promovendo que o
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conhecimento necessário prático para tal, como já discutido e apresentado no artigo, dáse com a observação.
Equivale ainda considerar e relacionar que tal conclusão foi obtida relacionando
a prática e a teoria, em que as duas fundem-se, constituindo o processo do saber
acadêmico em campo e com isso a responsabilidade como estagiário de assumir essa etapa
com zelo e presteza e investir nela como alicerce para seu perfil profissional. Segundo
Freire (2002, p. 17), “[e]nsinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Ressoa na
percepção de Freire a culminância do artigo, que se pode ainda, refletindo por outra ótica,
defender que observar é formar conhecimento crítico e reflexivo para produzir a prática.
Tem-se aí a relevância da observação para a produção do planejamento de aula.
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A DINAMIZAÇÃO DE AULAS NO ENSINO MÉDIO: O
TRABALHO COM SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

Raquel Aschidamini26
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

No presente texto, teço reflexões sobre a experiência de Estágio Curricular no
Ensino Médio, a partir do trabalho com os gêneros textuais conto e artigo de opinião em
uma turma do Ensino Médio, utilizando como instrumento a sequência didática em aulas
de Língua Portuguesa. Compreendo que ao lado do professor, o aluno vai se
transformando, construindo e reconstruindo o saber e, por isso, “o educador democrático
não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do
educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (FREIRE, 1996, p. 13). A vivência de
estágio permitiu-me entender a relevância da correlação entre teoria e prática,
principalmente durante a efetivação do planejamento e a dinamização das aulas,
possibilitando compreender a atuação docente a partir da “dimensão social da formação
humana” (FREIRE, 1996, p. 07).
Durante a práxis do estágio, senti a necessidade de acompanhar as mudanças e as
novas exigências que se colocam para o ensino de Língua Portuguesa, especialmente
sobre a utilização da linguagem como prática social. Bakhtin define linguagem como
“uma prática social cotidiana que envolve a experiência do relacionamento entre sujeitos”
(PIRES, 2002, p. 36). Sendo assim, com a finalidade de assegurar a aprendizagem dos
alunos diante dessa concepção que considera a interação social, percebo que os
professores procuram aderir ao trabalho com gêneros textuais para auxiliar os alunos no
processo de estabelecimento de relações com o cotidiano. A partir dessa percepção, e
considerando a prática de estágio, pergunto-me, que lugar ocupa a sequência didática na
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organização de atividades para a dinamização de aulas de Língua Portuguesa no Ensino
Médio?
Na tentativa de dar resposta à pergunta de pesquisa, proponho como objetivo
analisar a prática realizada no estágio curricular supervisionado, na interação com alunos,
bem como discutir a sistemática de leitura e escrita, organizadas em uma sequência
didática. Com base nessa investigação, a pesquisa envolvendo a utilização da sequência
didática se justifica, pois reafirma aos acadêmicos em formação inicial a importância da
organização dos conteúdos, de forma sequenciada, a fim de conduzir o processo de ensino
e de aprendizagem. O núcleo do debate é a sequência didática e a dinamização de aulas
no Ensino Médio, por meio de indagações, de investigação e da reflexão. Mediante o
aprofundamento da temática, o estudo revelará as vantagens e possibilidades a respeito
de como o docente pode incorporar tal ferramenta no ensino de Língua Portuguesa,
destacando a eficiência em determinadas situações de aprendizagem, possibilitando assim
a qualificação do exercício da docência.
A prática de estágio no Ensino Médio foi planejada de modo que articulou os
gêneros textuais por meio da estruturação em uma sequência didática. Essa experiência
de docência buscou envolver os alunos e nortear a conduta deles no processo de leitura e
escrita. A vivência, realizada em um instituto estadual de educação, com uma turma de
1º ano do Ensino Médio, possibilitou tecer as análises sobre o ensino da Língua
Portuguesa, tendo como base o gênero textual conto e, como temática, os contos de fadas
em suas versões originais. A sequência didática, nesse âmbito, foi a ferramenta
metodológica, que apresentou a sistemática para explorar os textos, atuando como
instrumento que possibilitou diálogo entre professora e estudantes, originando uma nova
perspectiva de reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, assim como os usos
da língua.
O texto a seguir, em sua tecedura, será constituído pelas interlocuções teóricas,
pelo suporte metodológico, pela reflexão sobre os achados da pesquisa, e, por último,
pelas considerações finais.
2 INTERLOCUÇÕES TEÓRICAS

Inicialmente, a minha revisão de literatura conceitua a sequência didática, por ser
considerada a estrutura que alicerça a atuação da professora-estagiária. As aulas de
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português devem ir além da simples sistematização: conteúdo, exercício, avaliação e nota.
Por isso, “é necessária uma ferramenta que forneça as potencialidades didáticas do objeto
de ensino” (GONÇALVES; DE BARROS, 2010, p. 39). Assim, a sequência didática
torna-se um instrumento primordial para o processo de ensino e de aprendizagem.
Podemos compreender a sequência didática como “um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY (2004, p. 97). Por meio dela, o professor estrutura
seu projeto de ensino e as atividades. Conforme os autores Dolz, Noverraz & Schneuwly
(2004), é sistematizada a partir das seguintes etapas: primeiramente a apresentação da
situação; seguida da produção inicial; módulos de atividades e por último a produção
final. Para Bräkling,
Trata-se de atividades planejadas para serem desenvolvidas de maneira
sequenciada, com a finalidade de tematizar aspectos envolvidos na produção
de textos organizados em um determinado gênero, de maneira a possibilitar
aos alunos a mestria na sua escrita (BRÄKLING, 2000, p. 03).

A autora também expõe que a elaboração das atividades deve considerar “a
organização adequada do tempo de realização e sequenciação das atividades; uma
ordenação que permita a transformação das capacidades dos alunos; a colaboração com
o outro e a avaliação das tarefas apresentadas” (BRÄKLING, 2000, p. 03). Os conteúdos
de Língua Portuguesa devem ser abordados em função das necessidades e possibilidades
do aluno, bem como precisam contribuir para a interpretação de diferentes textos e
produção de textos eficazes nas diferentes situações sociais e interativas.
A partir da concepção de sequência didática, pondero a noção de gênero textual,
por exercer papel significativo no ensino de Língua Portuguesa, visto que “um conceito
inerente ao trabalho com os gêneros textuais/discursivos é o de interação, perspectiva que
permite ao professor e ao aluno colocarem em prática o princípio dialógico da linguagem
no processo de ensino” (GONÇALVES; PETRONI, 2012, p. 07). Por essa razão, é
preciso planejar e elaborar as atividades didáticas com consciência e atenção, visando
garantir o conhecimento que beneficie as relações sociais. Destaca-se que “é impossível
se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se
comunicar verbalmente a não ser por algum texto” (MARCUSCHI, 2002, p. 03). A partir
desse pressuposto, é possível considerar que os gêneros são “eventos textuais altamente
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maleáveis, dinâmicos e plásticos” (MARCUSCHI, 2002, p. 01). Segundo o autor, a
expressão gênero textual
É utilizada como uma noção propositalmente vaga para referir os textos
materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam
características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades
funcionais, estilo e composição característica. (MARCUSCHI, 2002, p. 04).

O autor Marcuschi (2002) destaca a importância de trabalhar o texto a partir de
gêneros, em sala de aula, visto que é uma chance de se lidar com os diversos usos da
língua. Também expõe que são inúmeros gêneros, como telefonema, carta pessoal,
bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, conferência, notícia jornalística,
horóscopo, receita culinária, bula de remédio, resenha, cardápio, entre outros. Podemos
compreender os gêneros como “formas heterogêneas, sociodiscursivo-enunciativas, orais
e escritas, dadas pela tradição e pela cultura – ontem e hoje” (COSTA, 2008, p. 27).
Como esse artigo tece reflexões acerca da experiência de estágio, a partir do
trabalho com os gêneros textuais conto de fadas e artigo de opinião, discorro as definições
desses dois gêneros. O gênero textual conto é “breve e curto, com número reduzido de
personagens em cena, com ações concentradas” (COSTA, 2008, p. 43). No que diz
respeito à temática do gênero textual conto, compreende-se que “é tão diversa que existe
uma imensa tipologia de conto: contos maravilhosos ou de encantamento, da carochinha,
de animais, de adivinhação, contos religiosos, contos etiológicos” (COSTA, 2008, p. 43).
Em relação à tipologia e capacidades de linguagem dominantes dos indivíduos, o gênero
conto de fadas se enquadra em “narrar, que se refere à cultura literária ficcional e
caracteriza-se pela mimesis da ação através da criação da intriga no domínio do
verossímil” (COSTA, 2008, p. 24). O gênero textual artigo de opinião trata-se de um texto
de opinião, é dissertativo ou expositivo. Para Costa (2008, p. 36),
Sempre desenvolve, explícita ou implicitamente, uma opinião sobre o assunto,
com um fecho conclusivo, a partir da exposição das ideias ou da
argumentação/refutação construídas. Em suma, a partir de uma questão
polêmica e num tom/estilo de convencimento, o articulista (jornalista ou
pessoa entendida no tema) tem como objetivo apresentar seu ponto de vista
sobre o assunto, usando o poder da argumentação, defendendo,
exemplificando, justificando ou desqualificando posições. (COSTA, 2008, p.
36).
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Para salientar a relevância do trabalho com os gêneros textuais, destaco agora, o
que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) revela sobre o assunto:
No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes com
gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias disciplinas,
partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos jovens para a
ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências. (BRASIL, 2018,
p. 136).

Visto que o presente artigo refere-se ao Ensino Médio, é importante evidenciar o
que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio apresenta sobre o
conteúdo: “a consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros textuais já
contemplados anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que
supõem um grau maior de análise, síntese e reflexão” (BRASIL, 2018, p. 491). Associado
ao que está sendo proposto na BNCC, os contos favorecem o desenvolvimento da leitura
e da escrita, ainda mais na adolescência, quando os estudantes têm interesse pelas
narrativas de mistério, ficção e fantasia. No que tange ao artigo de opinião, envolve
habilidades de escrita e argumentação relacionadas a temas pertinentes do cotidiano e à
vida pública.
Foi possível compreender, na correlação da teoria e prática, durante a realização
do estágio curricular no Ensino Médio, a associação entre sequência didática e gêneros
textuais, o que possibilitou elaborar o conteúdo para o ensino da Língua Portuguesa de
forma progressiva, contextualizada e, consequentemente, significativa, motivando os
alunos a manifestarem maior interesse pelas atividades. Em vista disso, no tópico
intitulado Tecendo Reflexões, destacaremos a experiência do estágio, especificando os
aspectos que permitem verificar o envolvimento e participação dos estudantes, assim
como a comprovação da importância do ensino de Língua Portuguesa a partir da
sequência didática e o que foi possível refletir a partir do trabalho com os gêneros textuais
conto e artigo de opinião.
3 SUPORTE METODOLÓGICO

A princípio, nesse segmento que aborda a metodologia, irei expor as vertentes
adotadas para discutir e para apresentar os resultados da pesquisa. Pode-se definir método
“como caminho para se chegar a determinado fim”, isto é, a organização lógica de
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pensamentos que permite a compreensão mediante a estruturação dos conhecimentos
(GIL, 2008, p. 27). As pesquisas exploratórias normalmente envolvem pesquisa
bibliográfica e estudo de caso e, “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). Já as
“pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente
realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (GIL, 2008, p. 28).
As pesquisas explicativas “valem-se quase que exclusivamente do método experimental”
(GIL, 2008, p. 29). Segundo o mesmo autor “é possível agrupar as mais diversas
pesquisas em certo número de grupamentos amplos” (GIL, 2008, p. 27). Assim, as três
vertentes: exploratória, descritiva e explicativa serão reunidas, a fim de dar conta do
questionamento: Que lugar ocupa a sequência didática na organização de atividades para
a dinamização de aulas de língua portuguesa no Ensino Médio?
Neste sentido, procuro, a seguir, destacar a relevância da investigação
bibliográfica, porque “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50).
Segundo o autor (2008), esse tipo de investigação possibilita investigar inúmeros
fenômenos de modo mais amplo do que a pesquisa direta. Assim, o referencial teórico
está ancorado pelos autores Antunes (2003), Cosson (2014), Dolz, Noverraz &
Schneuwly (2004), Marcuschi (2002), Gonçalves e de Barros (2010), Bräkling (2000) e
Costa (2008). Além disso, destaca o documento orientador do Ministério da Educação: a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece conhecimentos, competências
e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes no decorrer do processo de
escolarização. Desse modo, foram selecionadas diferentes leituras, sendo essas críticas,
reflexivas e analíticas, para embasamento, que permitem entender e organizar
informações significativas.
No tocante da experiência do estágio, inicialmente, recebi as orientações da equipe
de estágio para contar a escola campo onde a vivência seria realizada. Na sequência, após
autorização da direção da instituição, da professora da disciplina de estágio, bem como
aceite da professora-regente, dei início às observações das aulas de Língua Portuguesa da
turma do 1º ano do Ensino Médio, composta por 22 alunos. Paralelamente, realizei a
caracterização do universo escolar, entrevista com a professora-regente e o estudo do
componente curricular. Em seguida, comecei a elaboração do planejamento e sequência
didática, a partir das orientações da equipe de estágio e indicações para a turma. Após a
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aprovação do planejamento, iniciei a dinamização da sequência didática, ao período de
11 de setembro de 2019 a 04 de novembro de 2019. No decorrer do estágio
supervisionado, que totalizou 12 horas/aula, nove contos foram estudados, discutidos e
analisados pela turma, a saber: A Amendoeira, A Pequena Sereia, A Pequena Vendedora
de Fósforos, Barba Azul, Branca de Neve, Cinderela, Pele de Asno, Rapunzel e
Sapatinhos Vermelhos. O trabalho com os contos envolveu leitura, contação de história,
interpretação, discussão e produção textual. A culminância do projeto de ensino e das
atividades realizadas foi o envolvimento dos estudantes com a produção de um artigo de
opinião socializado entre a turma.
Desse modo, para que seja possível discutir e apresentar os resultados do trabalho
desenvolvido no estágio é preciso analisar a dinâmica da prática, pois “a análise tem como
objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de
respostas ao problema proposto na investigação” (GIL, 2008, p. 175). Ainda destaca-se
que não existem “fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os pesquisadores” (GIL,
2008, p. 194). Assim, a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito
da capacidade e do estilo do pesquisador”. Diante disso, no item Tecendo Reflexões, as
informações obtidas na pesquisa bibliográfica serão correlacionadas com a experiência
no estágio supervisionado no Ensino Médio. Por último, as considerações finais
arrematam os resultados e discussões.
4 TECENDO REFLEXÕES

A partir das considerações iniciais e da exposição teórico-conceitual, neste
momento enfatizo o cotidiano dessa experiência de estágio supervisionado no Ensino
Médio, realizado de 11 de setembro de 2019 a 04 de novembro de 2019. É importante
“avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as atividades e exercícios previstos na
sequência às possibilidades e dificuldades reais de uma turma” (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 98). Por isso, o desenvolvimento da sequência didática
contemplou as respostas obtidas no questionário diagnóstico, o qual apontou que grande
parte da turma tem interesse por livros e leitura.
O primeiro conto trabalhado na sequência didática foi Cinderela, escrito pelos
Irmãos Grimm. Na oportunidade os alunos identificaram os elementos e características
da narrativa, tipos de discursos, prestando atenção no comportamento dos personagens e
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correlacionando com a atualidade. “Tendo em vista que todos os textos se manifestam
sempre num ou noutro gênero textual, um maior conhecimento do funcionamento dos
gêneros textuais é importante tanto para a produção com para a compreensão”
(MARCUSCHI, 2002, p. 13).
Na sequência, os alunos foram organizados em grupos, os quais fizeram a leitura
e posteriormente a contação das histórias para o grande grupo. Para essa atividade foram
selecionadas as narrativas: A Amendoeira, A Pequena Vendedora de Fósforos, Barba
Azul, Branca de Neve, Pele de Asno, Rapunzel e Sapatinhos Vermelhos. A atividade foi
realizada com empolgação e diversão, pois as histórias apresentavam fatos inusitados.
Conforme Cosson (2014), é preciso explorar a leitura, bem como a interpretação, sem
ignorar as trocas de opiniões e aprendizagens, visto que isso é uma atitude benéfica, ou
seja, humanitária. A tarefa auxiliou no desenvolvimento da oralidade dos alunos, visto
que “a integração da pessoa em seu grupo social passa pela participação linguística, passa
pelo exercício da "voz", que não deve ser calada, nem reprimida, mas, sim, promovida,
estimulada e encorajada” (ANTUNES, 2003, p. 119, grifo do autor). Após a contação das
histórias, os estudantes compreenderam que as narrativas não relatam apenas a vida de
alguns personagens, mas expõem aspectos da cultura, das crenças, moral e valores
presentes na sociedade daquele período. Em função disso, os estudantes conseguiram
identificar que, ao ler com o olhar mais crítico e atento, é possível perceber além, isto é,
descobrimos que a narrativa nos contar algo a mais, isso inclui o olhar de quem a
produziu.
Em seguida, os estudantes reescreveram um conto de sua escolha e a partir disso,
a imaginação e criatividade foram instigadas. O importante é “abandonar a escrita vazia,
de palavras soltas, de frases soltas, de frases inventadas que não dizem nada porque não
remetem ao mundo da experiência ou da fantasia dos alunos” (ANTUNES, 2003, p. 115).
Assim, verificou-se que os estudantes se engajaram na busca de uma história divertida e
curiosa. Por meio de bilhetes orientadores, os jovens fizeram a reescrita dos textos. Na
reescrita, os alunos têm a “oportunidade de experimentar o processo global da redação
cuidada, pensada, da redação funcional, a qual supõe idas e vindas, cortes e recortes,
supressões, permutas, acréscimos e outros tantos ajustes” (ANTUNES, 2003, p. 152).
Para continuar o trabalho com os contos, os alunos compararam a versão infantil
do conto A Pequena Sereia com a versão original escrita por Hans Christian Andersen.
Dessa vez, a leitura foi realizada em grupo, instigando a troca de opiniões. A seguir os
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alunos participaram de uma roda de conversa, para mais uma vez, refletir sobre o
conteúdo implícito nas narrativas, argumentar, justificar e interpretar. A interpretação
“parte do entretecimento dos enunciados, que constituem as inferências para a construção
de sentido dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade”, ou seja, são as
deduções e conclusões que produzem significação e podem ser relacionadas à realidade
(COSSON, 2014, p. 64). O comportamento da mulher foi um dos itens principais da
discussão.
Como atividade final, os estudantes foram orientados a produzir um artigo de
opinião sobre a mulher na atualidade. A sequência é finalizada com “uma produção final
que dá ao aluno a possibilidade de pôr em prática as noções e instrumentos elaborados
separadamente nos módulos” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 106). Essa
produção textual consistiu em processo de escrita e reescrita por meio de bilhetes
orientadores. O artigo de opinião “prevê uma operação constante de sustentação das
afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam
convencer o interlocutor” (BRÄKLING, 2000, p. 04). Sendo assim, a tarefa cumpriu a
função de abordar as situações e circunstâncias implícitas nos contos de fadas e
possibilitou um olhar crítico sobre a mulher na sociedade atual, permitindo também a
comparação com as condutas do passado. Os estudantes teceram textos sobre direitos das
mulheres, violência e mercado de trabalho. Esse registro do ponto de vista dos alunos é
muito importante. A escrita é “uma forma de atuação social entre dois ou mais sujeitos
que realizam o exercício do dizer, do dizer-se, para fins do intercâmbio necessário à
sobrevivência e à convivência humana” (ANTUNES, 2003, p. 116).

A atividade

culminou na socialização para a turma, uma vez que a coletividade estimula e amplifica
a perspectiva de leitura e interpretação. Nessa atividade, bem como nas demais, foi
possível averiguar o protagonismo dos estudantes e o envolvimento deles.
Durante o estágio supervisionado, constatei que os contos foram instigantes e por
isso, adequaram-se aos interesses e anseios dos alunos, possibilitando, sobretudo, uma
reflexão crítica a partir de leituras que causaram entusiasmo na turma. Por meio do
trabalho com o gênero textual conto, foi possível identificar que muitos estudantes, apesar
de conhecerem essas narrativas populares, haviam feito apenas a memorização delas, sem
aprofundar ou compreender o que concerne às relações sociais nessas produções
literárias, bem como a linguagem e o modo de vida das pessoas na época em que as
histórias foram escritas.
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As atividades na sequência didática foram organizadas seguindo os preceitos: préleitura - onde os saberes prévios dos alunos foram considerados; leitura - momento de
entendimento e conhecimento das narrativas e pós-leitura - que possibilitou a reflexão,
análise e transformou o conhecimento, gerando um novo entendimento. Assim, nessas
etapas, os alunos vivenciaram uma dinâmica, constatando que o conhecimento não é
rígido e estático. Para Gonçalves e de Barros (2010, p. 67),
O ensino da língua tendo como foco a apropriação de práticas de linguagem
(re)configuradas em gêneros de textos pressupõe um estágio prévio de
planejamento e organização de ensino que, na perspectiva teóricometodológica privilegiada pelo trabalho, é caracterizado pela elaboração de
modelos e sequências didáticas.

O planejamento antecipado, por meio da sequência didática, ofereceu segurança
na execução, em função do detalhamento e passo a passo das ações. Além disso, garantiu
a interação adequada entre professora e alunos. Assim, verifica-se que as sequências estão
disponíveis a todos professores, no entanto, “elas assumirão seu papel pleno se os
conduzirem, através da formação inicial ou contínua, a elaborar, por conta própria, outras
sequências” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 128).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto teve como tema a organização de sequências didáticas para
dinamização de aulas no Ensino Médio. A revisão de literatura permitiu aprofundar os
conceitos sobre sequência didática, gênero textual e ensino de Língua Portuguesa,
fundamentada pela perspectiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em
seguida, no item discussão e resultados, o cotidiano dessa experiência de estágio
supervisionado no Ensino Médio foi relatado. A partir das informações apresentadas e da
investigação realizada, são apontadas algumas considerações finais sobre o objetivo
proposto neste estudo: Que lugar ocupa a sequência didática na organização de atividades
para a dinamização de aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio? Nesse aspecto, é
possível fazer uma reflexão e assim compreender que a sequência didática é fundamental,
em virtude de ter, exatamente, “a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um
gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada
numa dada situação de comunicação” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.
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97). É essencial destacar que, nessa conjuntura, o ensino de Língua Portuguesa visa “a
ampliação da competência comunicativa do aluno para falar, ouvir, ler e escrever textos
fluentes, adequados e socialmente relevantes” (ANTUNES, 2003, p. 122).
Em relação ao propósito de qualificar o exercício da docência, revelando as
vantagens e possibilidades a respeito da incorporação da sequência didática no ensino de
Língua Portuguesa, destacou-se a eficiência desse instrumento no estágio supervisionado,
visto que “não há como pensar o ensino da língua por meio de gêneros sem dispor de uma
ferramenta analítico-descritiva que explicite as dimensões ensináveis do gênero a ser
transposto para a sala de aula” (GONÇALVES; BARROS, 2010, p. 39). Vários fatores
podem interferir no desempenho das aulas e na competência de um professor, deste modo,
a fim de garantir qualidade, é importante um bom planejamento de aula para que os
conteúdos sejam explorados de modo adequado, cumprindo seus propósitos. Para que o
ensino seja abrangente e tenha significação, é essencial avaliar, ajustar e qualificar as
práticas constantemente. Nesse quesito, a sequência didática, mais uma vez, mostra-se
proveitosa e produtiva.
De modo geral, o estágio supervisionado de Língua Portuguesa no Ensino Médio
foi uma experiência positiva e um excelente treinamento, pois permitiu conhecer e
vivenciar a docência e correlacionar teoria e prática. Academicamente e
profissionalmente, é gratificante desenvolver uma pesquisa que contribui para o
aprimoramento da própria atuação no ambiente escolar e colabora para o aperfeiçoamento
do trabalho de outras pessoas que se interessam pelo assunto abordado. Também é
satisfatório identificar oportunidades e instrumentos que contribuem para a melhoria do
processo de aprendizagem dos alunos. Pessoalmente, o estudo proporcionou crescimento,
visto que incentivou a autoanálise e motivou a superação de dificuldades. A comunidade,
de modo geral, também se beneficia, pois a investigação motiva questionamentos,
colabora para novas condutas e mudanças no sistema escolar e na sociedade. O estudo
tornou-se oportuno, em virtude de proporcionar embasamento e motivação para que
professores continuem investindo na qualificação de práticas em sala de aula. Por fim,
espero que os conceitos apresentados estimulem os docentes a organizarem e utilizarem
as sequências didáticas nas aulas de Língua Portuguesa. Por meio deste trabalho,
estimula-se um pensar conceitual, o que motiva, no futuro, um estudo sob a óptica dos
alunos, visto que nesta pesquisa foi dado enfoque na perspectiva do docente.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LETRAS
PORTUGUÊS A DISTÂNCIA: RELEVÂNCIA DO
TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS

Roberto Brendler27
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

No presente artigo, são articuladas reflexões sobre a experiência de Estágio
Curricular, no Ensino Médio, a partir do estudo do gênero textual artigo de opinião em
uma turma do 3º do ensino médio, em aulas de Língua Portuguesa. Nesse sentido,
conforme Freire (1995, p. 62), compreende-se que a práxis educativa deve ser tecida em
uma relação dialógica com o contexto social, assim como com a transformação humana,
o que implica na ressignificação do ensino de Língua Portuguesa e sua articulação com a
leitura da palavra mediatizada pela leitura do mundo (FREIRE, 1995, p. 62).
Nesse compasso, a experiência de estágio possibilitou compreender a importância
de entender que nessa etapa de estágio trata-se da conexão entre a teoria e a prática
porque, segundo Freire (1995, p. 62), o universo da prática também produz elementos que
se atrelam à teoria. Dessa forma, o Estágio Curricular é um ponto de encontro com o
universo da escola e, consequentemente, com o Componente Curricular Língua
Portuguesa.
Segundo Soares (1993), durante décadas, e até meados dos anos 80, o ensino da
Língua Portuguesa se limitou aos aspectos gramaticais, deixando de lado as questões
sociodiscursivas e a vinculação da língua com a prática social. Com isso, “as mudanças
didáticas e pedagógicas, no ensino da Língua Portuguesa, ainda são recentes e muitas
escolas e docentes estão se adaptando ao trabalho com os gêneros textuais”
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(MARCUSCHI, 2008, p. 45), o que implica um esforço metodológico. Todavia, essa
adaptação com os gêneros textuais é importante e necessária para que os estudantes
possam dar novo significado a essa linguagem nas suas performances sociais e nos
diferentes usos linguísticos pelos quais realizam travessias.
Para tanto, considerando a língua enquanto processo discursivo e como forma de
interação social, conforme Girardi e Mendonça,
o estágio foi pensado em consonância com os pressupostos da Análise
Linguística (AL), assim como dos gêneros textuais enquanto eixo orientador
do ensino da Língua Portuguesa. (GIRARDI; MENDONÇA, 2006).

Foi procurado, por meio dessa experiência de docência envolver os estudantes e
mediar o protagonismo deles nas dinâmicas de ler e de escrever, buscando o seu
aprimoramento cultural, pessoal e social.
Assim, essa experiência de estágio, em uma Escola Estadual de Educação Básica,
com uma turma de 3º Ano do Ensino Médio, nos possibilitou constituir as reflexões aqui
apresentadas sobre o ensino da Língua Portuguesa, tendo como base o gênero textual
artigo de opinião. A Análise Linguística, nesse contexto, como caminho teóricometodológico, apresentou múltiplas formas de explorar um texto, sem perder o vínculo
com a gramática e, ao mesmo tempo, atuando em diálogo com o estudante, pois “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” (MENDONÇA, 2006, p. 205).
Nessa perspectiva, diante da necessidade de organização de um planejamento de
ensino, percebe-se a necessidade de avaliar a importância do uso do gênero artigo de
opinião na organização do planejamento para o Ensino Médio, indagando-se a eficiência
do uso desse gênero textual na organização do planejamento para o Ensino Médio.
Então, o objetivo da presente pesquisa é avaliar os efeitos do uso do artigo de
opinião na organização do planejamento para o ensino médio. Para tanto, foram
delineados os seguintes objetivos específicos: analisar a importância do estudo do gênero
textual artigo de opinião no ensino médio, e demonstrar a eficácia desse gênero na
organização do planejamento para o Ensino Médio.
Com o intuito de tornar relevante o ensino da produção e compreensão de textos
destinados ao aluno do Ensino Médio se faz necessário trabalhar com enunciados que lhe
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sejam significativos, que toquem nas coisas que lhe sejam importantes, coisas do seu dia
a dia, da sua problemática. Somado a isso, levou-se em conta a dificuldade do aluno em
produzir textos: abordar um tema, apresentar uma tese tocando o tema, explicá-la e,
sobretudo, argumentar em favor dessa tese de forma lógica e coerente, posicionando-se
claramente. Segundo Silva (2008, p. 01), esses requisitos são plenamente atendidos pelo
gênero discursivo artigo de opinião ou artigo assinado.
Justifica-se então o aprofundamento do estudo do gênero artigo de opinião em sala
de aula, levando em conta que um grande número de pessoas são abrangidas pelos artigos
de opinião, que além de exigirem a utilização da argumentação, fornece ao estudante ter
acesso a um gênero que privilegia a discussão e o debate de questões polêmicas.
O texto a seguir, no seu desenrolar, será constituído pela Metodologia, pela
revisão de literatura sobre Estágio Curricular Supervisionado no Ensino e Aprendizagem
da Língua Portuguesa, pelos Gêneros Textuais e a Análise Linguística, pela Análise e
Discussão dos dados coletados pela Pesquisa e pelas Considerações Finais.
2 DIÁLOGO TEÓRICO

O diálogo teórico que baseará as reflexões propostas acerca da experiência de
estágio, a partir do trabalho com o gênero textual artigo de opinião são compostos através
de uma articulação teórico-prática e transpassada pela Análise Linguística (AL).
Essa concepção de ensino tem por princípio fundamental o uso consciente da
língua, no sentido de ser possível construir, junto com os estudantes, uma conduta focada
na reflexão sobre os elementos e fenômenos linguísticos, sobre meios discursivos, bem
como os usos da linguagem nos diferentes contextos. Soma-se a isso, a Análise
Linguística se associa ao desenvolvimento das competências de produção e interpretação
de textos. Assim, conforme Mendonça (2006):
Análise Linguística é a reflexão recorrente e organizada, voltada para a
produção de sentidos e/ou para a compreensão mais ampla dos usos e dos
sistemas linguísticos, com o fim de contribuir para a formação de leitoresescritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de letramento
com autonomia e eficiência (MENDONÇA, 2006, p. 208).

Nesse compasso, “as propostas de transformação do ensino da Língua Portuguesa
consolidaram-se em prática sem que tanto o ponto de partida quanto o de chegada é o uso
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da linguagem” (BRASIL, 1988, p. 18). Com isso, o trabalho com a prática de Análise
Linguística se embasou, teoricamente, nas obras de Geraldi, onde, segundo a concepção
desse autor:
O uso da expressão análise linguística não se deve ao mero gosto por novas
terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões
tradicionais da gramática quanto amplas a propósito do texto, entre as quais
vale a pena citar: coesão e coerência interna do texto; adequação do texto aos
objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados (metáforas,
metonímias, paráfrases, citações, discurso direto e indireto, etc.); organização
e inclusão de informações, etc. (GERALDI, 1984, p. 74).

Nessa direção, durante a realização do estágio curricular compreendeu-se, no
enlace da teoria com a prática, a Análise Linguística no tocante aos gêneros textuais, é
possível conceber o ensino da Língua Portuguesa de forma mais significativa e
contextualizada, favorecendo o estudante a manifestar maior afinco pelas práticas de
leitura
Conforme elucida Marcuschi,
Os gêneros textuais são elementos fundamentais como orientadores da práxis
em sala de aula, já que podem ser compreendidos como uma manifestação
histórica semelhante a entidades sóciodiscursivas que ocorrem nas diversas
situações comunicativas no nosso dia-a-dia. (MARCUSCHI, 2008, p. 20).

É de se ressaltar que o trabalho com gêneros textuais já existia nos Parâmetros
Curriculares para o Ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (1998).
Atualmente, na Base Nacional Comum Curricular o texto é o eixo principal do trabalho,
voltado a perspectivas enunciativo discursivas, com foco na relação dos textos com seus
contextos de produção. Além disso, o texto passa a ser o centro na definição dos
conteúdos, habilidades e objetivos, a partir do gênero discursivo ao qual pertence, nas
diferentes esferas sociais de atividade, comunicação e uso da linguagem (BRASIL, 2018,
p. 483).
Em consonância com o proposto na BNCC, o estudo do gênero textual artigo de
opinião é pertinente porque “alguém desenvolve uma ideia e apresenta sua opinião”
(MELLO, 2003, p. 121). Como todo texto, o artigo de opinião também tem um contexto
de produção: é escrito por alguém e para alguém, com determinada intenção, em
determinado tempo e lugar.
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Bathia (1993, p. 96) e Bazermann (2006, p. 134), aproveitando os gêneros
encontrados nos jornais, destacam a utilização desses enunciados no ensino de línguas e
seu rico potencial didático, orientando-se na concepção sociorretórica de gêneros e tem
seus trabalhos relacionados com o ensino de línguas.
De acordo com os Parâmetros (BRASIL, 1998, p. 41): “A argumentação de ideias
é fundamental na aprendizagem da cooperação e no desenvolvimento de atitudes de
confiança, da capacidade para interagir e de respeito ao outro”. Se um dos papéis da escola
é formar um cidadão que respeite o seu próximo e seu país, logo, trabalhar com textos
que fomentem a crítica, a reflexão e a argumentação, está mais do que justificado a
escolha do gênero discursivo artigo de opinião.
Lembrando Marcuschi:
Em uma análise linguística todos esses aspectos são considerados “pelo fato
de se uma articulação entre o ensino da Língua Portuguesa e a língua como
fator social, com pretensões comunicativas e de incorporação de um uso
consciente às práticas de linguagem “. (MARCUSCHI, 2008, p. 53).

3 PASSOS METODOLÓGICOS

Segundo Magda Becker Soares (2004, p. 43) o ensino da Língua Portuguesa deve
ser comprometido com o exercício da cidadania, e a leitura deve ir além da simples
interpretação de signos.
Nesse compasso, a leitura tem papel fundamental para o aluno construir a sua
visão de mundo, sendo o professor o principal agente no processo de melhoria da
qualidade de ensino, favorecendo a aproximação do educando com a leitura, que é a
condição essencial para o bom desempenho da linguagem oral e escrita.
Todas as atividades do estágio foram organizadas seguindo os quatro momentos
do letramento literário: a motivação, introdução, leitura e interpretação como ensina
Cosson (2018, p. 51). Por meio dessas etapas, os estudantes se envolveram em uma
dinâmica onde puderam constatar que o conhecimento não é algo estático, mas dinâmico.
Metodologicamente, a experiência de estágio e as reflexões oriundas desse
momento da graduação situam-se em uma análise qualitativa, constituída por: realização
do contato com a escola campo do estágio; caracterização do universo escolar, por meio
da observação; contato com a turma do 3º Ano, composta por 11 estudantes.
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Além disso, foi realizada a observação dessa turma, nas aulas de Língua
Portuguesa e a entrevista com a professora regente desse componente curricular e,
finalmente, ocorreu a dinamização do projeto de ensino sobre o gênero artigo de opinião
e dos respectivos planejamentos realizados durante o estágio.
Segundo Gil:
A observação sistemática é frequentemente utilizada em pesquisas que tem
como objetivo a descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses. Nas
pesquisas deste tipo, o pesquisador sabe quais são os aspectos da comunidade
ou grupo que são significativos para alcançar os objetivos pretendidos. (GIL,
2008, p. 104).

Nesse sentido, no decorrer do estágio, que totalizou 20 horas/aula, dois artigos de
opinião foram estudados, discutidos, analisadas linguisticamente com a turma. O trabalho
com os artigos de opinião envolveu interpretação textual, escrita e reescrita.
O primeiro artigo de opinião a ser analisado foi “Saudade para quê?”, de autoria
de Serginho Groisman. Após a sondagem prévia dos alunos sobre o gênero, foi distribuído
xerox do texto, com breve comentário sobre o autor, seguido de leitura silenciosa e
individual do texto. Após a leitura alguns foram respondidos alguns questionamentos,
como a tese defendida pelo articulista: os jovens de hoje tem muito ainda por fazer; o
público alvo: os jovens e os educadores; os argumentos utilizados: atualmente os jovens
são mais tolerantes e respeitam as diferenças; o clima de liberdade democrática facilita o
papel do jovem na sociedade; os jovens têm mais visão dos problemas, e finalmente, o
incentivo à luta pela educação).
O segundo artigo analisado foi “Os baderneiros de lá podem estar aqui”, de Jairo
Boer, que versa sobre a violência no Reino Unido, com o mesmo procedimento do
anterior, xerox do texto, comentário sobre o autor, leitura individual e questionamentos
(quem é considerado “baderneiro, o público alvo, nesse caso a população em geral e os
governantes, e o que motivou os jovens a saquearem estabelecimentos comerciais – a
diminuição dos benefícios sociais devido à crise econômica, a falta de perspectiva para o
jovem, a crise moral e de valores e o modelo consumista em vigor).
Na sequência, após a análise dos dois artigos de opinião, foi dado o seguinte
comando de redação aos alunos: com base nos conhecimentos adquiridos a partir dos
textos estudados, redija individualmente um Artigo de Opinião em modalidade escrita
formal da língua portuguesa sobre o tema “Cidadania: a participação dos jovens na
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democracia brasileira”, com no máximo 30 linhas, podendo ser consultado o material
sobre os textos anteriormente estudados. O tempo permitido para essa tarefa foi de 50
minutos (uma hora/aula). Na aula seguinte foi entregue a cada aluno a correção do texto,
com bilhete orientador, para a reescrita. Finalmente, após nossa revisão, os artigos foram
afixados no mural da escola.
A culminância do projeto de ensino e das atividades realizadas foi o envolvimento
dos estudantes com a produção de um artigo de opinião de autoria dos discentes, onde, a
partir de dois artigos de opinião que serviram de base para o estudo do gênero, puderam
despertar o interesse por este gênero textual. As etapas foram todas seguidas:
contextualização, apresentação da tese, defesa da tese, reforço/reiteração da tese. Cada
uma das etapas contribui para que o propósito comunicativo seja alcançado, ou seja, que
a tese seja aceita pelo público leitor.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

O ensino da Língua Portuguesa deve ser compromissado com o exercício da
cidadania, segundo Soares (2004), da mesma forma a leitura o é para além da simples
decodificação. Destaca-se, nesse tópico do texto, o termo re/leitura, pois através do
trabalho com os artigos de opinião estudados, foi possível identificar que alguns
estudantes, mesmo conhecendo esse gênero textual, nunca haviam feito um artigo de
opinião.
Para tanto, todas as atividades com os textos foram organizadas segundo os quatro
momentos da leitura anteriormente citados, quais sejam, a motivação, a introdução, a
leitura e a interpretação.
O primeiro artigo de opinião estudado foi “Saudade para quê?”, onde o articulista
emprega os seguintes argumentos para defender sua tese: atualmente os jovens são mais
tolerantes e respeitam as diferenças; atualmente o clima de liberdade democrática facilita
a compreensão do papel da juventude e da sociedade, e finalmente, os jovens, hoje, tem
mais visão dos problemas e maior consciência da importância do sexo seguro. Além disso,
o articulista argumenta que a luta pela educação e pela leitura deve ser constante. Esses
aspectos foram discutidos com os alunos, chegando-se a conclusões convergentes em
relação ao autor.
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Rodrigues (2001, p. 20), “não se pode compreender o enunciado sem correlacionálo com sua situação social, pois o discurso como fenômeno de comunicação social, é
determinado pelas relações sociais que o suscitaram.”
Segundo Nesse sentido, em consonância com Mendonça (2006), compreende-se
que a Análise Linguística, no cotidiano escolar, tem como princípio orientador a
compreensão de que a linguagem não é estrutura dada, imutável, acabada e única, mas
algo que, dialeticamente, movimenta-se pelas interações sociais, nas produções dos
discursos, nas diferentes situações de comunicação, gênero, meio/local de veiculação.
Entendemos que o artigo de opinião “Saudade para quê?” foi ao encontro dos
interesses dos estudantes, mas além disso possibilitou uma reflexão crítica sobre a
importância da educação para o exercício da cidadania em nosso país.
O segundo artigo de opinião estudado, “Os baderneiros de lá podem estar aqui”
teve por motivação a posição do articulista de que a diminuição dos benefícios sociais
devido a crise econômica, a falta de perspectiva para o jovem, a crise moral de valores, e
o modelo consumista predominam na economia do Reino Unido.
Observa-se que a leitura atenta do texto, expressa pelos vocábulos, que denota o
próprio contexto social em que foram produzidos, é um instrumento de transformação
social. Nesse sentido, segundo Antunes:
[...] a leitura se torna plena quando o leitor chega à interpretação dos aspectos
do texto, das concepções que às vezes estão embutidas nas entrelinhas. O ideal
é que o aluno consiga perceber que nenhum texto é neutro, que por traz das
palavras mais simples, das afirmações mais triviais, existe uma visão do
mundo, um modo de ver as coisas, uma crença (ANTUNES, 2007, p. 81).

Em seguida os alunos foram mobilizados para as seguintes problematizações: o
mesmo fenômeno social observado no Reino Unido já está acontecendo no Brasil, sendo
visível a reação dos mais pobres e excluídos a ações da polícia nas periferias das grandes
cidades. Os estudantes comentaram que não haviam se dado conta disso antes. Desse
modo, a Análise Linguística possibilita uma leitura mais aprofundada do texto,
permitindo que o aluno faça conexões com os contextos político, histórico, econômico,
cultural e social.
A seguir, foi realizada uma “pesquisa interna” entre os alunos, para saber se
concordavam com as colocações do articulista, e por quê. Nessa atividade pode-se
constatar que alguns ainda tinham dúvidas acerca do conteúdo do artigo, pois apesar de
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se posicionarem de forma positiva ao primeiro quesito, não conseguiam justificar seu
posicionamento. Foi um momento com o qual os alunos se envolveram, o que possibilitou
ressaltar a importância da Análise Linguística, pois ela redefine a Língua Portuguesa,
tanto para quem ensina, quanto para quem aprende. Conforme Freire (1985), ensinar e
aprender não pode se dar fora do diálogo e do compromisso com a transformação social.
Nesse ínterim, segundo Marcuschi:
Assim, toda postura teórica aqui desenvolvida insere-se nos quadros da
hipótese sócio-interativa da língua. É nesse contexto que os gêneros
textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o
mundo, construindo-o de algum modo (MARCUSCHI, 2007, p. 22).

Como atividade final, os estudantes tiveram a tarefa de escreverem seu próprio
artigo de opinião, com base nos textos apresentados e nos conhecimentos adquiridos, sob
o título “Cidadania: a participação dos jovens na democracia brasileira”, o que foi
antecedido pelo significado da palavra ‘cidadania’.
Nessa atividade foi possível observar o protagonismo dos estudantes e o seu
envolvimento com a leitura, a escrita e os temas sociais, observando-se que essa vivência
vai ao encontro da Análise Linguística, no que se refere ao trabalho com a gramática
partindo dos gêneros textuais em direção à reflexão crítica do aluno, possibilitando que
ele imprima o conhecimento constituído no Componente Curricular Língua Portuguesa
em seu dia a dia. Para tanto, compreendemos a importância, assim como a necessidade
de uma conexão da teoria com a prática (FREIRE, 1995).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aliado à prática, o estágio é também uma experiência de reflexão, na medida em
nos apresenta ao universo da escola, ao mesmo tempo que nos possibilita compreender a
necessidade e a importância de dar novo significado ao ensino da Língua Portuguesa, haja
vista que esse conhecimento é essencial para uma sociedade leitora e crítica.
Essa experiência de estágio nos permitiu a análise do processo de ensinoaprendizagem, levando em conta a importância do trabalho com gêneros textuais, assim
como para a Análise Linguística presente na leitura e na produção textual.
Com efeito, a escrita de um artigo de opinião pelos próprios estudantes, buscando
apresentar em suas narrativas elementos do meio social em que vivem, implicou, segundo
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Soares (2004) no ato de reconhecerem que a escrita e a leitura possuem uma finalidade e
se configuram como verdadeira prática social. Assim,” a escrita e a produção do artigo
de opinião estimulam a capacidade de dissociar o ato de ler e o ato de escrever como
complementares (FREIRE, 1985, p. 63), uma vez que após a reescrita do artigo de
opinião, todos os textos foram colocados no mural da escola. “Fica assim caracterizada a
importância do ensino da Língua Portuguesa dentro da tríade ação-reflexão-ação, ou seja,
nos usos da língua pautados na compreensão dessa disciplina nos diferentes contextos e
situações comunicativas” (BRASIL, 2018, p. 34). Destaca-se também a relevância
teórico-prática do trabalho com a leitura, com a produção textual e com a Análise
Linguística, compreendendo que, no ensino da Língua Portuguesa, é necessário
considerar o contexto do texto, sua historicidade e sua função social (MARCUSCHI,
2008).
Justificou-se, então, o aprofundamento do estudo do gênero artigo de opinião em
sala de aula, levando em conta que um grande número de pessoas são abarcadas pelos
artigos de opinião, que além de exigirem a utilização da argumentação, fornece ao
estudante ter acesso a um gênero que privilegia a discussão e o debate de questões
polêmicas.
Finalmente, além das reflexões em torno da Língua Portuguesa e o trabalho com
os gêneros textuais, o estágio me motivou a pensar na docência como fenômeno de
análise, de discussão e de reflexão.
Na expectativa de outros trabalhos, alicerçados na teoria de gêneros do discurso,
que poderão vir completá-lo, esse artigo pretende um ensino de Língua Portuguesa atento
não apenas às dimensões linguísticas do texto, mas também aos aspectos sociais da
linguagem. Destaca-se o nível de envolvimento do aluno com o conteúdo das leituras que
lhe são apresentadas, assim como os assuntos ou temas que lhe são propostos para a
produção escrita. Sempre levando em conta o caráter interativo da linguagem.
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O LUGAR DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PRÁTICA
DOCENTE: VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO

Vanessa Lermen Valduga28
Glenda Lima de Lima
Joceli Cargnelutti

1 INTRODUÇÃO

Ao se trabalhar a disciplina de Língua Portuguesa, muitos são os docentes que
utilizam exclusivamente a gramática tradicional, sem pensar em contextualizar os
conteúdos ensinados com a realidade em que a comunidade escolar está inserida Antunes
(2003, p. 19) fala sobre esta questão, afirmando que o ensino da gramática de modo
tradicional remete à persistência de uma prática pedagógica, que por vezes, mantém
reduzida a perspectiva de estudo da palavra e da frase descontextualizadas, sem
preocupar-se em estabelecer um trabalho mais reflexivo com a língua.
Todavia, entre meados do final da década de 70 e início da década de 80 a prática
da análise linguística começou a ganhar ênfase, sendo concebida como um novo olhar
sobre o ensino de língua portuguesa (SOARES, 1998). Esse tipo de ensino busca abordar
a língua em sua totalidade, não focando somente no ensino da gramática, partindo sempre
de um texto, resultando normalmente em uma produção textual do aluno. O Parâmetro
Curricular Nacional de Língua Portuguesa defende que o ensino seja amplo, aproximando
a realidade aos temas abordados, orientando que tais ações sejam trabalhadas em forma
de texto, a fim de ampliar a visão do educando, despertando a criticidade do mesmo:
O domínio da expressão oral e escritas em situações de uso público da
linguagem, levando em conta a situação de produção social e material (lugar
social do locutor em relação ao(s) destinatário(s); destinatário(s) e seu lugar
social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material a produção e do
suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados para a produção do
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texto, operando sobre as dimensões pragmática, semântica e gramatical.
(SOARES, 1998, p. 49)

A possibilidade de se trabalhar a partir da prática de análise linguística permite
que o aluno compreenda a linguagem em sua totalidade, percebendo-a nas mais diversas
situações em que o mesmo está inserido. Soares ressalta que análise linguística é:
Uma nova concepção de língua: uma concepção que vê a língua como
enunciação, não apenas como comunicação, que, portanto, inclui as relações
da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, com
as condições sociais e históricas de sua utilização. (SOARES, 2002, p. 173)

Logo, acredito ser um tanto desafiador para o docente, trabalhar a análise
linguística de modo significativo ao longo do processo educativo, uma vez que o mesmo
precisa elaborar planejamentos coerentes e bem organizados, que lhe forneçam
embasamento e segurança no momento da prática. Ademais, vale destacar que cabe ao
educador optar pelo tipo de planejamento que ele considera mais adequado para preparar
suas aulas, uma vez que existem diversos modelos para se planejar a dinamização das
aulas, o plano de ação, planos de atividades, sequências didáticas, entre outros. Percebo
que a sequência didática possibilita uma melhor estruturação do planejamento
pedagógico, pois através dela consegui me organizar melhor para atuar durante a prática
docente, visto que a SD (Sequência Didática) possui etapas ligadas entre si, o que facilita
o processo de ensino e aprendizagem. Durante os estágios realizados no Curso de Letras
Português e Literaturas Ensino à distância- Universidade Federal de Santa Maria tive a
oportunidade de ter contato com alguns modelos de planejamento. No primeiro estágio,
utilizei a sequência didática, já no segundo estágio, quis tentar algo novo e fiz uso do
plano de ação; porém, ao dar início ao terceiro estágio, novamente busquei elaborar meus
planejamentos com base na sequência didática, pois este foi o modelo que melhor atendeu
minhas necessidades e permitiu-me maior organização e qualidade no planejamento. Por
isso, trago a prática de estágio, que se deu no segundo semestre do ano de 2019, com uma
turma de terceiro ano do ensino médio, a fim de ressaltar o ensino de análise linguística
e o uso da sequência didática.
Assim sendo, considerando o contexto referido, justifico ser preciso salientar o
quão fundamental é aprender a elaborar uma sequência didática que compreenda a análise
linguística, quando ainda estamos em processo de formação, durante os períodos de
estágios, enquanto acadêmicos de letras, pois é durante este processo que começamos a
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amadurecer como docentes, que futuramente seremos e por isso, precisamos nos preparar
da melhor forma possível. Por conseguinte, ressalto a necessidade de refletirmos sobre as
considerações tecidas até aqui, ao aguçarmos nosso olhar sob a perspectiva do ensino de
análise linguística através do uso da sequência didática, podemos refletir sobre tal práxis
no âmbito educacional, percebendo o impacto que esta pode causar na prática docente da
disciplina de Língua Portuguesa.
Tendo em vista o exposto, trago o seguinte problema de pesquisa: qual a
relevância da sequência didática na dinamização de aulas do ensino médio?
Destaco que ao longo deste texto objetivamos apresentar a organização da SD
utilizada para a dinamização das atividades em sala de aula, bem como compreender o
lugar da sequência no planejamento docente.
Saliento que este trabalho promove uma reflexão acerca da relevância de se
trabalhar a análise linguística no Ensino Médio, através da sequência didática, tornando
o processo de ensino e aprendizagem significativo e interessante para todos os
envolvidos. Ademais, tal proposta objetiva compreender o papel da sequência didática, e
o ensino de análise linguística, no exercício da docência. Além disso, ao considerarmos
ensino da análise linguística fazemos um exercício de ponderação, em relação à
contribuição que tal prática acarreta para os discentes, pois o trabalho voltado para esta
perspectiva impacta todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
Analisar tais apontamentos nos possibilita pensar a prática do ensino aprendizagem de
LP (Língua Portuguesa) com criticidade, de modo ponderado e com maior embasamento.
Portanto, este artigo visa trazer reflexões pertinentes oriundas das vivências
obtidas durante o período de Estágio Curricular de Ensino Médio, realizado com uma
turma de 3º ano, cujo gênero textual estudado nos períodos de aula de Língua Portuguesa
através da sequência didática, previamente planejada, foi redação do Enem, já que este
contexto possibilitou a mim reafirmar o quão importante é entrelaçar prática e teoria, visto
que uma complementa a outra tornando o trabalho docente mais significativo. Assim, é
possível afirmar que não existe meio mais pertinente de aliarmos teoria à prática, que
através da elaboração de uma sequência didática coerente com a realidade e necessidade
de nossos educandos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O presente trabalho utiliza uma pesquisa de caráter qualitativo com o intuito de
abordar a necessidade de se trabalhar a análise linguística, através da sequência didática
no Ensino Médio, usando como referência as vivências do estágio, relatando como se deu
a elaboração da sequência didática que embasou minha prática docente, enquanto
estagiária, e o modo como apresentei e explorei a sequência com os discentes. As
informações trazidas foram analisadas de forma qualitativa, pois busquei, de modo geral,
trazer os resultados sentidos pelos educandos durante o período de estágio, de acordo com
Gil (1999), a pesquisa de análise qualitativa depende muito da capacidade e do estilo do
pesquisador, além de uma abordagem propícia para uma investigação aprofundada das
questões relacionadas àquilo que está sendo estudado, tendo o ambiente como fonte
natural e direta de dados.
A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento etc. (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 269).

O contato inicial com o ambiente escolar para a realização do Estágio III foi iniciado
no segundo semestre do ano de 2019. O período que compreendeu as observações e a
prática docente ocorreu de agosto a novembro, dividindo-se em etapas distintas. A turma
disponibilizada para prática foi do de 3º ano do Ensino Médio, composta por 21 alunos,
sendo que todos trabalhavam no turno oposto ao de estudo, esta pertencia a uma escola
pública do interior da região Vale do Taquari29. Antes de iniciar a prática, realizei o
contato inicial com a escola campo de estágio através do diretor, coordenadora
pedagógica, secretária regente. Após, houve o período de observação (6h/aula) que foi de
sumamente essencial para que eu pudesse conhecer melhor os alunos que compõem a
turma de atuação. Segundo Raths (1977, p. 22) “observar é uma forma de descobrir
informações, uma parte do processo de reação significativa do mundo”. Logo é possível
destacar o quão necessário é o período de observação para que possamos adquirir maior
propriedade e embasamento no momento de elaborarmos o planejamento pedagógico.
29

Em virtude de não ter solicitado termos de autorização para divulgação da pesquisa, optou-se por não
informar neste trabalho de conclusão a cidade em que a escola está situada, bem como mencionar que
instituição é essa e trazer mais informações sobre esse campo da pesquisa, a fim de manter o sigilo dos
envolvidos no trabalho.
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Durante a observação, fora ofertado aos alunos um questionário investigativo 30, com o
objetivo de conhecê-los melhor, tal momento foi de grande valia, pois possibilitou
conhecer melhor a turma e a rotina ali estabelecida, além de contribuir positivamente para
que eu pudesse adentrar o período de dinamização das sequências com mais confiança.
A produção das sequências didáticas deu-se em duas etapas de 6h/aula cada, por
isso, estas foram executadas com muito empenho, estudos e considerações. O
planejamento tinha o propósito de contemplar a análise linguística, bem como explorar
um tema bastante atual e real para os alunos da turma, Sistema de Cotas para ingresso
universitário, para estimular o senso crítico dos mesmos e contribuir de forma
significativa com o processo de ensino e aprendizagem. O plano didático preparado
atendia algumas questões trazidas pelos alunos nas respostas dos questionários
investigativos, com o intuito de sanar as necessidades apresentadas, como dificuldade na
elaboração de produção textual, pouca leitura e conversação durante os momentos de
aula; além disso, a SD permitiu abordar o tema do Sistema de Cotas, pertinente à realidade
dos estudantes. A elaboração do planejamento também foi subsidiada pelas orientações
da professora regente, pelos objetivos a serem alcançados durante a dinamização e pelos
apontamentos das professoras orientadoras, já que de acordo com Libâneo:
A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de
formulários para controle administrativo; é antes, a atividade consciente de
previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógico,
tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, isto é, a
problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os
professores, os alunos, os pais, a comunidade, que interagem no processo de
ensino (LIBÂNEO, 2013, p. 246).

O gênero textual Redação do Enem foi utilizado para que os alunos pudessem
realizar suas produções a partir do que foi solicitado pela regente, em virtude desse gênero
ser parte dos conteúdos previstos para o 3º ano, porque muitos alunos realizariam a prova
do ENEM naquele ano; também, a redação do ENEM de cunho dissertativoargumentativo, objetiva o posicionamento do sujeito discursivo diante de assuntos
pertinentes em nossa sociedade, sendo necessário esclarecer seus conhecimentos em

O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser definido “como a técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.
30
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relação à temática proposta de modo crítico. assim, o caráter social que o mesmo abarca
em sua proposta, Bakhtin corrobora ao observar o gênero como:
Riqueza e diversidade 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 (BAKHTIN,
2016, p. 262).

Tal colocação é de extrema relevância, pois no momento da produção do texto, o
discente precisa elaborar seu discurso de modo que fique organizado, utilizando seus
conhecimentos referentes ao tema abordado com coerência e adequação ao que foi
solicitado. Vale destacar que o processo da produção sendo textual deu-se em dois
momentos: inicialmente, foi a etapa da primeira escrita, devolvida aos discentes com
apontamentos trazidos através de bilhetes orientadores, entendido com um recurso
pedagógico para o trabalho de reescrita de texto, para que então, seguindo tais
orientações, eles realizassem a escrita final, já que:
O bilhete permite maior interação do que outras estratégias de correção de
textos, tais como: a correção indicativa, resolutiva e classificatória. Por meio
do bilhete é possível também abordar aspectos mais amplos relacionados à
macroestrutura textual e a modos de circulação do gênero, que dificilmente
poderiam ser apontados através de marcações ou símbolos. (NASCIMENTO,
2013, p. 67-68)

Além da Redação do ENEM como proposta final de produção, levei para a sala
de aula charges e textos informativos, como provocações sobre a temática abordada e
exercícios de análise linguística que vinham ao encontro da temática abordada, já que:
A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da
gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a
pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos
objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados [...];
organização e inclusão de informações, etc. (GERALDI, 1984, p. 74)

Sendo assim, no transcorrer deste artigo, destaco a organização da SD que utilizei
em minha prática durante o Estágio Supervisionado III, ressaltando o que de fato foi
dinamizado em aula e como os alunos a conceberam.
O trabalho em questão abarca reflexões referentes à experiência de estágio, a partir
da utilização da sequência didática para o ensino de análise linguística, entrelaçando
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prática e teoria. O uso da sequência didática como modelo de planejamento para a prática
docente tem como perspectiva a criação de atividades estruturadas que visam auxiliar no
processo de aprendizado. Além disso, o planejamento pedagógico realizado através da
SD inclui as três fases essenciais para uma intervenção reflexiva - pré-leitura (provocação
ou problematização), leitura (cotejo/estudo do texto) e pós-leitura (produção) - (Zaballa,
1998). Dolz, Noverraz e Schneuwly ressaltam que:
O movimento geral da sequência didática vai, portanto, do complexo para o
simples: da produção inicial aos módulos, cada um trabalhando uma ou outra
capacidade necessária ao domínio de um gênero. No fim, o movimento leva
novamente ao complexo: a produção final. (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 97)

Zabala (1998, p. 18) reforça que a sequência didática é “um conjunto de atividades
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais”;
esta afirmação é bastante pertinente, pois a relevância da sequência didática na prática
docente é indiscutível para que o educador adentre a sala de aula preparado e embasado
para ensinar aos seus alunos os conteúdos pretendidos, de modo a envolver tais conteúdos
com as necessidades por eles apresentadas, tornando o ensino da Língua Portuguesa
valoroso e de qualidade. O autor também acrescenta que o objetivo da sequência didática
deve ser de:
[...] introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que
possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um
conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada
uma delas tem no processo de aprendizagem dos meninos e meninas.
(ZABALA, 1998, p. 54)

Refletindo sobre a fala de Zabala e fazendo um paralelo com as vivências
oportunizadas pelo estágio, considero que o autor tece elucidações certeiras, porque
entendo que a SD tem caráter integrador em relação ao processo de ensino e
aprendizagem, visando uma amplitude no desenvolvimento do aluno, uma vez que o
planejamento possibilita os discentes a refletirem sobre diversos assuntos, utilizando os
gêneros textuais e a análise linguística como elos para a concretização do aprendizado
dos conteúdos. Além disso, reforçando as considerações feitas até aqui, conforme Brasil
(2012), as sequências são ferramentas importantes para a construção do conhecimento:
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Ao organizar a sequência didática, o professor poderá incluir atividades
diversas como leitura, pesquisa individual ou coletiva, aula dialogada,
produções textuais, aulas práticas, etc., pois a sequência de atividades visa
trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um gênero textual da exploração
inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração prática, uma
produção escrita (BRASIL, 2012, p. 21)

A utilização da SD como suporte pedagógico para estruturação do planejamento
docente permite o trabalho de conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa, através de
análise linguística, a qual é elencada por João Wanderley Geraldi, em 1981, como uma
das práticas estruturadoras do ensino de português, junto da leitura e da produção textual.
O trabalho com a análise linguística (AL) objetiva a reflexão dos recursos expressivos da
língua e das operações discursivas realizadas no uso da linguagem. Tão logo:
AL é a reflexão recorrente e organizada, voltada para a produção de sentidos e
/ ou para a compreensão mais ampla dos usos e do sistema linguísticos, com o
fim de contribuir para a formação de leitores – escritores de gêneros diversos,
aptos a participarem de eventos de letramento com autonomia e eficiência
(MENDONÇA, 2006, p. 208)

Ademais ao se trabalhar com AL, estamos de certo modo nos opondo, mas não
ignorando, a perspectiva tradicional de ensino, cuja língua ainda é concebida, de modo
predominante, como um sistema homogêneo, um código abstrato e distanciado das
condições sócio históricas de produção (MARCUSCHI; VIANA, 1997). Assim sendo, o
trabalho com AL na disciplina de Língua Portuguesa permite que o aprendizado aconteça
de forma contextualizada, tornando-se mais significativo para os alunos, uma vez que os
mesmos acabam sendo estimulados a desprender maior interesse e concentração nas
práticas de escrita e leitura, assim como são instigados a refletir linguisticamente sobre
aquilo que leram e/ou produziram. Podemos dizer que o trabalho com esta abordagem
traz uma proposta inovadora para o processo de ensino e aprendizagem, no que diz
respeito ao modo de pensar e analisar os usos da língua. Ou seja, o trabalho com a prática
de AL objetiva atividades que provoquem o educando a observar, analisar e refletir sobre
os usos da língua, sobre os elementos linguísticos. Geraldi corrobora:
O uso da expressão ‘análise linguística’ não se deve ao mero gosto por novas
terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões
tradicionais da gramática quanto amplas a propósito do texto, entre as quais
vale a pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos
objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados (metáforas,
metonímias, paráfrases, citações, discurso direto e indireto etc.); organização
e inclusão de informações etc. Essencialmente, a prática de análise linguística
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não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos
gramaticais e ortográficos, limitando- -se a ‘correções’. Trata-se de trabalhar
com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores que
se destina (GERALDI, 1984, p. 74)

Logo, o docente precisa ter compreensão de que sua prática pedagógica pode ser
qualificada ao se apropriar da utilização da sequência didática e do ensino da análise
linguística, uma vez que tais ações corroboram para que o processo de ensinoaprendizagem seja positivo para todos os envolvidos. Ademais, com o intuito de colaborar
positivamente com a questão do fazer docente, podemos destacar também a relevância da
observação ao longo de todo o processo, já que esta funciona como uma espécie de
instrumento pedagógico que auxilia o professor a relacionar prática a teoria, pois ao
observar a turma de atuação, de modo a atentar para as necessidades e singularidades
apresentadas pelos alunos, o educador adquire maior fundamentação para produzir seu
planejamento. Conforme corrobora Antonio Carlos Gil (2008, p. 100), “a observação
nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários
para o cotidiano.” Ademais, ao descobrirmos informações sobre a turma de atuação,
adquirimos mais propriedade para executar um planejamento que venha ao encontro da
realidade observada, no intuito de tornar significante o processo de aprendizagem.
Conforme Freire (1996), “não há docência sem discência”; para ser professor é preciso
antes de tudo ser aprendiz, e a observação direta fomenta a reflexão do quanto à prática
docente visa além do ensinamento de conteúdos pragmáticos, já que ela contribui
significativamente para uma transformação social, formando cidadãos críticos e
questionadores, com capacidade para lidar com as diversas realidades que pode encontrar
em nossa sociedade; assim:
Observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para
ser iluminado por ela. Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas
sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela na
cumplicidade pedagógica. (FREIRE, 1992, p. 14)

Por fim, saliento que a seguir tratarei dos resultados e discussões obtidos em
minha experiência de estágio, a fim de reafirmar o valor de adotar algumas práticas
essenciais para um fazer docente cada vez mais qualificado e calcado num aprendizado
de qualidade para os educandos.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O sucesso de ensino de Língua Portuguesa em nossas escolas não depende tão
somente dos conhecimentos dos professores atuantes na área e sim, da possibilidade de
fazer com que estes docentes compreendam que a realidade trazida pelos educandos para
dentro das salas de aula interfere positiva ou negativamente no processo de ensino e
aprendizagem; por isso, o docente precisa ter ciência que por mais que ele domine os
conteúdos que pretende trabalhar com seus alunos, o social exercerá influência direta ou
indireta em sua prática docente, sendo necessário levá-lo em consideração. Uma das
ferramentas metodológicas que podem auxiliar o trabalho com a linguagem no fazer
docente é a sequência didática, já que esta apresenta a construção do conhecimento de
forma gradual e conta com a participação e envolvimento de todos, alunos e professor.
Além disso, através da SD é possível trabalhar de forma concomitante os conteúdos
pragmáticos, a análise linguística, os gêneros textuais e a elaboração de uma produção
textual; ou seja, a partir desse planejamento é possível envolver todos os sujeitos nas
ações que competem à aprendizagem e a compreensão da língua.
Nesse sentido, apresentarei, a seguir, a experiência que tive ao utilizar a SD como
ferramenta metodológica em meu estágio supervisionado no ensino médio, trazendo
apontamentos relacionados às experiências que tive durante todo o processo, de modo a
englobar desde a observação, elaboração de planejamento e dinamização de aulas, com
destaque aos resultados alcançados e o aprendizado obtido durante o percurso traçado.
Para os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), a sequência didática
“é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de
um gênero textual oral ou escrito.” Por isso, todas as atividades organizadas para compor
o planejamento foram elaboradas de acordo com aquilo que foi observado, segundo
apontamentos da professora regente, bem como das orientadoras de estágio, levando
sempre em consideração as três principais etapas que compõem a SD: pré-leitura, leitura
e pós-leitura. No dizer dos autores, a primeira etapa denominada “pré-leitura” ou
“apresentação da situação” tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos alunos
em relação ao texto que será trabalhado, promovendo uma familiarização com o gênero
textual apontado neste momento inicial, assim o aluno tem a possibilidade de antecipar a
ideia central/tema que seria abordado no decorrer das dinamizações.
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A etapa seguinte chamada “leitura” ou “produção inicial” oportuniza aos
educandos a compreensão do texto trabalhado, já que mediados pelo professor, os
mesmos constroem interpretações, formulam hipóteses e as verificam, para obterem
saberes essenciais que auxiliam no entendimento da leitura. Nessa etapa é iniciada a
produção textual, onde os alunos elaboram um primeiro texto, demonstrando as
concepções que conseguiram adquirir até este momento, assim essa produção se
configura como um diagnóstico do conhecimento prévio dos alunos. Por fim, a última
etapa nomeada “pós-leitura” ou “produção final” encerra a sequência permitindo que os
discentes tenham real compreensão da tese e do tema do texto, estimulando-os assim, a
prepararem suas produções textuais de acordo com a ordem previamente dada pelo
docente, bem como seguindo as orientações recebidas referentes à primeira escrita por
eles realizada. Essas distintas etapas promovem o envolvimento dos estudantes na
dinâmica da aquisição e construção de conhecimento, visto que esta é uma constante.
Segundo Souza (2014), o movimento geral da sequência didática vai do mais complexo,
passando pelo mais simples e retornando ao complexo, tendo como foco o
desenvolvimento de capacidades necessárias para o domínio dos gêneros.
Assim, busquei planejar a sequência didática de modo a atender algumas questões
trazidas pelos alunos nas respostas dos questionários investigativos, bem como procurei
abordar um tema atual e importante (Sistema de Cotas), com o intuito de estimular o senso
crítico dos educandos e contribuir positivamente durante o processo de ensino e
aprendizagem. A elaboração das sequências também foi subsidiada pelas orientações da
professora regente, pelos objetivos a serem alcançados durante a dinamização e pelos
apontamentos das professoras orientadoras. Também levei para a sala de aula charges e
textos informativos, como provocações sobre a temática abordada.
A SD por mim elaborada, para dinamização com uma turma de terceiro ano do
ensino médio, durante o estágio supervisionado contemplava em sua primeira etapa o
tema que permearia todas as aulas até o findar da atuação docente: Ingresso à
universidade mediante sistema de cotas. Neste primeiro momento, trabalhamos fazendo
uso de charges, a fim de estimular os alunos a compreenderem qual temática iríamos
abordar em nossas aulas a partir de então, problematizando e discutindo sobre o tema em
questão, conforme destacado abaixo (Figura 1):
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Figura 1 – Sistema de cotas

Fonte: <https://images.app.goo.gl/6NGBS7eKQuRzcSS28> Acesso: 19 maio 2020.

Após a entrega e leitura das charges perguntei aos estudantes qual temática
abordavam, se eles tinham conhecimento do sistema de cotas para ingresso universitário
e qual seu posicionamento diante disso; logo, esse momento contou com a participação
ativa dos alunos, pois a leitura das charges provocou na turma situações de discussões e
diálogos pertinentes referentes ao assunto abordado, fazendo com que eles mantivessem
uma postura crítica para defender seus posicionamentos perante os questionamentos
lançados durante a provocação. Alguns alunos relataram ter vivenciado ou presenciado
situações de distinção em razão da cor da pele, apontando que infelizmente a prática do
racismo continua incutida em nossa sociedade e que o sistema de cotas funciona como
uma tentativa de diminuir a questão do preconceito racial, de modo a oportunizar o
ingresso ao ensino superior para as pessoas de forma mais igualitária. Entretanto, outros
alunos ressaltaram não concordar com o sistema de cotas, visto que para eles este sistema
apenas “mascara” o grave problema social que diz respeito aos mais diversos tipos de
preconceitos.
Posteriormente, na etapa de leitura (estudo e cotejo do texto) disponibilizei aos
alunos textos relacionados à temática proposta, bem como uma Redação do ENEM já
publicada, já que este era o gênero textual em foco na elaboração das aulas. Segundo Dolz
e Schneuwly (1999, p. 6), “é através dos gêneros que as práticas de linguagem encarnamse nas atividades dos aprendizes”. De fato, essa afirmativa é pertinente, porque os gêneros
textuais auxiliam na construção de práticas de linguagem, fazendo-se sim necessário
explorá-las em sala de aula. Tal constatação ocorreu ao longo da dinamização das aulas,
porque consegui entrelaçar os gêneros textuais aos conteúdos a serem trabalhados, pois
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percebi que desse modo o aprendizado do aluno passa a acontecer de forma mais natural,
visto que sua compreensão diante daquilo que está sendo ensino acontece mais
facilmente. Ao utilizarmos um dos textos trabalhei com os alunos sobre tema e tese
(Figura 2), já que precisavam ter claramente essas definições para suas futuras produções:
Figura 2 – Tema e tese

Fonte: sequência didática da autora/2º semestre/2019.

Utilizando uma redação nota mil do ENEM, já publicada, trabalhei com os
estudantes os conectivos para que compreendessem que eles têm a função de unir orações
num período frasal, dando sentido a uma frase longa em que se quer unir ou repelir
diferentes ideias. Assim, após dias de conversação (durante as aulas), textos ofertados,
momentos de leitura e interpretação, os alunos deram início a produção textual, de acordo
com o gênero Redação do ENEM. Para iniciar suas produções, os estudantes fizeram uso
de textos informativos referentes à temática abordada, bem como da pesquisa que
puderam realizar, a fim de colher referências e dados sobre o assunto em questão. Vale
ressaltar que o processo de escrita do texto não se deu de uma hora para outra e nem fora
realizado num único momento, pois os alunos tinham suporte para embasar seus
posicionamentos em suas produções, em razão de tudo que trabalhamos durante o período
de dinamização, sendo que a produção começou com uma primeira escrita por parte dos
alunos, e após essa escrita dei um feedback ao grupo, através de avaliação das produções
com bilhetes orientadores, para que eles pudessem qualificar sua reescrita na situação
oportuna, já que:
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O trabalho de reescrita incitado pelo bilhete-orientador pode inaugurar um
espaço de interlocução entre professor e aluno, e, através dessa interação,
possibilitar novas formas de encarar o fazer textos na escola. Uma nova forma
que deixa de lado um pouco a tarefa e a nota, tão arraigadas às práticas
escolares, já que o aluno passa a ter um leitor interessado no seu texto, e não
apenas alguém à procura de erros (...). (MANGABEIRA; COSTA; SIMÕES,
2011, p. 293-294)

Ademais, a experiência da correção da produção textual por meio de bilhetes
orientadores foi inusitada para os discentes, visto que nunca tiveram suas produções
corrigidas deste modo; o entusiasmo dos estudantes ao lerem seus feedbacks através dos
bilhetes foi imenso, pois mesmo que tivessem recebido diversas orientações todos os
bilhetes traziam elogios e mensagens de incentivo, o que os impulsionou a dar o melhor
de si em sua da escrita final.
Concomitantemente ao trabalho de leitura e produção textual, procurei fazer da
análise linguística uma aliada nesse processo de ensino e aprendizagem, e é nesse sentido
que Antunes (2007, p. 40) afirma que “a língua, por ser uma atividade interativa,
direcionada para a comunicação social, supõe outros componentes além da gramática,
todos relevantes, cada um constitutivo à sua maneira e em interação com os outros". A
prática de AL é um trabalho reflexivo que compete sobre a organização do texto, seja oral
ou escrito, visando o gênero selecionado, a seleção lexical, a situação social de produção
e interlocução, assim como as regras gramaticais necessárias para a situação do uso da
língua. Na minha prática, por exemplo, trabalhei com o uso dos conectivos como
ressaltado noutro momento na produção textual.
A terceira e última parte, mas não menos importante, que compõe a SD (pósleitura/produção), contemplava a escrita final da produção textual do gênero Redação do
ENEM, cuja proposta de produção está disposta abaixo, na qual os alunos deveriam
redigir seus textos seguindo as orientações que lhes foram cabidas, atentando para a
realização de uma escrita coerente e condizente com o tema abordado.
Esta etapa fora extremamente satisfatória; as produções dos alunos foram
realizadas com afinco, porque procuraram seguir todas as orientações recebidas,
questionavam quando possuíam dúvidas sobre algo e se utilizavam dos conectivos
aprendidos durante as aulas para melhorar a qualidade de escrita de seus textos. Os
bilhetes orientadores, de certo modo, facilitaram o processo de reescrita, em razão de
deixar claro para os discentes o que estava bom, o que precisava ser qualificado ou até
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mesmo retirado de sua escrita inicial, para que suas produções atingissem o objetivo
proposto.
Durante o processo de produção textual, os estudantes mostraram ter clareza sobre
o tema a ser abordado e a tese a ser por eles defendida; as redações do ENEM trazidas
durante a dinamização, bem como a pesquisa por eles realizada e os textos informativos
ofertados no momento da escrita inicial dos textos, contribuíram positivamente para que
eles tivessem grande êxito em suas práticas de escrita. Todo o proposto no decorrer da
dinamização foi realizado pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem e a utilização da SD mostrou ser essencial em minha prática, já que através
dela foi possível organizar as aulas com etapas distintas, mas que se complementavam
entre si, de modo a atender as necessidades apresentadas pelos discentes do ensino médio.
Além disso, no decorrer da dinamização, a justificativa elaborada para compor a SD
sempre foi levada em consideração, vista sua extrema importância no processo de
aprendizagem:
Conforme preceitua Brasil (2012), a SD é uma ferramenta de extrema relevância
na construção do conhecimento, já que tem a finalidade de organizar e orientar o processo
de ensino; além disso, esta prevê uma progressão modular das atividades realizadas, a
partir de conhecimentos prévios que os alunos possuem sobre um determinado assunto e
apesar de lembrar um plano de aula, a sequência é mais ampla em razão de abarcar várias
estratégias de ensino e aprendizagem que perdurarão ao longo de dias. Assim, nesta
última etapa, tal como nas outras, o protagonismo dos discentes foi visível, assim como
o envolvimento dos mesmos nas práticas de leitura e escrita. Conforme Freire (1995), o
movimento de ensinar e aprender não pode acontecer fora do diálogo e do compromisso
de transformação social, por isso, a relevância de ter me utilizado da SD para trabalhar
com os estudantes do ensino médio, objetivando estimular o senso crítico dos mesmos
enquanto seres componentes da teia social na qual estamos inseridos, de modo contínuo
e interligado durante toda a dinamização.
Ao refletirmos sobre os apontamentos tecidos até o momento, de fato podemos
constatar que a sequência didática é composta por um conjunto de atividades escolares
organizadas que estão entrelaçadas aos mais diversos gêneros textuais e orientam a prática
docente de maneira sequenciada e interligada, ao passo que os alunos conseguem ao final
das aulas produzirem textos. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) corroboraram que
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a SD objetiva “fornecer aos alunos todas as informações necessárias para que conheçam
o projeto comunicativo visado e a aprendizagem de linguagem a que está relacionado”.
A elaboração da SD voltada para a turma do Ensino Médio durante o estágio
curricular supervisionado deu-se de maneira gradativa através de conversações com a
regente, da observação da turma em sala de aula, do levantamento das respostas dadas
pelos estudantes nos questionários investigativos ofertados e através do auxílio recebido
pelas professoras orientadoras desse processo; vale ressaltar que, além de todo esse
subsídio, as reflexões eram constantes, a fim de que a SD composta viesse a atender
positivamente às necessidades apresentadas pelos discentes. A organização da sequência
didática aconteceu em três etapas essenciais (pré-leitura, leitura e pós-leitura) o que
contribuiu imensamente para o êxito tanto na dinamização, quanto no aprendizado dos
estudantes os quais chegaram ao final da SD com suas produções textuais coerentes,
embasadas e qualificadas de acordo com o tema abordado. Segundo Oliveira (2013), a
sequência didática é:
[...] um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades
conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de cada
etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma
integrada para uma melhor dinâmica no processo ensino aprendizagem.
(OLIVEIRA, 2013, p. 39)

Assim sendo, a relevância da utilização da SD na dinamização de aulas do ensino
médio é indiscutível no que tange a questão de organização, elaboração e aplicação das
aulas já que esta permite que o docente trabalhe os gêneros textuais e os conteúdos de
análise linguística de modo interligado, sequenciado, ao longo de diversas aulas, ou seja,
o processo de ensino e aprendizagem não acontece de forma “engavetada”, ele se dá
continuamente durante as aulas, até que se alcance o objetivo traçado. Ademais, este
modelo de planejamento permite aos alunos um ensino com maior significado pelo fato
de que as sequências didáticas:
têm o objetivo de dar acesso aos alunos a práticas de linguagens tipificadas,
ou seja, de ajudá-los a dominar os diversos gêneros textuais que permeiam
nossa vida em sociedade, preparando-os para saberem usar a língua nas mais
variadas situações sociais, oferecendo-lhes instrumentos eficazes para
melhorar suas capacidades de ler e escrever. (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p. 98)
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Diante do exposto conclui-se que a SD possui grande valia no processo de ensino
e de aprendizagem para todos os envolvidos, sejam eles discentes ou docentes do ensino
médio, uma vez que a proposta abarcada pela mesma procura levar em consideração as
necessidades dos educandos, estimulando-os a refletir sobre inúmeros assuntos, fazendo
dos gêneros textuais elos para a aquisição de aprendizado de diversos conteúdos, dando
assim, um novo significado a prática docente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever este texto para analisar a prática vivenciada possibilitou a percepção de
que o estágio durante o processo de formação acadêmica é fundamentalmente válido para
que o futuro docente tenha verdadeira noção do fazer docente, estabelecendo paralelos
entre teoria e prática, além de proporcionar momentos de extrema reflexão sobre a
profissão almejada já que temos a oportunidade de adentrar o espaço escolar e desse modo
nos inteirar mais profundamente em relação à realidade encontrada. Ademais, o contato
estreitado com o âmbito escolar através do estágio, nos permite perceber que precisamos
dar um novo significado ao ensino de Língua Portuguesa em nossas instituições de ensino
que objetiva a formação de sujeitos críticos, com percepções aguçadas, que sejam
estimulados a obter cada vez mais conhecimento através da leitura, buscando por
melhorias sociais.
Logo, a construção deste texto reafirma a relevância da utilização da sequência
didática como ferramenta imprescindível para elaboração das aulas a serem dinamizadas
durante a prática do estágio. Além disso, a SD possibilitou o trabalho com a análise
linguística em concomitância ao ensino do gênero textual redação do ENEM, o que
acabou tornando o entendimento dos alunos mais natural, fazendo do processo de ensino
e aprendizagem mais qualificado e valoroso para todos os envolvidos.
Assim, creio que este trabalho pode auxiliar futuros discentes de Letras Português EaD, reiterando a relevância de se preparar aulas fazendo o uso da SD uma vez
que essa experiência é fundamental para que nos coloquemos no papel de docente que
visa contribuir para que o aprendizado de seus alunos se dê de modo significativo e para
que o futuro docente tenha cada vez mais arraigado dentro de si a percepção que a
transformação da sociedade passa pelas mãos do professor, que o docente é capaz de
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através do ensino propiciar a formação de cidadãos críticos, motivados a transformar
positivamente a sociedade em que estamos inseridos.
Por fim, reforço que a construção deste texto contribuiu imensamente para minha
formação enquanto acadêmica e futura profissional, já que ao elaborá-lo tive a
oportunidade de relembrar experiências satisfatórias, enquanto discente, bem como
possibilitou diversas e profundas reflexões acerca da profissão escolhida, trazendo a
compreensão de que nem sempre o caminhar docente é fácil, pois ser professor é trabalho
árduo, mas se feito com dedicação e embasamento é também, extremamente
recompensador.
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