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RESUMO 
 
 

A melhoria da qualidade do ensino público nacional é uma demanda em nosso 
país. Com o objetivo de investigar de que modo sequências didáticas em 
progressão curricular desenvolvem as capacidades de linguagem no ensino e 
na aprendizagem da língua portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais, 
no trabalho com gêneros da arte sequencial, este trabalho desenvolveu uma 
progressão curricular para estudantes da rede pública paulista. O aporte teórico 
baseou-se nos pressupostos de Bakhtin (2006, 2009), Bronckart (2003; 2006) e 
Schneuwly e Dolz (2004), fundamentando a organização de sequências 
didáticas com gêneros textuais do agrupamento do narrar, na perspectiva da 
pesquisa do tipo pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009). Mobilizando as 
capacidades de linguagem para promover a aprendizagem da língua, a 
pesquisa realizou intervenções junto a estudantes, as quais geraram produções 
textuais escritas analisadas como dados resultantes. Os resultados obtidos por 
meio do desenvolvimento do projeto de ensino verificaram que o trabalho com 
foco nas capacidades de linguagem situa problemas de aprendizagem e 
direciona o planejamento docente a fim de superar dificuldades detectadas. O 
levantamento dos dados valida didaticamente o procedimental utilizado, 
justificando a proposta da progressão curricular como meio para ampliar a 
aprendizagem dos estudantes no ciclo dos anos finais do Ensino Fundamental. 
Este trabalho faz parte dos requisitos do Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional Docência para a Educação Básica para a obtenção do 
título de mestre, tendo sido preparado um produto destinado aos professores 
de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino Fundamental, que se 
encontra disponível como proposta de trabalho, compondo um Caderno 
Pedagógico. Este Produto é, também, um dos requisitos deste Programa de 
Pós-Graduação, indissociável da Dissertação, que o fundamenta teoricamente. 
 
Palavras chave: Progressão curricular. Gêneros textuais. Agrupamento do 
narrar. Arte sequencial. Capacidades de linguagem. Sequência Didática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The improvement in the quality of the national public education is something 
urgent in our country. With the purpose of investigating the way teaching 
sequences in curriculum progression develop the language skills in teaching 
and learning Portuguese in the Ensino Fundamental – Anos Finais -; with works 
concerning genres of sequential art-; this essay developed a curriculum 
progression for students from state of São Paulo public school. The whole 
theory was based on the assumptions of Bakhtin (2006 - 2009), Bronckart 
(2003 - 2006), Schneuwly and Dolz (2004), basing the organization of teaching 
sequences with textual genres from narration groups, on the perspective of 
research - actions (THIOLLENT, 2009). Mobilizing the teaching skills to promote 
the learning of the language, the research carried out interventions together 
with the students which conceived written textual productions analyzed as 
resultant data. The results obtained through the teaching project verified that 
the work focusing on the language skills identified learning problems and heads 
the teaching planning with the purpose of overcoming the difficulties detected. 
The survey validates didactically the procedures used, justifying the proposal of 
curriculum progression as a way to ensure students` learning at the end of cycle 
of Ensino Fundamental. This essay is part of the Post Graduation Requirements 
Program   Professional Master Degree for the Basic Education, for  obtaining 
the master´s title, having been prepared a product addressed to the Portuguese 
teachers that is available as a proposal of work, consisting in a Pedagogical 
Notebook. This product is also one of the requirements of this program of Post 
Graduation, inseparable from the dissertation thesis, where the theory is based 
on.  
   
Keywords: Curriculum progression. Textual genres. Narration groups. 
Sequential art. Language skills. Teaching sequence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1: Estrutura de base da Sequência Didática..........................................28 
 
Figura 2: Progressão curricular intraciclo para o Ensino Fundamental – Anos 
Finais.................................................................................................................29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1: Sistematização das escolhas de gêneros textuais...........................35 
 
Quadro 2: Síntese da Modelização da Arte Sequencial....................................50 
 
Quadro 3: Modelização das Capacidades Globais na Arte Sequencial............51 
 
Quadro 4: Critérios de Análise da Produção Escrita.........................................65 
 
Quadro 5: Plano da Sequência Didática – organização processual do 
desenvolvimento das atividades ......................................................................69 
 
Quadro 6: Sinopse das sequências didáticas desenvolvidas...........................70 

Quadro 7: Avaliação formativa das capacidades adquiridas e das dificuldades 
encontradas pelos alunos do 6º ano..................................................................73 
 
Quadro 8: Avaliação formativa das capacidades adquiridas e das dificuldades 
encontradas pelos alunos do 7º ano..................................................................74 
 
Quadro 9: Avaliação formativa das capacidades adquiridas e das dificuldades 
encontradas pelos alunos do 8º ano.................................................................74 
 
Quadro 10: Avaliação formativa das capacidades adquiridas e das dificuldades 
encontradas pelos alunos do 9º ano.................................................................75 
 
Quadro 11: Avaliação formativa das capacidades de ação adquiridas pelos 
alunos - do 6º ao 9º anos..................................................................................77 
 
Quadro 12: Avaliação formativa das capacidades discursivas adquiridas pelos 
alunos - do 6º ao 9º anos..................................................................................78 
 
Quadro 13: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 
adquiridas pelos alunos do 6º ano.....................................................................79 
 
Quadro 14: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 
adquiridas pelos alunos do 7º ano.....................................................................80 
 
Quadro 15: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 
adquiridas pelos alunos do 8º ano.....................................................................81 
 
Quadro 16: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 
adquiridas pelos alunos do 9º ano.....................................................................82 
 
Quadro 17: Critérios de avaliação para a apreciação da atividade escrita dos 
grupos na produção textual final da sequência didática....................................84 
 
Quadro 18: Avaliação das Capacidades de Ação ............................................84 
 



 

 

 
Quadro 19: Avaliação das Capacidades Discursivas........................................85 
 
Quadro 20: Avaliação das Capacidades Linguístico-discursivas......................88 
 
Quadro 21: Confronto dos Resultados entre as Produções inicial e final..........93 
 
Quadro 22: Síntese das Análises das Capacidades de Linguagem..................94 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ....................................................................................................8   
 
1- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA O TRABALHO DOCENTE NO 
ENSINO DE LÍNGUAS......................................................................................14   
1.1 As Diretrizes Educacionais Vigentes............................................................14  
1.1.1 Os PCNs e o Currículo do Estado de São Paulo......................................16 
1.2 A abordagem bakhtiniana e os Gêneros do Discurso.................................18  
1.3 O Interacionismo Sócio-Discursivo e a Teoria dos Gêneros Textuais.........19 
1.3.1 As Capacidades de Linguagem................................................................21   
1.3.2 A Modelização Didática  de Gênero.........................................................23  
1.3.3 O Trabalho com as Sequências Didáticas................................................26 
1.4 A Proposta de Progressão Curricular Em Espiral........................................28 

 
2- MODELIZAÇÃO DIDÁTICA DOS GÊNEROS HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
DE PÁGINA INTEIRA E TIRA EM QUADRINHOS: ARTE SEQUENCIAL E 
CONTEXTO ESCOLAR....................................................................................31   
2.1 Os Gêneros da Arte Sequencial na Escola.................................................31   
2.2 Os Quadrinhos e seus Gêneros como Instrumento de Trabalho no Ensino 

Fundamental – Anos Finais...............................................................................32  

2.3 O Trabalho Didático com Gêneros da Arte Sequencial...............................34   

2.4 A Modelização Didática das Histórias em Quadrinhos de página inteira e 
das Tiras em Quadrinhos..................................................................................38 
2.4.1 O Contexto de Produção na Arte Sequencial...........................................38 
2.4.2 O Plano Textual Global na Arte Sequencial.............................................40 
2.4.3 Os Mecanismos de Textualização e Enunciativos na Arte Sequencial ..43 
2.4.4 Modelização Didática das Histórias em quadrinhos de página inteira e das 
Tiras em Quadrinhos.........................................................................................46 
2.4.5 A Modelização Didática das Capacidades de Linguagem........................50 
 

3 – ABORDAGEM METODOLÓGICA E O PERCURSO DA PESQUISA .......52 
3.1 Tipo de Pesquisa.........................................................................................52 
3.2 Contexto da Pesquisa..................................................................................59 
3.2.1 Caracterização da escola.........................................................................60 
3.2.1.1 Aspectos Etnográficos...........................................................................60 
3.2.1.2 Participantes da Pesquisa.....................................................................61 
3.2.2 Contexto Didático......................................................................................62 
3.3 Procedimentos de Coleta de Dados............................................................63 
3.4 Procedimentos de Análise de Dados...........................................................64 
 
4 – PROGRESSÃO CURRICULAR DAS CAPACIDADES DE LINGUAGEM 
NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA.............................................................................66 
4.1 Apresentação do Desenvolvimento da Etapa 1 das SD..............................66   
4.2 Análise das Capacidades de Linguagem por Ano Escolar e por Gêneros 
Textuais utilizados no Processo de Escrita.......................................................68 



 

 

4.2.1 Progressão em Espiral..............................................................................70 
4.2.2 Etapa 2 das SD.........................................................................................75 
4.2.3 Capacidades de Ação...............................................................................77 
4.2.4 Capacidades Discursivas..........................................................................78 
4.2.5 Capacidades Linguístico-discursivas........................................................79 
 
5 – CAPACIDADES DE LINGUAGEM MOBILIZADAS PELOS ALUNOS......83 
5.1 Capacidades de Linguagem como foco das atividades didáticas...............83 
5.1.1 Capacidades de Ação...............................................................................84 
5.1.2 Capacidades Discursivas..........................................................................85 
5.1.3 Capacidades Linguístico-discursivas........................................................88 
5.1.4 Capacidades de compreensão e de produção dos alunos sobre a 
linguagem visual utilizada nas HQ de página inteira e Tiras em Quadrinhos....92 
5.2 Resultados das Etapas 1 e 2 das SD..........................................................93 
5.3 Síntese das Análises dos Resultados..........................................................94 
5.4 Proposta da Progressão Curricular para o Agrupamento do Narrar nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental..........................................................................94 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................98 
 
REFERÊNCIAS ..............................................................................................103   
 
APÊNDICES....................................................................................................107  



 

8 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há aproximadamente duas décadas, iniciativas governamentais e 

pesquisas acadêmicas trouxeram propostas educacionais a fim de 

redimensionar o ensino em nosso país. Este fato pôde ser percebido pelos 

esforços da pesquisa científica brasileira que, por meio de inúmeras 

investigações na área de ensino, veem desenvolvendo formas e diálogos que 

pretendem melhorar a qualidade da educação básica brasileira. 

A educação no país, de modo geral, tem passado por diversas 

mudanças desde a publicação da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Tais documentos 

marcam historicamente o processo direcionador da educação no Brasil, dando 

respaldo tanto legal quanto pedagógico aos profissionais da área. Os 

documentos oficiais da educação brasileira estão alinhados a documentos 

educacionais de outros países com histórico satisfatório no desempenho em 

avaliações internacionais que verificam a qualidade da educação básica. Esses 

fatores corroboram para que as iniciativas se apresentem como fundamentais 

para nortear as ações dos educadores em função da qualidade nacional do 

ensino.  

Diante disso, na educação paulista, desde 2010, vem ocorrendo 

uma reformulação bastante significativa na base do currículo. Inicialmente, 

como proposta e, depois, como currículo efetivo, esta foi implementada e 

passou por adaptações e revisões ao longo dos últimos anos.  

As publicações de pesquisadores brasileiros (ROJO, 2009; 

NASCIMENTO, 2003, 2005) e estrangeiros (BRONCKART, 2003, 2006; 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), para citar alguns, trazem subsídios para uma 

mudança nos paradigmas relacionados às metodologias que subjazem o 

trabalho didático.  

Partindo disso, de acordo com os pesquisadores supracitados, nas 

práticas em sala de aula, os elementos mais fundamentais do entendimento de 

processos significativos de aprendizagem servem tanto para basear as ações 

dos docentes, nos mais variados componentes curriculares, quanto para 

relacionar as práticas escolares às ações vivenciadas fora da escola. Ou seja, 
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fomentar a aprendizagem a partir de uma concepção da linguagem que 

conceba os gêneros textuais como instrumento de comunicação na vida e 

como megainstrumento para o ensino na escola.  

Assim, por meio das vertentes teóricas fundamentadas na 

importância dos gêneros textuais para a comunicação – teorias difundidas na 

educação brasileira atual -, motivou-se uma necessidade docente no que diz 

respeito aos usos da linguagem e aos processos de aquisição do 

conhecimento para a socialização dos estudantes. Isso faz com que o papel do 

professor se torne imensurável, já que está sob sua responsabilidade o legado 

de um trabalho que reflete o ser social que age na sociedade. Mais 

especificamente, são nas práticas do professor de língua que esse trabalho 

recebe atenção especial, a partir de atividades de linguagem que privilegiam 

atitudes, as quais são desencadeadas com a finalidade de mediar as ações 

sociais dos alunos na escola, preparando-os para o agir social fora do 

ambiente escolar. 

Apesar de essas mudanças terem incentivado investimentos 

material e humano para a educação pública estadual paulista, nota-se que 

ainda não se conseguiu, de maneira significativa, os resultados almejados 

pelos documentos oficiais da educação, para os anos finais do Ensino 

Fundamental. Sabe-se que essa problemática atinge a educação como um 

todo, no entanto, recai sobre as práticas docentes a grande mazela de atender 

às expectativas da sociedade sobre a educação das crianças e dos jovens. 

Ainda, por mais flexibilidade que o currículo paulista possa 

apresentar, para o componente curricular de Língua Portuguesa, nos anos 

finais do Ensino Fundamental, o ensino foi organizado de modo a privilegiar um 

ensino fragmentado comparando os conteúdos de ano para ano dentro desse 

ciclo. Mesmo que haja ampla adesão ao referencial teórico da teoria dos 

gêneros textuais, a organização está baseada na apropriação parcial das 

metodologias propostas pela Didática das Línguas. Essa apropriação parcial da 

proposta da Didática das Línguas aparece ao se perceber o uso de alguns 

termos utilizados por essa proposta, como ‘sequência didática’ ou ‘gênero 

textual’, sem que haja uma abordagem pedagógica que as contemplem da 

forma como é prevista pelos autores. 



 

10 

 

Na atualidade, muitos cursos de formação inicial e continuada estão 

embasados pelas propostas dos documentos oficiais e do currículo estadual, 

que têm como finalidade a transformação de concepções de ensino e 

aprendizagem de professores e gestores e, por conseguinte, da realidade 

deficitária - no nível de proficiência - dos alunos na educação básica.  

Esta pesquisa tem, pois, como relevância social, sua perspectiva 

como instrumento para as práticas em sala de aula do professor que ensina a 

língua portuguesa na educação básica. Como forma de propiciar um novo 

modo de conceber as atividades de linguagem e trazê-las em função das 

capacidades dos estudantes na escola, esta investigação propõe para os 

professores de língua portuguesa da educação básica uma reflexão sobre o 

agir na escola, algo que se reflete no agir na vida (BAKHTIN, 2009).   

Assim, torna-se necessário descobrir quais capacidades o professor 

precisa articular de modo que os estudantes sejam capazes de participar das 

práticas sociais comunicativas, utilizando gêneros textuais que se adequem a 

cada situação de comunicação enfrentada no cotidiano e em instâncias mais 

complexas da interação humana. E este trabalho propõe uma sequência de 

atividades em progressão curricular para as aulas de Língua Portuguesa, com 

gêneros textuais do agrupamento do narrar, para os anos escolares do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, trazendo a possibilidade de ampliar em 

complexidade os gêneros trabalhados nas atividades de linguagem na escola.  

Como problemática da pesquisa, pretende-se investigar de que 

modo sequências didáticas em progressão curricular desenvolvem as 

capacidades de linguagem para a leitura e escrita de gêneros textuais da arte 

sequencial na aprendizagem da língua portuguesa, na tentativa de melhorar o 

nível de desenvolvimento dos alunos no Ensino Fundamental – Anos Finais, no 

trabalho com gêneros da arte sequencial. 

Para tanto, foi estabelecido como objetivo geral desta investigação, 

elaborar uma proposta de progressão curricular em espiral para o Ensino 

Fundamental – Anos Finais para o agrupamento do narrar, utilizando dois 

gêneros da arte sequencial, a história em quadrinhos de página inteira e a tira 

em quadrinhos. Visando ao objetivo acima, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 
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1- Apresentar uma proposta de organização de progressão curricular em 

espiral para o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa nos anos 

finais do Ensino Fundamental, por meio de uma estruturação temporal 

dos objetivos e conteúdos; 

2- Planejar dispositivos didáticos1 (modelização didática e sequência 

didática) para o desenvolvimento das operações de linguagem; 

3- Validar didaticamente o procedimento de ensino proposto em relação 

aos ganhos de aprendizagem, do processo de transposição didática; 

4- Apresentar material paradidático (caderno pedagógico) visando à 

apropriação das capacidades globais do agrupamento do narrar, como 

proposta de trabalho para professores da educação básica. 

Para dar sustentação ao problema desta pesquisa e aos objetivos, a 

Dissertação está organizada em cinco Capítulos. 

No Capítulo 1 foram realizadas leituras de autores que sustentam 

teoricamente este trabalho, desenvolvidas ao longo deste período do curso de 

Mestrado Profissional. Encontram-se, neste capítulo, as referências teóricas do 

Interacionismo Sociodiscursivo e os dispositivos metodológicos que embasam 

o trabalho de pesquisa que foi desenvolvido.  

No Capítulo 2, foram levantados conhecimentos acerca dos gêneros 

textuais da arte sequencial2, mais especificamente as histórias em quadrinhos 

de página inteira e as tiras. De forma a esmiuçar os gêneros escolhidos, 

condensou-se historicamente a arte sequencial e as polêmicas do uso desses 

gêneros textuais em sala de aula ao longo das décadas de existência dos 

quadrinhos, legitimando sua presença na sociedade atual. Em relação a esses 

gêneros, ambos foram decompostos para fins de estudos para que os 

propósitos de sua produção, planificação e seu estilo estivessem fortemente 

reconhecidos ao servirem para o trabalho pedagógico.  

No Capítulo 3, foi realizada a descrição da metodologia utilizada 

nesta investigação. Neste capítulo, primeiramente, realizou-se uma 

                                                 
1 Dispositivos didáticos: são ferramentas voltadas para o trabalho pedagógico que têm como 
foco a mobilização dos conhecimentos dos alunos para que estes conquistem determinado 
objetivo previsto pelo ensino (BARROS, 2013). 
 
2 Arte Sequencial: é o meio onde circulam os quadrinhos e os gêneros textuais provenientes 
dessa arte. Tem esse nome devido ao fato de os quadrinhos formarem sequências de bandas 
desenhadas desenvolvendo uma narrativa ao serem lidos (EISNER, 1989).  
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caracterização da escola e dos alunos para que houvesse um maior 

conhecimento do público envolvido na pesquisa e de sua comunidade. Após, e 

tendo por base as Avaliações da Aprendizagem em Processo (AAP) da escola 

em que a pesquisa foi realizada, foram utilizados os resultados desta avaliação 

como justificativa para a pesquisa. Esta justificativa se deu devido ao fato de 

que alunos, em diferentes anos no Ensino Fundamental – Anos Finais, 

encontram-se com dificuldades de aprendizagem em habilidades3 afins, o que 

foi levantado por essas avaliações. Em seguida, foram descritos o processo de 

coleta e análise dos dados, bem como a elaboração e o desenvolvimento das 

sequências de atividades didáticas, as quais foram pensadas com o propósito 

de superar essas dificuldades que foram identificadas tanto nas AAP como nas 

produções textuais da sequência didática desenvolvida. 

No Capítulo 4, é apresentada a análise dos dados resultantes do 

desenvolvimento das atividades de linguagem com os gêneros textuais 

propostos, inicialmente, em relação à leitura dos textos e, em seguida, em 

relação às atividades de ampliação dos horizontes de expectativa dos alunos, 

tendo em vista os gêneros, as atividades modulares e as produções textuais. 

Nos tópicos apresentados, a análise de dados propicia a elaboração da 

progressão curricular, sua essência, vantagens e objetivos dentro desta 

investigação; seguindo percurso pelas capacidades de linguagem como foco 

das atividades das sequências elaboradas e desenvolvidas junto aos alunos.  

O Capítulo 5 direcionou-se a atenção às capacidades de linguagem 

mobilizadas pelos alunos em decorrência da descrição analítica dos dados 

presentes no capítulo anterior, descrevendo-as pormenorizadamente em 

atividades que contemplam as capacidades de ação, as discursivas e as 

linguístico-discursivas. 

Na última parte, nas Considerações Finais, a investigação dedicou-

se às discussões acerca dos resultados da pesquisa. O trabalho como um todo 

pretende dar continuidade a este processo. Para futuras intervenções, com a 

                                                 
3 O termo habilidades, não adotado pelo ISD, encontra-se largamente utilizado pelos PCN e 
pelo Currículo do Estado de São Paulo. As habilidades são as mobilizações dos 
conhecimentos necessários para realizar uma tarefa dada na escola. Elas variam em 
profundidade, de acordo com o ciclo de aprendizagem e também entre os anos escolares no 
mesmo ciclo (SÃO PAULO, 2010). 



 

13 

 

finalidade de melhoria do que foi feito, deseja-se que este abra espaço para 

novas possibilidades de diálogo e investigações.  

Na sequência, apresenta-se o Produto (Caderno Pedagógico) 

elaborado como parte deste trabalho e como uma contribuição da pesquisa 

acadêmica para o universo profissional da educação básica brasileira, 

disponibilizado em mídia digital e afixado na contracapa desta dissertação. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA O TRABALHO DOCENTE NO 

ENSINO DE LÍNGUAS 

 

Este capítulo tem por objetivo expor o aporte teórico que fundamenta 

esta pesquisa, tendo como foco o ensino de língua materna na rede pública 

paulista, bem como as articulações entre teoria e prática que surgem, voltadas 

para as metodologias de ensino. 

 

 

1.1 As diretrizes educacionais vigentes 

 

A educação básica pública brasileira tem como norte os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) -, que trouxeram novas 

perspectivas visando oferecer matiz do currículo e dos processos de 

desenvolvimento da aprendizagem, a fim de encaminhar os trabalhos de 

professores e gestores.  

Os PCN e suas diretrizes, na educação paulista, influenciaram 

documentos educacionais, como as referências da Proposta Curricular do 

estado de São Paulo (2010). A proposta estadual concebe os atores do 

processo educacional como seres humanos, de forma holística, trazendo uma 

abordagem cultural desempenhado pela educação formal, que afirma que  

 

o ser humano é um ser de linguagens, as quais são tanto meios de 
produção da cultura quanto parte fundamental da cultura humana. 
Por cultura entendemos a urdidura de muitos fios que se interligam 
constantemente e que respondem as diferentes formas com que nos 
relacionamos com as coisas de nosso mundo, com os outros seres 
humanos e com os objetos e as práticas materiais de nossa vida. 
(SÃO PAULO, 2010, p.31) 

 

Como nos apresenta a base comum da proposta paulista, o ser 

humano é apresentando como um personagem fundamental nessa urdidura de 

muitos fios, tecendo as ações de linguagem e comunicação social, formando o 

que representa a cultura humana, ou seja, o desenvolvimento da comunicação 

por meio do uso de textos. Nessa perspectiva, dentre as teorias mais 

representativas nos estudos da língua, a referência mais difundida é a da teoria 
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da enunciação bakhtiniana, que apresenta uma concepção dos gêneros do 

discurso, a qual diz que gêneros são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (2006, p. 292). 

Bakhtin (2006, 2009) e suas releituras, feitas por autores em todo o 

mundo e no Brasil, trazem uma ancoragem que baseia não só o ensino de 

língua portuguesa, mas o dos outros componentes curriculares na escola, já 

que docentes e gestores do processo educativo formal, conforme os 

documentos educacionais, são orientados a trabalharem com textos como 

instrumentos para o ensino. Logo, os gêneros discursivos estruturam o trabalho 

dos professores ao buscarem as dimensões daquilo que se deseja e se pode 

ensinar, em cada componente curricular, de acordo com o currículo e as 

possibilidades de trabalho. 

Contudo, essas bases referenciais para o ensino ainda não são 

vislumbradas amplamente no trabalho dos docentes em sala de aula. Segundo 

Rojo (2006), existem problemas na formação de professores que incidem 

especificamente na aplicabilidade dos parâmetros em contexto escolar, sendo 

os principais relacionados à construção compreensiva da teoria da enunciação 

e dos gêneros discursivos e o embate criado pelas concepções que os 

professores já trazem em relação ao ensino de língua.  

Os PCN apresentam-se como um documento oficial e norteador de 

toda prática pedagógica escolar, sendo importante dada sua dimensão 

nacional e orientadora para “parametrizar as referências das práticas 

educativas” (ROJO, 2006, p. 28). Rojo (2006) ainda diz que o foco da teoria da 

aprendizagem e do desenvolvimento – que fundamenta os PCN e o currículo 

paulista - está nos processos de verificação das possibilidades e das 

necessidades de aprendizagem dos estudantes reconhecidas por instrumentos 

diagnósticos e a fim de estabelecer parâmetros para o professor realizar as 

escolhas dos objetos de ensino em potencial. No entanto,  

 

Esta teoria da aprendizagem e do desenvolvimento encontra-se 
praticamente ausente tanto dos currículos dos cursos de Letras e das 
disciplinas de Prática de Ensino, como das Propostas Curriculares da 
CENP (atual CGEB) no estado de São Paulo e de seus subsídios. 
(ROJO, 2006, P.33) 
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Diante disso, a mudança que se pretende na realidade educacional do 

país ainda é um horizonte distante de ser alcançado pelos brasileiros e, mais 

especificamente, também o desafio para a educação pública paulista.  

No que se refere ao ensino de línguas e à natureza da linguagem e dos 

enunciados para a comunicação humana, é perceptível a lacuna que se 

estabelece na formação dos profissionais da educação. Segundo Lopes-Rossi 

(2005, p.79), “[...] o trabalho pedagógico com gêneros discursivos ainda é bem 

restrito. Os professores manifestam-se muito interessados no assunto, porém, 

carentes de fundamentação teórica e de exemplos práticos”. 

Ainda que os currículos e diretrizes apontem para as teorias 

supracitadas, há uma demanda pelas formações inicial e continuada para que 

o ensino se faça de acordo com o que pressupõem os documentos 

educacionais. 

 

 

1.1.1 Os PCN e o Currículo do Estado de São Paulo 
 
 

Adentrando os PCN para o componente curricular de Língua 

Portuguesa, os parâmetros preconizam a organização curricular entre dois 

eixos essenciais para o ensino de língua materna na educação básica: o das 

práticas de uso e o das práticas de reflexão. Nas práticas de uso estão 

definidos a escuta (oralidade), leitura e produção de textos; nas práticas de 

reflexão, a análise linguística. 

Para que esse currículo entre efetivamente em exercício na escola, há 

a necessidade da mobilização de formação para que a transposição didática 

dos conteúdos seja colocada em prática (ROJO, 2006), em concordância com 

as teorias que embasam esse currículo. Assim, os objetos de ensino – os 

gêneros textuais - devem servir como alicerce fundamental para o trabalho 

docente e, conforme os PCN (BRASIL, 1998, p.59), o sujeito (aluno) deve ser 

exposto a “propostas didáticas de ensino [...] que tomem o texto (oral ou 

escrito) como unidade básica de trabalho, considerando a diversidade de textos 

que circulam socialmente”. 

Entretanto, ainda que textos de diversos gêneros sejam utilizados, se 

faz necessário organizar o ensino diante das necessidades dos alunos e da 
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escola. Considerando que vivemos em um país de dimensões continentais e 

ampla diversidade cultural, um currículo único faz-se contraditório ao julgar-se 

suficiente para atender a todas as demandas existentes, seja nas aulas de 

língua ou de qualquer outro componente curricular. 

Sabe-se que a realização do currículo na escola, na prática, acontece a 

partir da adoção de um livro didático que auxilia o trabalho do professor, ou da 

adoção de outro suporte material que seja a substância efetiva do trabalho 

docente. Logo, Rojo (2006) afirma que esta adoção, aliada à falta de tempo 

remunerado e à carência de subsídios teóricos na formação do professor levam 

à realização do currículo para uma situação de trabalho não ideal. 

O currículo do Estado de São Paulo aponta que o trabalho com os 

gêneros, como objetos de ensino, deve ser de enorme contribuição para a 

formação cidadã dos alunos, contudo “pode trazer mais problemas que 

soluções” (SÃO PAULO, 2010, p.42) se não houver um bom conhecimento do 

tema. O saber insuficiente gera recorrentemente o uso das terminologias da 

teoria da enunciação bakhtiniana, porém, o trabalho em sala de aula 

permanece calcado na gramaticalização dos gêneros, em detrimento de sua 

função comunicativa. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) propuseram um trabalho didático, 

organizado por agrupamentos de gêneros, e esta forma foi adotada pelo 

currículo estadual paulista.  O sentido do agrupamento é reger o ensino em 

função das “capacidades de linguagem exigidas pelas práticas de uso da 

linguagem em pauta e que os distribui por cinco domínios que exigem 

capacidades de linguagem diferenciadas [...]” (DOLZ; SCHNEUWLY, 1996 

apud ROJO, 2006, p. 34). 

Os PCN (BRASIL, 1998, p.75) apontam para um currículo composto 

por uma pluralidade de caminhos “[...] trilhando percursos ditados pelos 

significados [...]”, a fim de garantir a aprendizagem para o aluno. Nesta linha, 

os pressupostos dos autores genebrinos organizam o ensino nos 

agrupamentos de gêneros que estão baseando a sequência temporal dos anos 

do currículo estadual paulista para o Ensino Fundamental – Anos Finais. 

Em relação a essa organização curricular do Estado de São Paulo, a 

utilização do agrupamento de gêneros foi pensada na perspectiva de fazer com 
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que o aluno estivesse, em cada um dos anos finais do Ensino Fundamental, 

competente nas habilidades determinadas para seu respectivo ano escolar.  

Porém, a cada ano de ensino propõe-se um agrupamento diferente, 

sem que haja uma espiral em nível de complexidade das capacidades globais4 

dos gêneros do agrupamento ensinado, aumentada ano a ano, a fim de ampliar 

a proficiência dos alunos em língua portuguesa. Os gêneros trabalhados pelo 

agrupamento selecionado para cada ano escolar não são retomados no ano 

posterior e esta organização curricular não propõe metas de aprendizagem em 

nível de aprofundamento envolvendo o mesmo agrupamento, mas substituindo 

o agrupamento ano após ano (ver Anexo 1). 

 

 

1.2 A abordagem bakhtiniana e os gêneros do discurso 

 

Bakhtin (2006) postula que toda atividade humana está inserida num 

contexto de interação ligado aos usos da linguagem a qual aparece permeada 

por enunciados denominados gêneros do discurso. Para fins de comunicação, 

os enunciadores se utilizam desses gêneros – que são infinitos circulando na 

sociedade. São considerados ‘relativamente estáveis’ porque, apesar de 

apresentarem certa estabilidade quanto à estrutura, estão condicionados às 

necessidades de cada enunciador, numa dada situação comunicativa.  

Bakhtin(2006) levanta, desse modo, a noção de gênero (oral, escrito, 

multimodal), o qual é determinado pelas condições específicas para a produção 

dos textos de cada campo de utilização da língua, e definido pelo autor por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional, base para a 

construção de qualquer enunciado que se deseje produzir; independente do 

gênero. Além disso, o autor distingue dois tipos de gêneros: os primários e os 

secundários. O filósofo da linguagem define gênero primário como os textos 

utilizados ordinariamente e de domínio generalizado por uma comunidade 

linguística, e gênero secundário aqueles trabalhados em níveis mais complexos 

de semiotização. Para o autor, “[...] a diferença entre os gêneros primário e 

                                                 
4 Capacidades Globais: são capacidades de linguagem dominantes e comuns entre os gêneros 
de um mesmo agrupamento. Cada agrupamento (do narrar, do expor, do argumentar etc.) 
apresentam capacidades que podem ser trabalhadas em diferentes níveis de dificuldades, 
relacionadas aos níveis de operações de linguagem. (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004). 
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secundário (ideológicos) é extremamente grande e essencial [...]” (2006, 

p.264).  

Nos gêneros secundários, em recorrentes situações, pode-se observar 

a presença de gêneros primários, como um bilhete familiar que aparece escrito 

por uma personagem dentro de um romance realista, por exemplo. Conforme 

define Bakhtin (2006, p. 264), “no processo de sua formação eles (secundários) 

incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se 

formaram nas condições da comunicação discursiva imediata.” 

Logo, “a natureza complexa e profunda do enunciado” (BAKHTIN, 

2006, p.264) para o filósofo russo, é definida pelos usos em situações reais de 

comunicação que fazemos dos gêneros primários e secundários. Os gêneros, 

então, circulam socialmente em um número infinito, sendo ainda ampliados por 

inúmeras possibilidades de personalização desses enunciados concretos.  

Em suma, a abordagem bakhtiniana dos gêneros do discurso, como diz 

o próprio autor, “são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem” (BAKHTIN, 2006, p.268). Por isso, são instrumentos 

imprescindíveis para as atividades de linguagem, seja na educação formal seja 

na vida cotidiana, uma vez que é [...] “através de enunciados concretos que a 

vida entra na língua” (BAKHTIN, 2006, p.265). 

 

 

1.3 O Interacionismo Sociodiscursivo e a teoria dos gêneros textuais 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), proposto por Bronckart (2003), 

alia fundamentos das áreas da Linguística (SAUSSURE, 1999), da Sociologia 

(FOUCAULT, 1969; RICOUER, 1986; BOURDIEU, 1980 apud BRONCKART, 

2003), da Psicologia do desenvolvimento humano, a partir dos pressupostos de 

Vigotski (1998) e Leontiev (1979 apud BRONCKART, 2003), e da filosofia, 

englobando a teoria do agir comunicativo de Habermas (1987 apud 

BRONCKART, 2003); além de ser também uma das bases de fundamentação 

teórica dos currículos na educação brasileira.  

O ISD entende que a partir das representações de mundos, o sujeito, 

munido de suas “funções psicológicas superiores” (VIGOTSKI, 1998), se 

instrumentaliza para desenvolver uma atividade de linguagem (semiotizada) 
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que lhe é necessária em um dado contexto. Essa instrumentalização dar-se-á 

por meio de um discurso que se materializa em um gênero discursivo – para 

Bakhtin (2006) – ou em um gênero textual – para Bronckart (2003).5 

Essa instrumentalização, segundo Leontiev (1979 apud BRONCKART, 

2003), nos humanos, apresenta-se pelas atividades que são mediadas por 

representações verbais, permeada por conflitos e negociações. Sua teoria da 

atividade afirma que o homem tenta manipular a natureza utilizando 

instrumentos que sirvam para atender suas necessidades de ação. Assim, 

cabe à linguagem – por intermédio dos gêneros – ser instrumento da 

comunicação para o agir social do ser humano, de acordo com seus objetivos. 

Habermas (1987 apud BRONCKART, 2003) já afirma que esse agir 

comunicativo ocorre por meio da representação dos mundos concreto, social e 

subjetivo de cada indivíduo. Esses mundos representados transformam o 

pensamento em linguagem, sendo esta convertida em enunciados 

sistematizados e trazidos para situações de interação. 

Essa teoria – o ISD -, conceitualmente, pode ser entendida como uma 

ciência do humano - pensada, a princípio, para adaptar esses pressupostos 

teóricos à prática escolar, com foco nas atividades desenvolvidas para os 

alunos, dando base também ao trabalho docente. Então, o ISD vem a 

“considerar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas 

constitutivas [...]” (BRONCKART, 2003, p. 32-31). 

Partindo disso, a teoria dos gêneros textuais trabalha, na perspectiva 

do ensino de língua portuguesa, as relações dialéticas entre texto e ação de 

linguagem tendo o gênero como mediador da ação (NASCIMENTO, 2005). 

Essas relações são estabelecidas pelas mobilizações das capacidades de 

ação, discursivas e linguístico-discursivas, que o produtor do texto realiza, com 

o fim de agir comunicativamente numa dada prática linguageira. 

Então, as atividades do agir linguístico – falar, ler e escrever - a partir 

da mediação dos gêneros textuais, tornam-se essenciais para esta pesquisa. 

Isso se dá porque o ISD não apregoa que se deva somente dominar vários 

                                                 
5 Por mais que haja diferenças teóricas entre gêneros discursivos e gêneros textuais, estas 

não serão especificadas nesta pesquisa, já que, para fins didáticos, ambas as teorias se 
imbricam em favor do ensino. O leitor que desejar conhecer tais diferenças, ver  ROJO, 2000. 
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gêneros de texto para saber identificá-los, mas também saber produzí-los e 

utilizá-los em sociedade, na fluidez viva da língua. 

O ISD, então, apresenta os três níveis de operações de linguagem que 

sustentam os textos. Entre esses níveis, em primeira instância, estão as 

condições de produções dos textos que agregam a situação da ação de 

linguagem, a ação de linguagem em si e as relações intertextuais. Em seguida, 

as representações da infraestrutura do texto que congregam o plano textual 

global com as sequências textuais e os tipos de discurso. Por fim, temos os 

mecanismos de textualização (conexões, coesão verbal e nominal) e os 

mecanismos enunciativos (gerenciamento das vozes e modalizações).  

 

 
1.3.1 As Capacidades de Linguagem 

 

No trabalho pedagógico, o ISD surge pela necessidade de uma didática 

de línguas articulada às atividades, a fim de que os estudantes se tornem 

proficientes em seu agir no mundo, enquanto seres sociais de linguagem. E 

nas aulas de língua portuguesa (para práticas de linguagem voltadas para o 

funcionamento da língua), o processo de modelização didática de gêneros 

textuais tornam visíveis as dimensões ensináveis dos gêneros textuais para 

organizar atividades com os alunos, fazendo desta uma etapa fundamental. A 

modelização didática pode ser entendida como uma parte do planejamento 

didático que decompõe um gênero de texto a fim de estudar suas partes e 

funcionamento. Com finalidade pedagógica, a modelização preconiza o 

entendimento das capacidades do gênero para gerenciar seus elementos em 

função do ensino. 

Antes de compreender a função do trabalho de modelização, da 

organização modular por sequências didáticas e a importância desses 

elementos na atividade pedagógica, é necessário discorrer sobre as 

capacidades de linguagem.  

Quando o professor descreve as contribuições do contexto de 

produção de um gênero aborda os elementos do mundo físico, social e 

subjetivo, representando esses três mundos, e dispõe aos alunos 

conhecimentos necessários para realizar uma ação de linguagem. Isso faz com 



 

22 

 

que o texto ganhe vida como um processo real de comunicar-se entre 

interlocutores. Este fato também colabora significativamente para a ampliação 

da capacidade de entendimento dos alunos, em relação às intenções do texto. 

Bronckart (2003), ao apresentar os níveis de operações de linguagem inicia 

com as representações do contexto de produção do texto, em que identificam-

se o momento e o local da produção, seu objetivo, o conteúdo temático e as 

funções sociais dos interlocutores. A mobilização, pelos indivíduos, da 

representação de uma situação de comunicação, “... dos papeis sociais e de 

uma imagem sobre si [...] como agentes responsáveis por sua ação” 

(BRONCKART, 2003, p.44), com um objetivo específico, são chamadas, pelos 

autores da Didática das Línguas, de capacidades de ação.  

Em relação à infraestrutura do texto, as representações do plano 

textual global dispõem das sequências textuais (narrativas, expositivas, do 

relatar, prescritivas, argumentativas e dialogais) e dos tipos de discurso (expor 

autônomo, expor implicado, narrar autônomo e narrar implicado) 

(BRONCKART, 2003). Bronckart ainda apresenta que as escolhas entre os 

tipos de discurso e de sequências textuais compõem a materialidade do gênero 

que está sendo produzido. De acordo com os autores genebrinos, esses 

elementos fazem parte das capacidades discursivas, as quais dão corpo ao 

texto, situando-o como representativo de um dado gênero. 

Sobre os mecanismos de textualização - em que se operam as 

conexões textuais, além da coesão verbal e nominal no texto -, e sobre os 

mecanismos enunciativos – em que se operam o gerenciamento das vozes e 

os modelizadores do discurso -, Bronckart (2003) diz que essas quatro 

operações implicadas influem sobre o objetivo comunicacional e efeitos de 

sentido que se deseja despertar no interlocutor. Schneuwly e Dolz (2004) 

categorizaram esses mecanismos como capacidades linguístico-discursivas, as 

quais requerem domínio linguístico do enunciador em graus cada vez mais 

elevados, diante do gênero escolhido, da circulação do texto e de seus 

interlocutores.  

Dessa forma, as capacidades de linguagem dão sentido às atividades 

sobre regras e recursos da língua elaboradas pelo professor no trabalho com 

os gêneros. Esse sentido deve ser capitalizado na cognição dos estudantes, 
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diante das ações desenvolvidas em sala de aula. Para Schneuwly e Dolz 

(2004, p.74), 

 

Toda ação de linguagem implica, por outro lado, diversas 
capacidades da parte do sujeito: adaptar-se às características do 
contexto e do referente (capacidades de ação), mobilizar modelos 
discursivos (capacidades discursivas) e dominar as operações 
psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-
discursivas). 
 

Nascimento (2009) interpreta que as capacidades podem ser 

entendidas como noções que os aprendizes requerem para realizarem a 

produção ou a recepção de um texto de dado gênero em uma situação 

comunicativa envolvendo a linguagem.  

Relacionando ao pensamento vigostkiano, “um conjunto de operações 

que permitem realizar uma determinada ação de linguagem, instrumento para 

mobilizar os conhecimentos que temos e operacionalizar a aprendizagem” 

(VYGOTSKY, 1934/1993 apud NASCIMENTO, 2003), podem aliar as 

capacidades de linguagem ao trabalho com os textos na escola. Essas 

capacidades, logo, devem ser o ponto de partida para a construção das 

atividades de linguagem desenvolvidas para os módulos nas sequências 

didáticas. 

A importância da modelização didática, foco da seção seguinte, dentro 

do trabalho com as capacidades de linguagem é que uma confere elementos 

inerentes à outra, sendo inseparáveis. Assim, todo o processo de análise de 

textos e de elaboração das atividades em sequências didáticas depende deste 

momento de reflexão do professor acerca das dimensões do que é possível 

planejar para a sala de aula. 

 

 
 
1.3.2 A Modelização Didática de Gênero 

 

Os gêneros textuais formam a base para a análise das ações de 

linguagem em seu contexto sociocultural, polifônico, ideológico, histórico entre 

outros. A modelização didática configura-se como um processo pelo qual se 

reconhecem as características de um gênero textual, a partir de sua 

desconstrução. É uma tarefa que faz parte do planejamento de aulas dos 
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docentes, visto que a modelização “[...] transforma uma descrição de um 

gênero (textual) num programa de ensino do gênero” (ROJO, 2001, p.4).  

Para Bakhtin (2006, p. 262), o gênero discursivo define-se por três 

elementos: “conteúdo temático, estilo e construção composicional”, conforme já 

foi dito. Para as aulas de Língua Portuguesa, a modelização didática 

apresenta-se como uma atividade de planejamento do ensino, em que esses 

elementos básicos da constituição dos gêneros precisam ser analisados. Para 

a realização de um modelo didático de gênero, explorar esses elementos em 

função das suas dimensões ensináveis é fundamental.  

A modelização didática deve ser orientada, de acordo com princípios 

básicos que, segundo Schneuwly e Dolz (2004, p.82), “compreende(m) três 

momentos em forte interação e em perpétuo movimento” no processo didático: 

1. princípio da Legitimidade, que credita os conhecimentos sobre um 

gênero textual aos seus especialistas, que podem ser autores do 

gênero, linguistas, literatos etc. São conhecimentos referenciais a 

uma prática de linguagem que se pretende ensinar na escola; 

2. princípio da Pertinência, que tem como foco as capacidades de 

linguagem que os alunos devem mobilizar para finalidades 

comunicativas específicas, alinhando os objetivos de ensino da 

escola aos objetivos de ensino pretendido pelo professor, pelo uso 

do gênero como ferramenta de ensino; 

3. princípio da Solidarização, que tornam coesos os dois primeiros 

princípios, em função de um objetivo de ensino. 

Levando esses três princípios em consideração, a articulação entre o 

gênero e o trabalho em sala de aula deve contemplar o princípio da 

legitimidade, o qual reúne as práticas de referência do uso social do gênero em 

contexto real de comunicação, ou seja, o que postulam os especialistas que 

produzem textos do gênero escolhido em contexto real. Também é preciso 

envolver esse trabalho com as finalidades e os objetivos escolares pré-

determinados pelo currículo, que são elementos preconizados pelo princípio da 

pertinência, e ainda de relacioná-lo às capacidades dos estudantes a quem 

essas práticas pedagógicas se destinam. Por fim, a solidarização é o princípio 

que organiza o ensino diante da legitimidade e da pertinência, fazendo com 
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que as atividades didáticas sejam coerentes em relação aos objetivos 

educacionais. 

Ao organizar o gênero dentro dos princípios, seguindo a ordem dos 

princípios e das capacidades de linguagem, para dar início ao processo de 

modelização didática, partiu-se das características que constituem as 

representações sobre o mundo físico e sociossubjetivo no contexto de 

produção do gênero escolhido. Neste ponto, a modelização precisa perceber 

as funções dos agentes envolvidos na ação de produção do texto do gênero. 

Esse projeto de dizer mobiliza a função social do texto e suas intenções, 

abrangendo autor e leitor como interlocutores numa situação de comunicação 

real.  

Bronckart (2003) categoriza os elementos do gênero em contexto de 

produção e plano textual global. A modelização como processo que parte do 

que se denominou transposição didática externa (BARROS, 2012), para fins de 

ensino, decompõe didaticamente o contexto de produção. No contexto de 

produção situam-se o texto e seus usos sociais, deixando o trabalho escolar 

mais próximo das interações da realidade do mundo do aluno. Essa relação 

fomenta as intersecções entre a vida e a escola, já que descreve o lugar, o 

momento, o objetivo da produção textual e as funções sociais dos 

interlocutores 

Ao se levar em conta o plano textual global (BRONCKART, 2003), no 

primeiro estrato do folhado textual, estuda-se a estrutura relativamente estável 

de dado enunciado, os tipos de sequências textuais presentes, elegendo a 

predominantemente para determinar o tipo de discurso. Além disso, observa-se 

a forma como o gênero se apresenta, ou seja, seu layout.  

Na segunda parte do folhado textual, dar-se-á ênfase aos mecanismos 

de textualização. Neste momento, o trabalho volta-se para as escolhas de 

léxico e elementos de coesão nominal e verbal. Aqui ocorre uma abertura para 

o trabalho docente com os elementos morfossintáticos, semânticos e 

estilísticos do texto. 

Na terceira e última parte do folhado textual, o foco são os mecanismos 

enunciativos em que se desenvolvem os estudos sobre as vozes e 

modalizadores presentes nos textos analisados do gênero a ser modelizado. 
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Então, a modelização didática apresenta-se como uma ferramenta para 

o professor, já que realiza um levantamento de dados sobre um texto de 

determinado gênero, a fim de se elencar um projeto de ensino baseado nas 

possibilidades trazidas por cada texto representante do gênero escolhido para 

o trabalho pedagógico. Tal uso propicia uma dimensão ampla daquilo que se 

pode ensinar, de acordo com o que os textos oferecem. 

Além disso, essa etapa do planejamento do agir docente agrega 

benefícios que vão além da sala de aula, fazendo que o ensino seja claro e 

objetivado. A realização da modelização didática instrumentaliza o ensino 

dando autonomia ao professor, trazendo sentido aos conteúdos ensinados e 

aprendidos, além de oportunizar formação continuada ao docente para a 

elaboração de seus próprios materiais didáticos. 

 

 

1.3.3. O Trabalho com as Sequências Didáticas  

 

“Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito” (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p.97).  

Para fins de ensino, as sequências didáticas apresentam-se como um 

projeto de trabalho que direciona o agir profissional dos professores. E como o 

gênero textual é entendido como uma ferramenta de ensino, as sequências 

didáticas baseiam-se no processo de modelização de um dado gênero para 

que, a partir disso, sejam elaboradas atividades desenvolvidas com os 

estudantes, em uma sequência.   

Para que haja uma efetiva transposição didática de um gênero para um 

objeto de ensino, é preciso que sejam mobilizados alguns conhecimentos em 

razão do processo que se molda. Nesse tocante, a transposição, de acordo 

com Dolz, Gagnon, Canelas-Trevisi (2009) e Barros (2012), parte da externa 

para a interna. 

Assim, levantando os conhecimentos sobre o gênero previsto pela 

modelização, os saberes a serem ensinados – objetivos de ensino -, os 

saberes efetivamente ensinados – atividades modulares da sequência -, 

chegam-se aos saberes efetivamente ensinados e, obviamente, aos saberes 
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efetivamente aprendidos – analisados a partir das produções textuais dos 

estudantes (BARROS, 2012). 

A finalidade do trabalho com as sequências didáticas é articular as 

linguagens com um fim comunicativo, fazendo com que os alunos envolvidos 

não só dominem os gêneros, mas que tenham um domínio cada vez maior das 

atividades de linguagem anteriormente vivenciadas, seja na escola, seja na 

vida. 

Dessa maneira, as sequências apresentam etapas de trabalho para o 

professor, as quais devem ser gerenciadas por uma metodologia modular.  De 

acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a modularidade se faz 

primordial na organização das sequências didáticas. Por meio dessa estratégia 

de trabalho didático, a sequência pode ser construída partindo de uma 

apresentação da situação prática de linguagem, que nada mais é que o uso 

efetivo da língua na realidade do mundo, segundo os autores supracitados. 

Nesta apresentação, a repertorização que o professor deve fazer com os 

alunos tem o objetivo de socializar conhecimentos da turma sobre o gênero 

que se deseja ensinar, além de o docente trazer novos exemplos e 

informações que embasem uma primeira produção textual. 

Na primeira produção, ou produção inicial, o sentido da atividade é 

diagnosticar as principais dificuldades dos alunos em relação àquele projeto de 

dizer. Como “aprende-se a escrever, escrevendo, numa progressão...” 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p.78), a primeira produção levanta os aspectos 

a serem ensinados, convergindo com o princípio da pertinência. 

Na sequência, os módulos apresentam as atividades que relacionam 

aqueles conhecimentos sobre a produção textual que se deseja que os alunos 

aprendam, ou seja, de acordo com a análise das dificuldades identificadas pelo 

professor na produção inicial dos alunos. Para que essas dificuldades sejam 

trabalhadas a fundo, em sala de aula, os módulos são elaborados e 

desenvolvidos para dar aos estudantes possibilidades de superar os problemas 

de linguagem. 

Ao final desse processo, a sequência traz uma nova produção textual, 

que pode basear-se numa reescrita da primeira ou na reformulação completa 

do texto proposto no início das atividades. Nesse ínterim, a produção final 

funciona como uma forma avaliativa do processo em que, tanto aluno como 
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docente, tem condições de perceberem os avanços e dificuldades ainda 

apresentadas pela produção escrita.  

Assim, as atividades deverão ser estruturadas a partir do esquema 

apresentado pelos autores supracitados: 

 

Figura 1 – Estrutura de base da Sequência Didática 
 

            

   

     

 

 

 

Portanto, as sequências didáticas podem oferecer um suporte bem 

flexível para o trabalho com os alunos, diante das possibilidades do ensino e 

pela quantidade e variedade dos módulos. Essa variação depende das 

peculiaridades dos estudantes, bem como das dificuldades encontradas pelo 

professor nesse percurso do trabalho didático. 

 

 
1.4 A Proposta de Progressão Curricular Em Espiral  
 
 

A progressão curricular está em acordo com que postulam os 

autores da Didática das Línguas, em relação à organização do ensino em uma 

proposta que preconiza o desenvolvimento dos estudantes em níveis cada vez 

mais complexos de aprendizagem em língua. Perante isso, Dolz e Schneuwly 

(2004, p. 43) afirmam que 

 

Um currículo para o ensino da expressão deveria fornecer aos 
professores, para cada um dos níveis de ensino, informações 
concretas sobre os objetivos visados pelo ensino, sobre as práticas 
de linguagem que devem ser abordadas, sobre os saberes e 
habilidades implicados em sua apropriação (DOLZ e SCHNEUWLY, 
2004, p. 43).  
 
 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.98) 
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Desse modo, por mais que seja hipotética, a elaboração de uma 

progressão curricular faz-se necessária, de acordo com as necessidades dos 

estudantes. Para os autores genebrinos, para que a progressão seja bem 

estruturada, é preciso concebê-la seguindo alguns passos essenciais. Pode-se 

organizar a sequência da progressão, conforme a figura abaixo:  

 

Figura 2 – Progressão curricular intraciclo para o Ensino Fundamental – Anos 
Finais 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Selecionar o tipo de progressão: interciclo (divisão dos objetivos de
aprendizagem entre os ciclos de ensino - Ensino Fundamental (Anos Iniciais
ou Anos Finais ou Ensino Médio), ou intraciclo (seriação temporal dos
objetivos em conteúdos entre os anos no mesmo ciclo de ensino)

Currículo: adequar o currículo aos objetivos de ensino da escola e dos alunos em
função da realidade do público-alvo e do gênero (ou gêneros nos casos dos
agrupamentos) a ser(em) trabalhado(s).

Modelização Didática de Gênero: seleção de corpus de textos do gênero a ser
trabalhado para verificar as dimensões de ensino disponíveis : decomposição e
análise com foco nas capacidades de linguagem.

Etapas de elaboração e desenvolvimento da Sequência Didática : Etapa 1 -da
apresentação da situação à produção textual inicial - realizar atividades de
repertório e atividades diagnósticas para antecipar as dificuldades a serem
superadas na aprendizagem dos alunos; Etapa 2 - aplicar as atividades modulares
a partir do levantamento realizado das dificuldades, como formas de intervenção
para transformar as capacidades iniciais dos alunos.

Avaliação formativa da intervenção - das dificuldades dos alunos em conteúdos
efetivamente aprendidos -, futuras reelaborações em aprofundamento da
complexidade das atividades e módulos de diferenciação, como trabalho a ser
desenvolvido continuamente.
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A partir dessa proposta de organização, é importante ressaltar a 

necessidade de reelaborações e flexibilização no desenvolvimento do esquema 

da progressão, no intuito de se conseguir atingir os objetivos da aprendizagem 

na progressão, ampliando o grau de complexidade das atividades de 

linguagem propostas nas próximas elaborações das SD.  

Dolz e Schneuwly (2004, p.62) ainda afirmam que a progressão 

curricular tem como foco atividades que apresentem situações-problema aos 

alunos gerando tensões entre a zona de desenvolvimento real e a proximal. 

Deriva-se disso o dizer dos autores reforçando que “cada agrupamento seja 

trabalhado em todos os níveis da escolaridade, por meio de um ou outro dos 

gêneros que o constituem”.  

Logo, nesta investigação optou-se por um trabalho que selecionou 

alguns autores da arte sequencial (DAVIS, QUINO, SCHULZ, SOUSA) para 

atingir tanto graus maiores de proficiência em língua portuguesa como para 

delinear os objetivos de aprendizagem para os alunos, segundo as habilidades 

em dificuldades para cada turma, conforme o currículo estadual paulista.  

Como afirmam Dolz e Schneuwly (2004, p.64), “um mesmo gênero 

pode ser abordado diversas vezes ao longo da escolaridade, com graus 

crescentes de aprofundamento”. Por isso, a organização da progressão 

realizada nesta pesquisa foi pensada dentro da perspectiva das peculiaridades 

do corpus selecionado, direcionando um autor de quadrinhos para cada uma 

das turmas envolvidas.  

Em concordância, tanto o currículo paulista quanto os parâmetros 

federais dispõem que 

 

[...] é necessária a compreensão, por parte do professor, de um 
trabalho em espiral, por meio da qual tanto o processo de ensino 
quanto o da aprendizagem progrida, incorporando e aprofundando 
novos conhecimentos e retomando outros (COSTA-HÜBES e 
SIMIONI, 2014, p. 38). 

 
 

Em suma, para que não haja uma interrupção entre o aprendido e o 

a aprender nas aulas de língua portuguesa, o trabalho proposto nesta 

investigação, agrega dois gêneros do agrupamento do narrar trabalhados numa 

progressão intraciclo para os anos escolares finais do Ensino Fundamental. 
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2 MODELIZAÇÃO DIDÁTICA DOS GÊNEROS HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

E TIRAS: ARTE SEQUENCIAL E CONTEXTO ESCOLAR 

 

Este capítulo tem por objetivo explicar e justificar o ensino pelo 

processo de modelização didática, a partir da escolha dos gêneros textuais da 

arte sequencial, do agrupamento do narrar. 

 

 

2.1 Os Gêneros da Arte Sequencial na Escola 

 

A escolha do gênero textual para esta pesquisa seguiu os princípios 

propostos por Schneuwly e Dolz (2004), no que diz respeito à legitimidade, à 

pertinência e à solidarização. De acordo com essa escolha, as HQ e tiras, que 

circulam socialmente no mundo atual, possuem elementos que podem servir ao 

trabalho com as habilidades apontadas pelo currículo estadual e aos objetivos 

de ensino de cada ano escolar do Ensino Fundamental – Anos Finais. As 

perspectivas de trabalho para as aulas de língua agregam conteúdos 

convergentes aos dos anos escolares determinados em relação às 

possibilidades com o uso dos gêneros selecionados.  

Dolz e Schneuwly (2004, p.127) afirmam que “a escolha não deve 

menosprezar o caráter mais ou menos motivante que um gênero pode ter para 

os alunos de uma turma.” Assim, os gêneros da arte sequencial se colocam 

como instrumento legítimo, tanto para o trabalho didático com as atividades de 

linguagem como uma opção direcionada à afetividade dos estudantes. Logo, as 

atividades desenvolvidas nas aulas de língua portuguesa na escola tornam-se 

motivadoras e pertinentes. 

Assim, foi realizada uma escolha baseada nas características de 

algumas Histórias em Quadrinhos (HQ) bastante populares, por circularem no 

Brasil, e que são facilmente encontradas, seja nas salas de leitura, em 

bibliotecas públicas ou publicadas em jornais de ampla circulação no território 

nacional. Considerou-se também o fato de que a sala de leitura da escola 

pesquisada possui alguns de livros, gibis e jornais em que as tiras e HQ 

escolhidas estão presentes.  
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Segundo Moya (1986), o termo HQ não é o termo mais popular entre 

os estudantes para referenciar os quadrinhos. Muitos utilizam o termo gibi, que 

surgiu no século XX, nas regiões mais ao sul do país, para se referir às 

historinhas esquadrinhadas, uma terminologia equivocada, haja vista que o gibi 

ou a revista de HQ são suportes para os gêneros da arte sequencial que 

circulam nessas publicações. Ainda assim, o termo gibi para designar as HQ 

permanece consolidado até os dias atuais no Brasil e é amplamente conhecido 

por crianças e jovens em idade escolar. 

 

 

2.2 Os Quadrinhos e seus gêneros como instrumento para o trabalho no 
Ensino Fundamental – Anos Finais 

 

As Histórias em Quadrinhos e Tiras, gêneros textuais pertencentes ao 

que se denomina arte sequencial (EISNER, 1989), não possuem uma 

conceitualização definitiva, sendo entendidos pelos especialistas como “[...] 

meio de expressão artística que permite abordar diversos gêneros 

habitualmente conhecidos como aventura, policial, humor” (QUELLA-GUYOT, 

1994). Também podem ser definidos como “[...] uma história contada em 

quadros (vinhetas), ou seja, por meio de imagens, com ou sem texto sendo [...] 

um sistema narrativo composto de dois meios de expressão distintos, o 

desenho e o texto”. (IANNONE, 1994, p.21). Will Eisner (1989, p.5) afirma que 

as HQ são uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras 

ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. 

Historicamente, os quadrinhos surgiram no século XIX. Nessa época, a 

materialidade escrita do gênero não era fundamental, mas foi inserida ao longo 

do tempo para trazer credibilidade, ainda entre os primeiros desenhistas. 

Porém, as histórias não tinham o enquadramento que as definiu como vinhetas, 

evoluindo para o termo, conhecido atualmente, como quadrinho (MOYA, 1986).  

Em 1885, o jornal World, de Nova Iorque, publicou, pela primeira vez, 

uma personagem que viria a se tornar o primeiro símbolo do universo dos 

quadrinhos: o Yellow Kid. Seu criador, Richard Fenton Outcault, desenhava, a 

princípio, painéis sem balões. Tempos mais tarde foi sendo introduzida a 

narrativa nesses painéis, mas, só em 1897, o desenhista estadunidense, 

Ronald Dirks inovou, modelando as historinhas quadro a quadro, para eternizar 
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a forma de apresentação das HQ, consolidando a forma, desde sua época até 

hoje (MOYA, 1986). 

No século XX, houve grande diversificação nos quadrinhos, que se 

voltavam à publicidade, ao público infanto-juvenil e também aos adultos. Foi 

neste contexto que surgiram as tiras. Os jornais, nessa época, serviram de 

grande suporte para a veiculação das historietas que ganharam popularidade 

no mundo todo. Segundo Moya (1986) e Gonçalo Junior (2004), essa forma de 

acesso aos quadrinhos gerou um aumento de público dos periódicos o que 

incentivou os anunciantes, agregando novas visões de mercado para a arte 

sequencial.  

Diante disso, o século XXI começou a entender o potencial econômico 

dos quadrinhos. De modo a seduzir as crianças e jovens, produtos com as 

personagens famosas foram impressos em uma gama enorme de 

possibilidades, com apelo para a faixa etária alvo. Até hoje, a indústria se utiliza 

largamente dessas possibilidades para fins mercadológicos, inclusive 

realizando adaptações das histórias para superproduções cinematográficas 

filmes e livros em edições de luxo (QUELLA-GUYOT, 1994). 

No entanto, os quadrinhos nem sempre vivenciaram momentos de 

valorização. Em meados dos anos de 1950, houve o que se convencionou a 

chamar de a grande crise nos quadrinhos. Durante esse período, vivenciou-se 

a censura à arte sequencial. Segundo Gonçalo Junior (2004), nesse momento, 

muitas produções foram sufocadas e abandonadas; outras eram modificadas 

para estarem em sintonia com o que os órgãos governamentais decidiram que 

devia ser direcionado aos jovens leitores.  

Essa situação não aconteceu somente no Brasil, no período ditatorial 

(1964-1985), mas em vários países do mundo. Por um longo tempo, os 

gêneros da arte sequencial sofreram com o estigma da facilitação, sendo seu 

uso discriminado para fins pedagógicos. Isso criou uma mentalidade de que os 

jovens dominavam esses tipos de textos e que, portanto, não precisavam ser 

ensinados em sala de aula. No entanto, “uma história em quadrinhos é, antes 

de tudo, uma narrativa, e todo ensino que negligencie esse pressuposto a 

desacredita.” (QUELLA-GUYOT, 1994, p.45). 

Desse modo, pode-se afirmar que as HQ e as tiras, desde seu 

surgimento até a atualidade, constituem gêneros que circulam socialmente 



 

34 

 

entre todas as faixas etárias da população, influenciando sobremaneira a 

formação leitora, sobretudo dos jovens, tendo incentivado o gosto pela leitura 

de outros gêneros. Assim sendo, Iannone (1994) diz que 

 

O enorme poder de comunicação das histórias em quadrinhos é 

inegável. Hoje elas frequentam os bancos escolares, servindo de 

material didático auxiliar para inúmeros exercícios e configurando 

uma alternativa interessante às atividades pedagógicas mais 

tradicionais (IANNONE, 1994, p.81). 

 

Os quadrinhos, em sua diversidade, propõem novas formas de 

concentração para ler o verbal e o não verbal buscando seus sentidos e 

estimulando a imaginação dos jovens e também dos adultos. 

 

2.3 Trabalho Didático com Gêneros da Arte Sequencial 

 

O trabalho didático com HQ e tira pode ser iniciado por estratégias 

que envolvam a leitura. Ao iniciar as atividades leitoras, é interessante a 

realização do levantamento de hipóteses sobre os textos, a fim de identificar 

possibilidades de conhecimento da HQ e/ou tira que os estudantes possam 

trazer. Para embasar esse trabalho de leitura e gerar maior familiaridade dos 

estudantes com os gêneros propostos, Discini (2003) afirma que é preciso que 

se realize a normatização do leitor a fim de que, diante das HQ e tiras 

selecionadas como corpus de um trabalho, os alunos possam apropriar-se de 

suas características. Essa normatização configura-se pelo reconhecimento das 

personagens, do estilo do cartunista e dos temas recorrentes naquela arte 

sequencial trabalhada. O leitor, a partir do momento que se apropria das 

características de uma arte sequencial em específico, integra-se na leitura, o 

que o auxilia na construção do sentido sobre as personagens e na 

compreensão do verbal e do não verbal da arte sequencial.  

No entanto, a normatização do leitor também pode ser construída a 

partir de atividades didáticas com este propósito, quando os alunos não 

conhecem a HQ e/ou tira trabalhada. Esses conhecimentos, principalmente em 

relação às personagens (caracterização), trazem um efetivo saber e dão base 

para que haja continuidade na execução das atividades de linguagem em sala 

de aula. 
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A fim de deixar ainda mais claros os propósitos de leitura de uma 

HQ e/ou tira, torna-se necessário que o gênero não seja entendido como puro 

entretenimento, mas como objeto a serviço do trabalho didático nas aulas de 

língua materna. Sendo sua leitura realizada de cima para baixo, da esquerda 

para a direita, conforme a organização leitora do mundo ocidental, os alunos 

devem conseguir estabelecer a relação entre a materialidade verbal do texto 

com a imagética, para construir um todo significativo. Essa tarefa se coloca 

extremamente relevante e, mais ainda, complexa. 

As HQ e as tiras, geralmente, são constituídas por elementos 

comuns contidos na elaboração das narrativas. O domínio do narrar é um 

domínio que acompanha a infância e se complexifica ao longo das histórias 

que escutamos e lemos ao longo da trajetória da vida. Por conta dessa 

diversidade de anos e faixas etárias, a pesquisa em questão optou pela 

construção de uma progressão curricular. Dos níveis mais elementares aos 

mais complexos, sempre tendo em vista os elementos fundamentais do 

currículo estadual e nacional como referência, a seleção do corpus varia em 

função das características das turmas de trabalho e suas peculiaridades. 

Para que o trabalho seja organizado para os alunos, usando uma 

progressão de nível de complexidade em espiral, alguns autores do Grupo de 

Genebra dizem que “a retomada dos mesmos gêneros, em etapas posteriores, 

é importante para se observar o efeito do ensino a longo prazo e para 

assegurar uma construção contínua.” (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 

2004, p. 125). Optou-se, assim, pela organização, sistematizada no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1: Sistematização das escolhas de gêneros textuais 

ANO  ARTE SEQUENCIAL AUTOR GÊNERO TEXTUAL 

6º Turma da Mônica Mauricio de Sousa HQ de página inteira 

7º Garfield Jim Davis Tira em quadrinhos 

8º The Peanuts  Charles Schultz HQ de página inteira 

9º Mafalda Quino Tira em quadrinhos 

 

Para os 6ºs anos, a opção pelas HQ de página inteira, de Mauricio 

de Souza, ocorreu pelo fato de, no currículo estadual, serem privilegiados os 
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gêneros do domínio do narrar e por ser um gênero recorrente nas escolhas 

leitoras dos alunos dessa faixa etária. A HQ de página inteira apresenta-se 

geralmente como a última historieta de um gibi, curta e, muitas vezes, sem a 

presença de balões.  

Com fácil acesso às HQ da Turma da Mônica nos acervos de livros 

os quais os alunos participantes da pesquisa frequentam, a obra de Sousa, de 

modo geral, é bastante popular não só no locus pesquisado, mas em todo o 

país, visto que Mauricio de Sousa é o “[...] absoluto criador de maior resposta 

popular no Brasil” (MOYA, 1986, p. 204). A partir de 1959, o autor começou a 

criar personagens que, mais tarde, dariam origem à Turma da Mônica. Seu 

sucesso no lançamento de revistas proporcionou o auge na carreira do artista 

que, em 1971 quando em Lucca, na Itália, Sousa foi premiado com o Yellow 

Kid, maior prêmio em arte sequencial do mundo (MOYA, 1986). 

Jim Davis deu vida ao gato mais guloso e folgado do planeta no ano 

de 1978. Trazido ao Brasil durante décadas pelo jornal Folha de S. Paulo, a 

personagem, que dá nome às tiras, foi se tornando um ícone popular tanto por 

sua personalidade ímpar como por seu vasto alcance mundial de publicação. 

Garfield é “[...] um gato que figurativiza formações discursivas confrontantes 

com o politicamente correto.” (DISCINI, 2003, p.45), já que é “[...] um bicho que 

é humano.” (2003, p.44). As questões de valores, a manipulação discursiva e 

os efeitos de humor que permeiam o universo do explícito e do pressuposto 

são elementos para o ensino da língua de difícil reconhecimento pelos alunos. 

Sobre a escolha por Garfield, esta ocorreu diante da familiaridade do público 

com a personagem e das possibilidades de trabalho dos conteúdos previstos 

para o 7º ano com o que essas tiras oferecem para o desenvolvimento de 

atividades didáticas.  

Charlie Brown é uma das personagens de The Peanuts, de Charles 

Schultz, que o criou na década de 1950, nos Estados Unidos. Famoso em todo 

o mundo com sua “[...] pequena comédia humana para todos os bolsos.” (ECO, 

2000, p. 287), na tradução brasileira, Charlie Brown é Minduim, um garoto 

comum, que se sente diminuído e fracassado diante da opressão dos outros 

personagens desta HQ. Criando uma galeria de tipos humanos, facilmente nos 

identificamos com as alegorias inventadas por Schultz como uma versão 

infantil do universo adulto – seus dramas e cenas do cotidiano da infância que 
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conotam o mundo real para todas as idades. Com uma linguagem verbal 

bastante formal – uma característica ímpar no universo dos quadrinhos -, The 

Peanuts auxiliam o trabalho do professor de língua, colaborando para práticas 

voltadas ao exercício da escrita e das regras linguísticas, ademais de outros 

elementos que podem ser utilizados nas atividades de linguagem 

desenvolvidas em sala de aula. Como “[...] os bonecos de Schultz representam 

um microcosmo onde a nossa tragédia ou a nossa comédia está toda ela 

representada” (ECO, 2000, p.290), as possibilidades de explorar funções da 

linguagem e figuras de linguagem são caminhos reais que se materializam 

nessas HQ e se voltam para as possibilidades de ensino na escola para os 

alunos do 8º ano, justificando a escolha desta HQ. 

O argentino Quino deu vida à sua Mafalda em 1964, sendo a 

personagem uma menina de personalidade “[...] que se recusa a se integrar no 

mundo adulto.” (MOYA, 1986, p.209). Com um projeto gráfico simples e textos 

intelectualizados, Mafalda é uma personagem crítica que aponta com 

inteligência e sarcasmo os problemas da sociedade moderna, englobando 

temas como o consumo, a mídia, as guerras, a política, a história e o universo 

pequeno burguês. Usando seu país – a Argentina - como microcosmo, a 

análise de conjuntura proposta por Quino por meio de Mafalda estende- se e 

aplica- se ao contexto brasileiro não só pela proximidade entre os países, mas 

também por questões políticas, sociais e econômicas afins. A personagem 

conquistou fama não só na América do Sul, como também em todo o mundo. 

Logo, a escolha pelas tiras de Mafalda, para o 9º ano, deu-se pelo conteúdo 

politizado da personagem, abrindo espaço para discussões de temas nas aulas 

de língua, desenvolvendo a criticidade e o posicionamento de vozes no 

discurso dos alunos. A proposta com as tiras de Mafalda contribuem para um 

maior nível de complexidade da narratividade e da possível articulação com o 

mundo discursivo argumentativo e suas polêmicas. 
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2.4 Processo de Modelização Didática de gêneros da arte sequencial 

 

A construção de modelos didáticos de gêneros é um procedimento 

indicado, pelos pesquisadores da Engenharia Didática6 do Interacionismo 

Sociodiscursivo. Como etapa fundamental do trabalho docente, conforme os 

autores genebrinos, para que os professores sejam atores em seu trabalho, é 

necessário planejar suas atividades em sala de aula, um processo que se inicia 

na modelização didática. A criação do modelo didático do gênero é premissa 

para um ensino bem objetivado. Para isso, torna-se indispensável o 

direcionamento da modelização a partir dos princípios da legitimidade, 

pertinência e solidarização. 

Embora a modelização didática, de acordo com a Didática das 

Línguas, deva ser realizada com cada um dos gêneros textuais que se deseja 

ensinar, neste trabalho foi dado foco nas atividades e nas capacidades de 

linguagem dos alunos, tendo em vista as capacidades globais da arte 

sequencial, sem que haja uma separação das características individuais entre 

o gênero “História em Quadrinhos de página inteira” e o gênero “Tira em 

Quadrinhos”.  

Desse modo, a modelização foi realizada com cada arte sequencial 

escolhida para ser trabalhada, ou seja, houve um processo de seleção de 

histórias em quadrinhos de página inteira da Turma da Mônica modelizadas, 

bem como ocorreu com a arte sequencial The Peanuts; as tiras em quadrinhos 

da Mafalda e do Garfield também apresentam um pequeno corpus o qual foi 

modelizado diante de características específicas de cada uma das artes 

escolhidas. 

 

2.4.1 O Contexto de Produção na Arte Sequencial 

 

No princípio da legitimidade, o levantamento dos conhecimentos de 

referência sobre um gênero que circula socialmente auxilia no reconhecimento 

de um texto em sua dimensão comunicativa de prática de linguagem real. 

                                                 
6 Engenharia Didática: No ISD, a engenharia didática é um processo que envolve a 
modelização didática, a elaboração e desenvolvimento de uma sequência didática, a partir de 
um determinado gênero textual (BARROS, 2012).  



 

39 

 

Aliados a esses conhecimentos, as representações sociossubjetivas dos 

interlocutores, além do lugar, momento e objetivo de uma produção textual 

configuram as características do Contexto de Produção de um gênero textual.  

Bronckart (2003, p. 93) diz que “o contexto de produção pode ser 

definido como o conjunto de parâmetros que podem exercer uma influência 

sobre a forma como um texto é organizado.” De acordo com esse autor, é 

preciso inferir sobre o lugar e momento da produção e sobre quem são os 

interlocutores, tanto dentro de uma concepção física (enquanto seres 

humanos) como na sociossubjetiva (papéis sociais).  

Para o currículo estadual paulista, a contextualização na produção 

de um texto configura-se como a criação de um processo interativo entre 

interlocutores de uma mesma comunidade linguística, numa situação real de 

comunicação, levando em consideração tanto as condições sociais da 

produção como as de recepção do texto produzido.  

Conforme apresenta Iannone (1994), o contexto de produção na arte 

sequencial se dá a partir de um “argumento”. Esse argumento seria uma 

projeção do que se deseja dispor ao público, num processo de construção 

ideológica tanto do autor como dos efeitos que se desejam produzidos no leitor. 

Esse argumento compõe o projeto de dizer do quadrinho a ser produzido. 

Projeta-se aqui uma imagem do público leitor, de suas funções sociais e da 

subjetividade causada pelo que o texto pode gerar em quem o lê. Além de 

ideológico, o discurso desse projeto de dizer na construção do texto é também 

dialógico, tendo em vista as representações mentais que se faz sobre o texto e 

as possibilidades sobre seu entendimento. 

Elementos como produtor e receptor, local e momento da produção, 

conteúdo temático e objetivo da produção do texto, que compõem o contexto 

de produção, devem estar presentes ao longo de todo o processo da confecção 

textual, uma vez que a clareza da imagem que se faz dos interlocutores 

interfere sobremaneira nas escolhas do discurso e em sua recepção. 

Para Eisner (1989), a produção textual na arte sequencial apresenta-

se com a concepção de uma ideia, seguida de elementos imagéticos para, 

então, ser construída a narração e as interações verbais das personagens. 

Entrelaçando todos os aspectos, para o autor, “[...] a arte sequencial é o ato de 

urdir um tecido” (EISNER, 1989, p. 122). A partir disso, pode-se perceber o 
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passo a passo da criação de uma historieta, que apresenta uma ordem 

estabelecida, em que o contexto de produção está presente em toda a 

elaboração textual realizada pelos produtores desse gênero. 

Eisner (1989, p.7) ainda diz que os gêneros da arte sequencial se 

“comunicam numa linguagem que se vale da experiência visual ao criador e ao 

público”, numa relação dialógica, já que o leitor mobiliza habilidades para ler 

tanto a arte quanto a literatura, visto que ambas se interseccionam 

mutuamente. 

 

 

2.4.2 O Plano Textual Global na Arte Sequencial 

 

O plano textual global é uma das partes do folhado textual e “[...] 

refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático, mostra(ndo)-se 

visível no processo de leitura” (BRONCKART, 2003 p.120). O plano geral do 

texto, como também é chamado, apresenta-se numa estrutura que se repete 

internamente, configurando aspectos dominantes em dado gênero textual.  

Bakhtin (2006, p. 282) trata desse aspecto denominando-o 

Construção Composicional, que é definido pelas “[...] formas estáveis de 

gênero do enunciado, ou seja, uma determinada forma de gênero que são 

típicas de construção do todo pela qual nós moldamos o nosso discurso”.   A 

partir disso, pode-se entender que a construção composicional se constitui das 

características elementares em um gênero textual, que o faz relativamente 

estável, conforme apresenta Bakhtin (2006, p. 282)ao definir gênero do 

discurso, podendo essas características se configurarem “às vezes 

padronizadas e estereotipadas, [...] às vezes flexíveis, plásticas e criativas”.  

Essas características, que se repetem numa estabilidade relativa, se 

adequam ao contexto de produção e ao estilo, agregando certa mobilidade, de 

acordo com o propósito comunicativo da produção textual determinado pelo 

produtor da enunciação. 

Nas tiras e HQ, a construção composicional é elemento importante e 

objeto de divergências entre vários autores desde os primórdios da arte 

sequencial. Mesmo quando vinhetas únicas eram apresentadas nos jornais do 

final do século XIX, vindo até hoje com as questões mercadológicas da cultura 
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de massa influenciada pelos syndicates7, a transformação sofrida pela arte 

sequencial trouxe evolução e mudanças contrastivas tanto no modo de 

produção pelos autores como no modelo de distribuição pelos grandes selos 

editoriais ao redor do planeta (MOYA, 1986). 

Segundo Quella-Guyot (1994), a organização das histórias em 

quadrinhos dá-se a partir de planos e enquadramentos, tendo uma relação 

próxima ao cinema, na captura de cenas. São montadas em pranchas, nas 

quais a história é esquadrinhada em vinhetas, agregando forma e corpo à nona 

arte – status que a arte sequencial ganhou a partir da segunda metade do 

século XX.  

Para esse autor, a maneira de construir uma historieta depende do 

ritmo dado à narrativa, já que “cada desenho é um microcosmo organizado, 

construído” (QUELLA-GUYOT, 1994, p.142), formando uma sequência de telas 

pautadas na ordem “princípio, crise e fim” (QUELLA-GUYOT, 1994, p.137), 

independente se é uma sequência longa – como uma HQs de revista inteira – 

ou uma daily trip8, ou seja, uma tira.  

Iannone (1994) aponta para uma característica que se consagrou no 

universo das comics9 no século passado: a relação entre texto e imagem. A 

relevância da completude mútua entre texto e imagem não surgiu com a arte 

sequencial, mas a necessidade de dar credibilidade a este tipo de arte fez da 

escrita um elemento essencial nos quadrinhos. Assim, a estrutura na 

composição das HQ e tiras se dá por intermédio da presença dos 

quadros/vinhetas, desenvolvidos por uma narrativa que exige ações 

sequenciadas vividas pelas personagens, que se traduzem em seus discursos 

verbalizados. 

                                                 
7 Syndicates: Os syndicates configuram-se como uma estratégia comercial criada pelos jornais 
na década de 1920 para ampliar a disseminação das HQ. Tinham o objetivo de contratar e 
vender os quadrinhos, tornando-se grandes distribuidores nos Estados Unidos e no mundo, 
ampliado o consumo desse material (MOYA, 1986).  
 
8 Daily trip: São as tiras diárias de quadrinhos (bandas desenhadas) publicadas em jornais de 

ampla circulação, geralmente encontradas nas edições de segunda a sexta-feira (MOYA, 
1986). 
 
9 Comics: Denominação comum às histórias em quadrinhos desde sua criação. Pelo fato de 
serem quase sempre motivadas pelo humor (cômicas), as HQ ficaram assim conhecidas nos 
Estados Unidos. Ainda que os temas sejam variados, a terminologia persiste até os dias atuais 
(MOYA, 1986). 
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Conforme Eisner (1989), em convergência com o pensamento de 

Quella-Guyot (1994), o plano textual da arte sequencial dá-se pelo 

enquadramento. Para Eisner, “o ato de colocar a ação em quadrinhos separa 

as cenas e os atos como uma pontuação, organizando o tempo e controlando 

os elementos, uma forma de decompor o enunciado total” (EISNER, 1989, 

p.28).  

Além de os quadrinhos representarem cenas em sequência, ainda 

pode-se acrescentar que essas cenas esquadrinhadas são trazidas à vida pela 

presença de personagens, balões, metáforas visuais e tipos de 

enquadramentos. As personagens e os balões são elementos comuns aos 

quadrinhos, sejam eles breves tiras ou longas historietas de revista inteira. A 

aparição desses elementos apresenta-se, pois, como fundamentais para a 

inserção da materialidade escrita na arte sequencial. 

Porém, as HQ de modo geral não se constituem somente de 

palavras que são envolvidas por balões que as cercam. De acordo com Quella-

Guyot (1994), os balões trazem não só a linguagem verbal, mas também 

onomatopeias e ideogramas (símbolos e desenhos) que agregam diferentes 

sentidos para o leitor normatizado desse gênero textual.  

Além disso, esse autor ainda diz que “o balão é de longe o elemento 

mais codificado da HQ” (p.11), aparecendo de diversas formas e tamanhos e 

indicando inúmeras possibilidades de operações discursivas permeadas pela 

emotividade. A sensibilidade do autor e o envolvimento do leitor determinam o 

significado de cada balão e sua intenção, em conformidade com o discurso. 

Já Eisner (1989, p.28) diz que a “fusão de símbolos, imagens e 

balões faz o enunciado”. Sendo assim, somente a composição total pode ser 

geradora do sentido do texto, sem as fragmentações que se acumulam vinheta 

a vinheta. Nesse sentido, o balão não só cerca a fala, mas faz parte do 

processo de evolução do próprio gênero textual, visto que a inserção dos 

balões nos quadrinhos trouxe significados que se aliam à fala e às 

onomatopeias.  

Diante de tantos elementos pré-determinados, o plano geral das HQ 

e tiras se funde na presença de elementos obrigatórios, mas que se 

apresentam de maneira tão diversa que cada autor consegue imprimir seu 
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estilo, tanto por meio do traço artístico, como por meio das escolhas 

linguísticas e discursivas.  

 

 

2.4.3 Os Mecanismos de Textualização e Enunciativos na Arte Sequencial 

 

Em relação ao estilo, Bakhtin (2006, p.268) diz que “[...] onde há 

estilo há gênero”. O estilo compõe o gênero em sua materialidade linguística 

imprimindo marcas que são próprias dos domínios discursivos predominantes 

em cada gênero, mas também determinadas formas de dizer que são 

peculiares ao produtor do texto, tendo em vista seus interlocutores e seu 

conhecimento de mundo. 

Bakhtin também afirma que “[...] qualquer campo da atividade 

discursiva [...] é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante 

(ou de quem escreve)” (2006, p.265). Logo, entende-se que o estilo parte da 

ideia de que quem produz o texto traz em seu discurso algumas marcas 

características de sua subjetividade, causando certos efeitos no leitor, 

chamando sua atenção ou não, entre o despertar de outras emotividades. 

Diante disso, a individuação e o efeito leitor são as consequências 

do estilo, o qual não deve ser restrito aos fenômenos da textualização. De 

acordo com Discini (2003, p.27), “[...] estilo é efeito de individuação10 dado por 

uma totalidade de discursos enunciados”.  

No entanto, para a autora, cada interlocutor possui uma noção 

diversa em relação ao estilo, pois enquanto para o produtor do texto o que 

importa é o que se suscitará ao leitor, para o leitor o estilo está naquilo que lhe 

chama a atenção, e para o analista, o estilo aparece nas marcas recorrentes 

em uma totalidade discursiva de um dado produtor de textos. 

Discini ainda apresenta que o estilo se faz a partir da autoimagem 

que o produtor do texto faz de si mesmo, construindo seu ethos11 em sua 

                                                 
10 Individuação: Segundo Discini (2003, p. 26), individuação é o efeito de sentido construído no 
e pelo discurso pelos interlocutores envolvidos na enunciação. 
 
11 Ethos: De acordo com Maingueneau (2004), o ethos é constituído por um modo de dizer, que 
pode ser entendido como sinônimo do estilo. Ethos simboliza a autoimagem de um grupo ou 
sujeito, representado por sua enunciação e seu ‘ser e estar’ no mundo. Essa presença se 
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totalidade discursiva. Na arte sequencial, bem como em qualquer gênero, o 

estilo se define pela construção do ethos. Se “estilo é ethos, é corpo, é voz, é 

caráter de uma totalidade” (DISCINI, 2003, p.30), então cada produtor de texto 

se coloca em seu texto, instrumentalizando-se da arte sequencial para estar no 

mundo, gerando um efeito de visão sobre quem se é (ou gostaria de ser) 

representada pelas personagens nas tiras e HQs. Isso aparece de fato nas 

biografias dos quadrinistas que declaram haver muito de si mesmos nos 

bonecos criados nas vinhetas. 

Para a autora, o estilo nas histórias quadrinizadas é percebido por 

meio da reconstrução de uma totalidade de enunciados de um mesmo autor. 

Assim, a observação de elementos como o conteúdo e sua expressividade, 

aliado ao nível discursivo das vozes e modalizadores criam uma representação 

do todo. 

Assim, tanto para Bakhtin como para Discini, o estilo parte de 

características individuais de cada autor que imprimem marcas nos textos 

desses autores. Para o ISD, as marcas linguísticas, organizadas em 

mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos decompõe essas 

marcas a fim de encontrar regularidades e sentidos no texto diante de 

elementos sintáticos, lexicais, semânticos entre outros. 

Na arte sequencial, nem só das marcas da textualização, ou seja, da 

expressão da escrita, se faz o estilo nos quadrinhos. Há de se levar em 

consideração o enquadramento ou sua ausência, os silêncios em vinhetas que 

repetem imagens sem balões, na formatação dos balões, na arte gráfica das 

letras dentro dos balões, nas marcas expressivas (gestuais e faciais) das 

personagens, além dos jogos de humor e dos valores e ideologias implícitas no 

verbal. 

Logo, é na união sincrética do verbal e do imagético que se 

entrelaçam os dizeres discursivos, quando o enunciador projeta seu dizer numa 

totalidade enunciativa, constituindo o estilo na arte sequencial. Sobre isso, 

Discini (2003) afirma que  

 

                                                                                                                                               
constrói e reconstrói pelas recorrências do que foi enunciado, dando voz a uma totalidade 
estilística, assumindo-a. 
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[...] a situação de enunciação está validada, no estilo, pela 
recorrência de um modo individualizador de dizer, desse eu implícito 
na recorrência de um dito, e entendendo essa cenografia [...] 
constituindo também o ethos de um estilo (DISCINI, 2003, p.55-57).  
 
 

Em relação aos mecanismos de textualização, as questões de 

conexão são marcadas pelos organizadores de valor temporal e espacial e as 

de coesão aparecem, na coesão nominal, com retomada por meio dos dêiticos 

de pessoas; na coesão verbal, pela presença de verbos no pretérito perfeito, 

imperfeito do indicativo e, ainda, pelo uso do presente histórico. 

Sobre os mecanismos enunciativos, no tipo de discurso do narrar, 

em que os gêneros da arte sequencial estão inseridos, o gerenciamento das 

vozes se dá por meio das falas das personagens indicadas pelos balões, 

havendo também a “voz neutra” (BRONCKART, 2003, p.326), que é a voz de 

um narrador. Geralmente predominam nas tiras e HQ as “vozes diretas” das 

personagens, presentes nos “discursos interativos dialogados” (BRONCKART, 

2003, p.329), além de ainda haver momentos de polifonia, criando eventos 

interdiscursivos.  

As modalizações nas tiras e HQ apresentam-se de forma verbal e 

não verbal. Assim, a agregação dos modalizadores às expressões faciais das 

personagens, auxilia na composição da materialidade significativa do texto. 

Portanto, as inúmeras formas que constituem o estilo, em especial 

das tiras e das histórias em quadrinhos de página inteira, fazem com que esses 

gêneros sejam potencialmente interessantes para o trabalho escolar. Isso 

ocorre porque o estilo é composto tanto de linguagem verbal como não verbal, 

ampliando as possibilidades de trabalho do professor em função das 

necessidades dos alunos. 
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2.4.4 Modelização Didática das Histórias em Quadrinhos de página inteira 

e das tiras em quadrinhos 

 

1- Gênero História em quadrinhos de página inteira – Turma da Mônica 

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Local e momento das 

produções 

HQ de página inteira produzidas nos últimos 20 anos pelo 

quadrinista Maurício de Sousa e produzidas pelo estúdio do autor 

e colocadas para a venda pelas bancas de jornais e livrarias em 

todo o Brasil. 

Papeis sociais do 

produtor dos textos e 

possíveis interlocutores 

Produtor: quadrinista brasileiro com obra de maior nível de 

repercussão do público infantil e infanto-juvenil 

Público-alvo: jovens em idade escolar, na maioria. 

Objetivo das produções Trazer conhecimento cultural, levantar diferentes reações sobre 

relações interpessoais envolvendo amor, amizade e conflitos 

juvenis. 

Conteúdos temáticos 

comuns 

Presença frequente do humor como forma de quebrar expectativa 

do leitor. 

 

PLANO TEXTUAL GLOBAL 

Arquitetura externa dos 

textos 

Presença de elementos gráficos comuns às HQ como a banda 

desenhada com cenários, personagens, balões, metáforas visuais  

Plano discursivo  Alta frequência de verbos nos tempos do pretérito, indicando 

predominância de sequências narrativo-dialogais, configurando 

tipos de discurso do narrar autônomo (narração). 

 

MARCAS LINGUÍSTICAS 

Mecanismos de 

textualização (conexões, 

coesão nominal e verba, 

escolhas lexicais, 

pontuações, frases 

nominais, períodos 

simples) 

Conexões: dêiticos de pessoa, tempo e lugar 

Coesão verbal: verbos no pretérito e formação do tempo 

composto na substituição do futuro 

Coesão nominal: pronomes demonstrativos 

Escolhas lexicais compondo formações de enunciados de 

linguagem mais informal, presença de personagem com dislalia, 

uso frequente de pronomes indefinidos, presença de períodos 

compostos por coordenação (maior frequência) e por 

subordinação.  

Vozes e modalizadores Opiniões marcadas por advérbios de negação, intensidade e 

também por adjetivos, com discurso direto nos balões. Também 

apresenta, na pontuação e interjeições existentes, marcas do 

posicionamento das vozes. Presença de interdiscursividade 

Figuras e funções da 

linguagem 

Figuras: ironia 

Funções: emotiva, fática 
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2- Gênero Tira em quadrinhos – Garfield 

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Local e momento das 

produções 

Tiras em quadrinhos publicadas em livro pela LP&M Editores em 

2006, as quais foram veiculadas em jornais de grande circulação 

na Europa, Estados Unidos, Brasil entre outros países do mundo. 

Papeis sociais do 

produtor dos textos e 

seus possíveis 

interlocutores 

Produtor: Jim Davis, quadrinista estadunidense que criou a 

personagem Garfield em 1978 e publicou tiras inéditas com a 

personagem até hoje. 

Público-alvo: leitores de jornais onde as tiras são publicadas, de 

todas as idades. 

Objetivo das produções Favorecer leitura prazerosa e humorada de situações corriqueiras 

na convivência entre o homem e seu animal de estimação. 

Conteúdos temáticos 

comuns 

Presença frequente do humor como forma de inversão de papeis 

de liderança entre o animal e seu dono. 

 

PLANO TEXTUAL GLOBAL 

Arquitetura externa dos 

textos 

Presença de elementos gráficos comuns às tiras como a banda 

desenhada com cenários, personagens, balões, onomatopeias, 

metáforas visuais, linguagem verbal etc.  

Plano discursivo  Discurso marcado pela presença predominante de tempos 

verbais no presente e no pretérito, em sequências narrativo-

dialogais. 

 

MARCAS LINGUÍSTICAS 

Mecanismos de 

textualização (conexões, 

coesão nominal e verba, 

escolhas lexicais, 

pontuações, frases 

nominais, períodos 

simples) 

Conexões: dêiticos de pessoa, tempo e lugar 

Coesão verbal: presente do indicativo e pretérito perfeito 

Coesão nominal: pronomes pessoais, preposições 

Linguagem informal, uso de vocativos, pontuação e interjeição 

compondo significação pressuposta nos balões, presença 

frequente de períodos simples e, um pouco menor, de períodos 

compostos por coordenação. 

Vozes e modalizadores  Uso do imperativo negativo, de verbos na primeira pessoa em 

frases nominais modalizando o discurso por intermédio de 

adjetivação. 

Figuras e funções da 

linguagem 

Figuras: ironia 

Funções: emotiva 
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3- Gênero História em quadrinhos de página inteira – The Peanuts 

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Local e momento das 

produções 

Todas as HQ de página inteira selecionadas estão reunidas no 

livro “Você tem muito o que aprender, Charlie Brown”, de C.M. 

Schulz. Esta obra foi lançada no Brasil pela Editora Conrad, em 

2004. 

Papeis sociais do 

produtor dos textos e 

seus possíveis 

interlocutores 

Produtor: Charles Monroe Schulz, cartunista estadunidense que 

criou Snoopy, Charlie Brown e a turma chamada The Peanuts ou 

Minduim (no Brasil). Esses personagens foram desenhados pelo 

autor por mais de 50 anos, desde a década de 1940, sendo 

conhecidos no mundo todo. 

Público-alvo: leitores de quadrinhos do mundo todo e de todas as 

idades. 
Objetivo das produções Levantar reações conflituosas do ser humano consigo mesmo e 

no relacionamento com os outros, em relação à imagem que faz 

de si e àquela que passa aos outros, em diversas situações 

cotidianas, principalmente referente à escola. 

Conteúdos temáticos 

comuns 

Conflitos em relacionamentos interpessoais, críticas às obrigações 

cotidianas estabelecidas pela sociedade entre outros temas do 

universo adulto que são reconfigurados para o universo infantil 

pelo autor. 
 

PLANO TEXTUAL GLOBAL 

Arquitetura externa dos 

textos 

Presença de elementos gráficos comuns às HQ como a banda 

desenhada com cenários, personagens, balões, onomatopeias, 

metáforas visuais, linguagem verbal etc.  

Plano discursivo  Apresentação mais frequente de sequências narrativo-dialogais, 

com verbos no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, além 

do uso do presente do indicativo e do infinitivo pessoal. Algumas 

aparições de verbos no subjuntivo e nos tempos futuros do 

indicativo. 

 

MARCAS LINGUÍSTICAS 

Mecanismos de 

textualização (conexões, 

coesão nominal e verba, 

escolhas lexicais, 

pontuações, frases 

nominais, períodos 

simples) 

Conexões: dêiticos de pessoa, tempo e lugar 

Coesão verbal: presente, pretérito perfeito e imperfeito do 

indicativo e infinitivo pessoal. 

Coesão nominal: pronomes pessoais, demonstrativos, 

possessivos, indefinidos. 

Linguagem formal, vocativos, metáforas visuais pressupondo 

significados na comunicação da personagem animal, presença 

frequente de períodos compostos por subordinação, 

demonstrando pensamento mais complexo das personagens. 
Vozes e modalizadores  Uso do imperativo negativo, períodos compostos por 

subordinação (adverbiais e substantivas, na maioria) 

modalizando pelas conjunções e pelas funções sintáticas das 

orações substantivas. Presença de adjetivação. 

Figuras e funções da 

linguagem 

Figuras: ironia, elipse. 

Funções: emotiva. 
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4- Gênero Tira em quadrinhos – Mafalda 

 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Local e momento das 

produções 

Tiras da personagem Mafalda retiradas do livro “10 anos com 

Mafalda”, publicadas no Brasil em 2010. 

Papeis sociais do 

produtor dos textos e 

seus possíveis 

interlocutores 

Produtor: Quino, cartunista argentino que desenhou a 

personagem de 1964 a 1973 para jornais de grande circulação. 

Mafalda ganhou popularidade em seu país, na Europa e nos 

países latino americanos. 

Público-alvo: leitores dos jornais onde a tira circulava, jovens 

brasileiros em idade escolar que possuem acesso à obra de 

Quino nos livros disponíveis nas salas de leituras e leitores de 

quadrinhos do mundo todo. 

Objetivo das produções Apresenta visões de mundo críticas sobre a vida moderna e os 

conflitos cotidianos vivenciados pela dominação do ‘ter’ sobre o 

‘ser´. 

Conteúdos temáticos 

comuns 

Criticar o mundo adulto e suas regras que não fazem muito 

sentido aos jovens que têm um pensamento divergente dos pais, 

professores evidenciando o conflito de gerações. 

 

PLANO TEXTUAL GLOBAL 

Arquitetura externa dos 

textos 

Presença de elementos gráficos comuns às tiras como a banda 

desenhada com cenários, personagens, balões, onomatopeias, 

metáforas visuais, linguagem verbal etc.  

Plano discursivo  Predominam as sequências narrativo-dialogais, com certa 

frequência de sequências argumentativas nas falas das 

personagens e nas metáforas visuais carregadas de opinião.  

 

MARCAS LINGUÍSTICAS 

Mecanismos de 

textualização (conexões, 

coesão nominal e verba, 

escolhas lexicais, 

pontuações, frases 

nominais, períodos 

simples) 

Conexões: dêiticos de pessoa, tempo e lugar 

Coesão verbal: presente do indicativo e pretérito perfeito e 

tempos compostos do pretérito em construções informais 

Coesão nominal: pronomes de tratamento, uso frequente da 

expressão ‘ a gente’. 

Linguagem mais coloquial, uso frequente de interjeições, 

metáforas visuais e quadrinhos mudos com intensa carga 

significativa nas tiras, presença de períodos compostos por 

coordenação (maioria) e subordinação.  
Vozes e modalizadores Conjunções demonstram juízo de valor nas orações 

coordenadas, expressões faciais das personagens corroboram 

com linguagem verbal repleta de jogos de ideias contraditórias, 

expressões nominais indicando autojulgamento. 

Figuras e funções da 

linguagem 

Figuras: ironia, elipse. 

Funções: tamanhos das letras, formas e cores intensificadas 

indicam função emotiva 
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Quadro 2: Modelização das Capacidades Globais na Arte Sequencial 

 

O quadro abaixo sintetiza as capacidades globais na arte 

sequencial, elencando as categorias predominantes, discriminadas nas 

capacidades de ação, discursivas e linguístico-discursivas, conforme os 

gêneros selecionados. 

 

Capacidades de Ação Capacidades Discursivas Capacidades Ling.-Discursivas 

 Caracterização da 
circulação social do 
gênero marcada pelas 
revistas denominadas 
gibis, geralmente; 

 Representação dos 
mundos (físico e 
sóciossubjetivo) 
definindo 
interlocutores; 

 Orientação de público 
alvo diversificado, em 
relação à faixa etária, 
dependendo da arte 
sequencial 
apresentada; 

 Momento e local da 
produção do texto; 

 Objetivo da produção; 
 Conteúdo temático 

normalmente marcado 
pelo humor, aventura, 
ironia e reflexão. 

 

 Enquadramento das 
cenas e tipificação dos 
balões; 

 Pertence ao discurso 
do narrar; 

 Presença 
predominante de 
sequências narrativo-
dialogais; 

 Identificação dos 
elementos da 
narrativa; 

 Identificação das 
partes do enredo; 

 Fusão entre a 
linguagem verbal e a 
não-verbal para 
compreensão do texto; 

 Participam do mundo 
do ficcional. 

 

 Identificação de marcas 
dêiticas de pessoa, espaço e 
tempo; 

 Predominância de verbos no 
pretérito perfeito e imperfeito 
do indicativo e também no 
infinitivo; 

 Vozes: diferentes usos da 
língua (variação lingüística) na 
comparação entre falas de 
diferentes personagens; 

 Modalizadores deônticos na 
avaliação do conteúdo 
temático; 

 Discurso direto marcado pela 
presença dos diversos tipos 
de balões e discurso indireto 
marcado pela presença do 
narrador; 

 Pontuação como recurso 
semântico; 

 Uso recorrente da conotação e 
de elipses entre outras figuras 
de linguagem. 

 

 

 Diante dos dados apresentados na modelização das capacidades 

globais da arte sequencial, torna-se perceptível a organização de um 

parâmetro de características dos gêneros estudados que servem de base para 

a elaboração de atividades de linguagem para as sequências didáticas. 

 

2.4.5 A Modelização das Capacidades de Linguagem  

 

Após a seleção do corpus e da leitura analítica dos elementos 

estáveis nos exemplares selecionados das histórias em quadrinhos de página 

inteira e das tiras em quadrinhos, foi organizado o quadro abaixo em função do 

processo da modelização didática dos níveis de operação de linguagem nos 
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dois gêneros da arte sequencial estudados. O corpus foi selecionado 

agregando as artes sequenciais por autor, sendo escolhidos cinco exemplares 

de cada uma delas: para as histórias em quadrinhos de página inteira da 

Turma da Mõnica e The Peanuts e para as tiras em quadrinhos de Garfield e 

Mafalda. 

 

Quadro 3: Síntese da Modelização Didática de dois gêneros da Arte 

Sequencial 

Níveis de Operações de 

Linguagem 

Características globais dos gêneros HQ de 

página inteira e Tiras em quadrinhos 

 

 

Contexto de Produção 

Interlocutores: faixas etárias variadas 
Conteúdo temático: normalmente apresentam o 
humor, a crítica, a conscientização ou a aventura. 
Objetivo da produção: entretenimento, reflexão 
leitora, crítica social. 
Circulação: revistas (gibis), livros (edições especiais), 
jornais, sites especializados na internet. 

 

Plano Textual Global 

Sequências textuais: predominantemente narrativo-
dialogais; presença de sequências expositivas e 
argumentativas, em menor número.  
Tipo de discurso: do narrar autônomo 

 

 

 

 

Mecanismos 

 

 

Textualização 

Conexão: predominam os dêiticos de tempo, lugar e 
pessoa. 
Coesão Nominal: predominam as anáforas com uso 
de pronomes pessoais e pronomes possessivos. 
Coesão Verbal: predomínio de verbos do indicativo, 
nos tempos presente, pretérito perfeito e pretérito 
imperfeito. 

 

 

Enunciativos 

Vozes: discursos interativos dialogados 
predominantes, com presença eventual do discurso 
indireto e de interações polifônicas. Nota-se uso das 
variantes linguísticas, conforme contextual das 
personagens. 
Modalizadores: aparecem modalizadores deônticos, 
tanto na linguagem verbal quanto nos recursos 
gráficos da arte sequencial, predominantemente. 

 

Os quadros-síntese acima demonstram um trabalho de análise do 

corpus que parte dos elementos mais gerais constitutivos dos gêneros 

escolhidos para as categorizações mais específicas, indo das capacidades 

globais até os níveis de operações de linguagem da arte sequencial. 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA E O PERCURSO DA PESQUISA 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o tipo de pesquisa e 

abordagem metodológica. Os elementos que constituíram o percurso e etapas 

do desenvolvimento dos procedimentos também estão aqui descritos. 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 

Este trabalho foi idealizado e desenvolvido a partir da metodologia 

da pesquisa-ação, na abordagem de Thiollent (2009). Sobre a pesquisa-ação, 

de acordo com o autor, entende-se que  

 

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

Dessa forma, aliando os princípios metodológicos com o problema 

desta investigação, em particular, a aproximação entre ambos os elementos 

ocorre ao se perceber que, desde a concepção, passando pelo desenrolar e 

seguindo até a avaliação do problema há envolvimento ativo da pesquisadora, 

que também atuou como colaboradora no percurso. Houve ainda outros 

colaboradores que participaram parcialmente do processo, sendo, contudo, de 

enorme importância para o desenvolvimento deste trabalho.  

Diante disso, no âmbito educacional, onde esse tipo de pesquisa é 

possível de ser desenvolvida, o encaixe dessa metodologia deu-se uma vez 

que a pesquisa tratou de levantar e justificar um problema existente na escola. 

O problema escolar existente constituía-se pelo nível de proficiência em língua 

portuguesa insuficiente no que diz respeito ao agir linguístico (falar, ler, 

escrever) de uma considerável parcela dos alunos, o qual fora verificado por 

meio de avaliações em larga escala aplicadas para esses alunos. 

Propondo um procedimental pedagógico, a fim de transformar essa 

realidade não favorável detectada pelos professores e gestores escolares, a 

pesquisa-ação busca “[...] soluções aos seus problemas [...] construindo e 
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reconstruindo, planejando para [...] saber como alcançar determinados 

objetivos [...]” (THIOLLENT, 2009, p. 81), neste caso, de ensino e 

aprendizagem das operações de linguagem.   

Logo, “não se trata de simples levantamento de dados [...] haja vista 

que na pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados.” (THIOLLENT, 2009, p. 18). 

Desse modo, o trabalho desta investigação pretende levantar dificuldades reais 

dos alunos no que se refere à produção e compreensão de gêneros textuais, 

justificá-lo, aliar os documentos referenciais da educação que lhe cabem e 

propor intervenções a fim de superar os problemas detectados. 

O procedimental, ainda, procura realizar uma reflexão tanto sobre os 

objetivos aos quais chegou a pesquisa, como sobre a prática do pesquisador 

como colaborador e avaliador do processo. Conforme Thiollent (2009, p.82), a 

pesquisa-ação “[...] possui uma dimensão conscientizadora” ao ser levada para 

as investigações da área educacional, realizando esse processo reflexivo do 

trabalho.  

Além disso, o Programa de Pós-Graduação em Docência para a 

Educação Básica, do tipo Mestrado Profissional, ao qual vincula-se esta 

pesquisa, estabelece a criação de um produto como parte integrante da 

produção do pesquisador para ser disponibilizado aos professores da rede 

pública. Esse procedimento atende ao que Thiollent (2009, p.83) afirma sobre a 

pesquisa-ação: “[...] paralelamente à pesquisa haveria também produção de 

material didático, gerada pelos participantes e para ser distribuído em escala 

maior.” Tal fato corrobora para justificar o tipo de pesquisa escolhido, o qual 

vem ao encontro às necessidades e objetivos desta investigação, como um 

todo. 

A pesquisa do tipo pesquisa-ação permite flexibilidade em suas 

fases, por considerar que esta acompanha uma dinâmica muito particular. 

Nesta pesquisa foram realizadas cinco fases. A 1ª é a de exploração do 

problema e identificação deste. Nesta fase, a atividade da pesquisadora foi a 

de identificar os problemas de aprendizagem de escrita dos alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental e buscar cientificamente 

meios/estratégias/procedimentos para solucioná-los. Os problemas mais 

evidentes, que foram identificados, são de ordem da expressão escrita. 
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A Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) é um mecanismo 

da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE) para diagnosticar os 

estudantes em relação às habilidades, durante as aplicações desse 

instrumento no decorrer do ano letivo. Logo no início do 1º semestre de cada 

ano, a S.E.E. envia às escolas essas avaliações, a fim de que sejam aplicadas 

e corrigidas pela equipe gestora, com o apoio dos docentes. Os dados 

coletados são tabulados e organizados de acordo com as habilidades em que 

os alunos, individualmente, apresentam maior dificuldade. Esse instrumento 

diagnóstico auxilia no planejamento do trabalho pedagógico nas escolas, ao 

longo do semestre.  

Para as turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais, as 

habilidades que os alunos devem dominar nem sempre correspondem à 

realidade daquilo que os estudantes apresentam em conhecimentos em língua 

portuguesa. A fim de iniciar um novo ano letivo sabendo como está o curso da 

aprendizagem dos estudantes, a aplicação da AAP levanta essas dificuldades 

para nortear as ações dos professores em todas as disciplinas, com atenção 

especial na leitura e na escrita, independente do componente curricular 

ministrado pelo docente. 

Com foco no levantamento das habilidades previstas no currículo 

estadual e ainda não conquistadas pelos alunos para o ano em que estes se 

encontram matriculados, a AAP consiste em indicar os níveis de proficiência da 

turma em língua portuguesa e matemática. Com base no currículo estadual e 

federal sobre o trabalho com a Língua Portuguesa, na Área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, algumas competências12 devem ser sempre 

referenciadas como “a escritora, de leitura e de habilidades orais, linguística” 

(SÃO PAULO, 2012, p.40). Apesar de a AAP avaliar os estudantes em Língua 

Portuguesa e a Matemática, nesta pesquisa, o trabalho dar-se-á somente no 

que diz respeito à Língua Portuguesa.  

A coordenação pedagógica organizou os dados em gráficos (ver 

Anexos 2 a 5) indicando as principais habilidades nas quais os alunos 

                                                 
12 Competência: De acordo com os PCN e o Currículo do Estado de São Paulo, um currículo 
baseado em competências está centrado no fazer, ou seja, parte do princípio de que as 
habilidades mobilizadas devem ser colocadas em prática, demonstrando que o aluno é 
competente para executar determinada tarefa exigida pela diretriz curricular (SÃO PAULO, 
2010).  
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apresentaram maior dificuldade. O trabalho foi orientado pela supervisão 

escolar e apoiado pela equipe gestora junto aos docentes. Como a primeira 

prova da AAP foi aplicada no início do ano letivo, as habilidades são referentes 

ao ano anterior àquele no qual o aluno se encontra matriculado em 2015, ou 

seja, 2014.  

De acordo com a primeira aplicação da AAP em 2015, nas turmas 

que são alvo do estudo desta pesquisa, o resultado apresentado demonstra 

que algumas habilidades não dominadas pelos alunos são recorrentes, se 

compararmos as turmas do 6º ao 9º ano. Tal fato mostra, de um ano para o 

outro, as dificuldades dos estudantes se acumulam e se tornam cada vez mais 

graves, se um trabalho de retomada de conteúdos não for realizado ao longo 

do processo de ensino e aprendizagem.  Logo, o trabalho de cada disciplina 

deve se direcionar para além de um progredir incessante do currículo, mas de 

um progredir com recuos e revisões. 

Neste sentido, faz necessário um trabalho de progressão curricular, 

numa espiral contínua, a fim de lançar atividades que contemplem idas e 

vindas no processo de ensino, superando dificuldades não apreendidas numa 

primeira proposta de trabalho. Por isso, a progressão curricular espiralada se 

faz tão necessária como metodologia base para o trabalho com as atividades 

de linguagem nas aulas de Língua Portuguesa. 

Deste modo, podem-se visualizar, por meio dos dados nos gráficos, 

os resultados diagnosticados pela AAP no início do ano letivo de 2015. Nota-se 

que os grupos são bastante heterogêneos, com alunos apresentando 

diferentes graus de proficiência, de acordo com a quantidade de acertos e 

erros tabulados. 

No gráfico diagnóstico do 6º ano A, nota-se que, das três principais 

habilidades não alcançadas, cerca de 70% dos estudantes, duas são 

habilidades notadamente relacionadas à identificação de partes do enredo em 

texto do domínio do narrar. O descritor13 “Reconhecer o conflito gerador no 

enredo” e o “Reconhecer os usos da norma padrão e de outras variedades 

linguísticas em diferentes situações de uso social da língua” são duas 

                                                 
13 Descritores: são formas de sintetizar as habilidades e competências requeridas nas questões 
de uma avaliação de larga escala aplicada nas escolas. Dimensionam os resultados, 
apresentando as habilidades e competências conquistadas e não conquistadas pelos alunos 
avaliados (SÃO PAULO, 2010).   
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habilidades que um aprofundamento no trabalho com a leitura seria necessário 

para que os alunos conseguissem atingir os resultados esperados.  

Já o descritor “Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto, por meio de elementos de referenciação” se apresenta como uma 

habilidade mais complexa para alunos do 6º ano que, provavelmente, pouco 

tiveram contato com textos em que a materialidade linguística desses textos 

oportunizassem atividades de estudo dos elementos coesivos (ver Anexo 2).  

Já na turma do 7º ano, os descritores que aparecem nas questões 

nas quais os alunos tiveram mais dificuldades em acertar são “Interpretar texto 

com auxílio de recursos gráfico-visuais”, “Identificar a finalidade de textos de 

diferentes gêneros”, “Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação 

na comparação de textos que se referem ao mesmo tema, considerando as 

condições de produção e de recepção” e “Reconhecer o efeito de sentido 

produzido pela exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos”.  

Analisando as dificuldades, percebem-se lacunas no processo de 

trabalho com os textos, os quais ignorados em sua materialidade significativa 

como um todo. Isso faz com que se negligenciem as possibilidades que os 

textos trazem para o que efetivamente se aprende na escola, o que pode sanar 

as dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

As capacidades de linguagem, como base para a elaboração das 

atividades nos módulos da sequência didática, constituem um caminho para 

auxiliar no processo de aquisição do saber pelos alunos. É possível que as 

dificuldades, ao longo do ano letivo, reparassem sobremaneira a forma como 

os alunos encaram os textos em seus gêneros e propósitos comunicativos, 

sem que se reproduzissem os mesmos problemas de leitura e escrita ao longo 

da escolaridade. 

Diante dos resultados do 8º ano A, percebe-se que a turma não 

apresenta tantos problemas como as turmas do 6º e 7º anos analisadas. No 

entanto, três habilidades aparecem como as que os alunos mais têm 

dificuldades. São “Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes 

e/ou elementos de um texto”, “Localizar informações explícitas em um texto” e 

“Identificar a sequência lógica dos fatos em um texto”.  

Para o 8º ano, o currículo estadual preconiza o trabalho com textos 

do domínio do prescrever, com atenção especial aos anúncios publicitários. No 
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trabalho com a habilidade de “localizar informações explícitas em um texto”, 

seria necessário que as atividades com a proposta governamental fossem 

subsidiadas por mais exemplos de textos que, transformadas em atividades, 

trabalhassem a demanda do descritor. Nesta direção, o professor, com o 

auxílio da proposta e lançando mão de sua capacidade de planejar o ensino, 

modelizando didaticamente alguns textos, deve utilizar outros gêneros que não 

somente os do prescrever, a fim de sanar essas dificuldades dos estudantes. 

Um trabalho com gêneros do agrupamento do narrar, como com contos, ou que 

tivessem sequências textuais descritivas, como notícias, seria indicado para 

superar a dificuldade dos alunos, na identificação das sequências de fatos no 

encadeamento lógico. Já os textos do argumentar auxiliam no desenvolver da 

habilidade em estabelecer as relações de causa e consequência, podendo ser 

utilizados ainda os gêneros do narrar, a fim de se entender melhor os 

processos lógicos na sucessão de fatos dentro de sequências tipológicas 

narrativas. 

Durante os anos de escolaridade do Ensino Fundamental - Anos 

Finais, as mesmas habilidades são cobradas em diferentes níveis de 

complexidade. Por conta disso, percebe-se que as mesmas habilidades em 

que os alunos encontram dificuldades, em outro momento da escolaridade, 

aparecem novamente no final do ciclo. Tanto o descritor “Estabelecer relações 

de causa e consequência, entre partes e/ou elementos de um texto” (aparece 

como habilidade não dominada pelos alunos do 8º ano), como o “Estabelecer 

relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos de 

referenciação” (aparece como habilidade não alcançada pelos estudantes do 6º 

ano) apresentam esse movimento de conteúdos que vão e voltam no currículo, 

em uma espiral de retomadas. Aqui, no 9º ano, também essas habilidades se 

encontram como dificuldades da turma envolvida nesta pesquisa. 

Em relação aos descritores “Reconhecer diferentes formas de tratar 

uma informação na comparação de textos que se referem ao mesmo tema, 

considerando as condições de produção e de recepção” e “Identificar a tese de 

um texto”, pode-se entender que são habilidades para alunos que já possuem 

algum contato com textos do domínio argumentativo. No entanto, a proposta 

curricular do governo paulista orienta que os gêneros do domínio do 

argumentar sejam trabalhados a partir do 9º ano e não nos anos anteriores. 
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Como esta avaliação foi aplicada no início do ano letivo, os estudantes ainda 

não tinham realizado atividades com os gêneros do argumentar. Este fato 

justifica o resultado da AAP em relação a essas habilidades.  

A segunda fase da pesquisa-ação é a pesquisa preliminar, esta dá 

fundamento para a construção da próxima fase. Nesta fase, buscou-se a teoria, 

em função do aprendizado, para construir ferramenta para interpretar o 

problema de forma científica. Então, buscaram-se obras de Bronckart (2003), 

Schneuwly e Dolz (2004), Nascimento (2009), Barros (2012) visando a 

compreensão do trabalho que se realiza com as operações de linguagem, 

fundamentado nos pressupostos do ISD. 

A terceira fase é o plano de ação, o qual constitui elemento 

fundamental da pesquisa-ação, pois mostra um produto constituído e ancorado 

cientificamente no trabalho desenvolvido na fase anterior. Nessa fase, foram 

elaboradas as sequências didáticas em duas etapas. Na primeira etapa, o 

trabalho permitiu avançar no processo de reconhecimento do gênero escolhido 

e de seus recursos gráficos básicos, em função de estender o conhecimento 

dos alunos para realizarem a primeira produção textual da sequência. Para os 

6º e 8º anos foi utilizado o gênero história em quadrinhos de página inteira e 

para os 7º e 9º anos foram utilizados o gênero tira em quadrinhos. A partir das 

correções e levantamento dos problemas demonstrados nessas produções, foi 

elaborada a segunda etapa das sequências, com foco nas atividades 

modulares, abrangendo os problemas diagnosticados, a fim de que fossem 

superados na realização dessas atividades. Ao final da sequência, foi proposta 

a produção final. As sequências didáticas elaboradas nesta fase são a 

substância essencial que compõem o produto que acompanha esta 

dissertação. 

 A implementação do plano de ação é a quarta fase. Nesta, as 

atividades consistem no desenvolvimento das sequências didáticas com os 

alunos, em ambas as etapas, conforme a descrição do plano de ação acima. 

Aqui ocorreu o desenvolvimento da etapa inicial da sequência didática com os 

gêneros nas respectivas turmas, a produção textual inicial, a etapa secundária 

com as atividades modulares visando as capacidades de linguagem e, por fim, 

a produção textual final e a produção do livro onde circularam essas produções 

finais.  
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A quinta fase é a da avaliação da ação. Nesta fase, ocorreu um 

processo formativo e contínuo de avaliação. Ao serem realizadas análises na 

produção inicial, os estudantes foram desenvolvendo a produção final de forma 

mais consciente em relação aos problemas que foram superados ao longo do 

projeto de ensino. Todo o processo de desenvolvimento das sequências foi 

avaliado – e não só as produções textuais. 

Na pesquisa-ação é prevista a fase da continuidade da ação. Por 

relacionar teoria e prática; nunca está finalizada, pois existe sempre a 

possibilidade de repensar a partir da ação novamente executada. Em nossa 

ação docente, esta pesquisa será contínua, já que a proposição de uma 

progressão curricular se estende para além de uma programação fixa de 

planejamento, sendo flexibilizada e revista, também, a partir do 

desenvolvimento demonstrado pelos estudantes. 

 

 
 
3.2 Contexto da Pesquisa 
 
 

O contexto de desenvolvimento da pesquisa se passa em uma 

escola pública da rede estadual de ensino, localizada no interior do Estado de 

São Paulo, no centro-oeste paulista. A comunidade no entorno da escola 

apresenta uma densidade demográfica de, aproximadamente, três mil 

habitantes, com 40% da população residente na zona rural, num total de 281 

estudantes matriculados na escola.  

Os alunos da zona rural têm acesso à escola por meio do transporte 

público e gratuito realizado pela prefeitura municipal e subsidiado pelo governo 

estadual. Já os alunos residentes na zona urbana vivem nos arredores da 

escola, uma vez que se trata de um município com vasta área de zona rural e 

de reduzido perímetro urbano, sem, portanto, terem acesso a qualquer tipo de 

transporte público gratuito.  
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3.2.1 Caracterização da Escola  
 
 
3.2.1.1 Aspectos Etnográficos 
 
 

A escola estadual pesquisada foi fundada pelo ato de criação 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 15 de Outubro de 1941, 

no interior do estado. Na época de sua inauguração, oferecia o que, hoje, 

denomina-se Ensino Fundamental – Anos Inicias -, passando pelos Anos Finais 

até chegar ao Ensino Médio. Durante alguns anos, também ofereceu o ensino 

técnico por meio de cursos profissionalizantes. 

Atualmente, a escola oferece somente dois níveis de ensino, sendo 

o Fundamental – Anos Finais e o Ensino Médio, funcionando nos três turnos 

(matutino, vespertino e noturno). No período noturno, destinado somente aos 

estudantes maiores de 15 anos, oferta-se a partir da 1ª série do Ensino Médio 

e também os Anos Finais do Ensino Fundamental para a EJA.  

No quadro da gestão, a escola tem uma equipe composta por uma 

diretora e uma vice-diretora, além de uma coordenadora pedagógica. Possui 

também um professor mediador, uma vice-diretora do Programa Escola da 

Família e dois professores do Programa Sala de Leitura. Os professores das 

disciplinas regulares são trinta e três docentes, com nove professores efetivos 

com sede (do cargo) na escola. Os docentes não efetivos são professores que, 

além de não residirem na comunidade, geralmente, não permanecem de um 

ano letivo ao outro na escola, diante da instabilidade de trabalho da categoria 

dos não-efetivos na rede pública estadual paulista. 

Em relação ao componente curricular de Língua Portuguesa, a 

maioria dos professores com aulas atribuídas na escola não é efetiva. Os 

professores substitutos de Língua Portuguesa somam cinco e têm suas aulas 

atribuídas tanto para o Ensino Fundamental como para as turmas do Ensino 

Médio. Isso ocorre porque a diretora da escola é uma professora de Língua 

Portuguesa que está no cargo substituindo a vacância de diretor. A vice-

diretora da escola e a vice-diretora do Programa Escola da Família também 

são ambas professoras de Língua Portuguesa, sendo a diretora e a vice-

diretora da escola efetivas de cargo, tendo a sede nesta escola. 
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Foram formadas treze turmas para o ano letivo de 2015. Dentre elas, 

o trabalho desta pesquisa deu-se com uma turma de cada ano do Ensino 

Fundamental - Anos Finais.  

 
 
 
3.2.1.2 Participantes da Pesquisa 

 

 Os participantes da pesquisa são alunos de quatro turmas do 

Ensino Fundamental – Anos Finais -, sendo uma turma de 6º ano, uma de 7º, 

uma de 8º e uma de 9º.  

A pesquisadora, que atuou como professora de Língua Portuguesa 

na escola supracitada, entre os anos de 2007 a 2013, optou, em colaboração 

com professores e gestores, pela escolha de duas turmas do período matutino 

e duas do período vespertino, a fim de não privilegiar nenhum período ao 

desenvolver a pesquisa com os alunos. Essa decisão incluiu tanto os 

estudantes advindos da zona rural, como os da zona urbana. Para o 

desenvolvimento do projeto de ensino, a pesquisadora regeu as turmas, em 

colaboração com as professoras das turmas. 

Na turma do 6º ano A, do período vespertino, dezoito alunos 

compõem a sala. Não há estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou 

deficiências comprovadas por laudos médicos, no entanto, alguns alunos 

apresentam, segundo relato dos professores, grandes dificuldades na leitura e 

escrita, ainda que todos estejam alfabetizados. 

Na turma do 7º ano A, do período vespertino, os estudantes são 

trinta e quatro, caracterizando uma sala bastante numerosa. Há, na turma, dois 

estudantes com deficiência comprovada por laudos médicos, sendo um com 

deficiência intelectual e o outro com baixa visão. No relato sobre a turma, ficou 

clara a dificuldade dos professores ao desenvolver um trabalho integrando os 

alunos com deficiência aos outros estudantes. Ainda, os docentes declararam 

haver demandas a serem superadas, principalmente na escrita, de modo geral, 

entre esses estudantes. 

Na turma do 8º ano A, do período matutino, os estudantes somam 

vinte e oito. Não há deficiência comprovada em nenhum aluno, porém, os 

professores da sala apontam para vários alunos que apresentam dificuldades 
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pontuais na leitura e na escrita. O fato dessa sala não ser muito numerosa 

facilita o trabalho didático, segundo afirmaram os professores da turma. 

Na turma do 9º ano A, do período matutino, há vinte e três 

estudantes matriculados, com apenas um aluno com deficiência intelectual 

comprovada por laudo médico. Em diálogo com os professores, eles relataram 

que se trata de um grupo bastante heterogêneo, de alunos com níveis de 

proficiência adequados e até avançados diante do ano em que se encontram 

matriculados, contudo outros alunos possuem dificuldades na aprendizagem, 

com conhecimentos aquém do esperado – em relação ao currículo - para 

estarem no 9º ano. 

 

 

 

3.2.2 Contexto Didático 

 

A professora-pesquisadora desta investigação trabalhou durante 

sete anos na escola onde a pesquisa foi realizada, tendo ministrado aulas de 

Língua Portuguesa para os alunos do 8º ano A, em 2013. Desde 2014, a 

pesquisadora trabalha no programa Sala de Leitura em outra escola, no 

entanto, esteve sempre presente durante todo o processo de desenvolvimento 

do projeto de ensino, ao lado dos professores das turmas, auxiliando nas 

atividades didáticas com os alunos, de forma colaborativa. 

As turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais da escola utilizam 

o currículo por intermédio do Caderno do Aluno – material oficial disponibilizado 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - e pela adoção de livros 

didáticos advindos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Este 

material do currículo estadual é consumível e, por isso, entregue um caderno 

por aluno em cada bimestre letivo, totalizando quatro cadernos ao ano. Nesses 

cadernos, o ensino de Língua Portuguesa está organizado por agrupamentos 

de gêneros para cada ano escolar. Este currículo apresenta gêneros do 

agrupamento do narrar para as turmas do 6º ano, do relatar para o 7º ano, do 

prescrever para o 8º ano e do argumentar para o 9º ano.  

No decorrer dos bimestres, as situações de aprendizagem dos 

cadernos vão enfocando gêneros diferentes dentro do mesmo agrupamento 

determinado para o ano escolar. Esse trabalho é feito no primeiro semestre 
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letivo. Na segunda metade do ano, as situações de aprendizagem são 

organizadas por meio de projetos com os gêneros já estudados e outros 

gêneros do mesmo agrupamento, até o final do ano letivo. 

É ainda possível que os professores utilizem outros materiais que 

julguem pertinentes e necessários ao desenvolvimento dos alunos, desde que 

estejam de acordo com os subsídios curriculares propostos pelos documentos 

oficiais. Contudo, os professores, geralmente, utilizam, na íntegra, o currículo 

por meio do Caderno do Professor, que é a versão do docente do Caderno do 

Aluno, e ainda o livro didático escolhido para aquele ano, pela equipe docente. 

 

 

3.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

O procedimento de coleta de dados baseou-se em um instrumento: 

o desenvolvimento da primeira etapa das SD, que culminou na produção de 

texto inicial. Esta etapa do procedimento serviu de base para a elaboração da 

segunda etapa e para o desenvolvimento completo do projeto de ensino, com 

os gêneros Tiras em quadrinhos e HQ de página inteira. Portanto, os dados 

coletados consistiram nas capacidades de linguagem iniciais demonstradas 

pelos alunos nessa primeira produção textual. 

Para a coleta de dados feita por meio do procedimento da SD, na 

primeira etapa, foram elaboradas atividades de reconhecimento dos gêneros 

trabalhados, familiarizando os alunos com as personagens escolhidas, com as 

características do plano global dos textos e as referentes ao estilo. Nesse 

momento, alguns exercícios com ênfase nas capacidades discursivas foram 

organizados, tendo em vista os problemas verificados nos resultados da AAP, 

principalmente, sobre os elementos da narrativa e as partes do enredo.  

A produção inicial, apesar dessas atividades com o objetivo de 

ampliar os conhecimentos sobre o gênero, apresentou diferentes fragilidades. 

Como para cada turma foi escolhida uma HQ ou tira diferente, foram 

elaboradas quatro sequências didáticas, cada qual com duas etapas. As 

dificuldades apresentadas na produção inicial de cada turma serviram de 

diagnóstico para a elaboração dos módulos na segunda etapa. 
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Como as atividades foram realizadas em grupos, que se mantiveram 

em ambas as etapas e as turmas eram heterogêneas, os dados levantados 

avolumaram-se diante das possibilidades de criação dos módulos para a 

segunda etapa. Para fins de organização e de modo a corroborar com as 

referências teóricas que embasam esta pesquisa, a opção por dividir as 

atividades modulares nas capacidades de linguagem veio de modo a organizar 

a distribuição dos exercícios na SD. 

Na segunda etapa, os módulos – elaborados diante das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes na produção inicial – dividiram-se de acordo 

com as capacidades de linguagem (de ação, discursivas e linguístico-

discursivas). No desenvolvimento, as professoras e a pesquisadora realizaram 

a orientação dos grupos do decorrer das aulas, lendo as comandas das 

atividades e dialogando sobre como deveriam ser feitas. Ao final dos módulos, 

os alunos foram convidados a reverem as produções iniciais e produzirem uma 

reformulação dessa produção, sendo esta a final.  

 

 

3.4 Procedimento de Análise dos Dados 

 
Os dados resultantes do desenvolvimento das sequências didáticas  

não se limitaram às análises das produções iniciais e finais, mas também 

entraram como dados as atividades modulares, desenvolvidas nas turmas de 

6º a 9º ano. Esses dados foram analisados, segundo: 

a) Os níveis de operações de linguagem postulados pelo ISD, os 

quais dividem-se em:  

- 1º nível: representações do contexto social da produção do texto, 

em que são mobilizadas as capacidades de ação; 

- 2º nível: estruturação discursiva do texto, em que são mobilizadas 

as capacidades discursivas; 

- 3º nível: escolha das unidades linguísticas (de textualização e 

enunciativas), em que são mobilizadas as capacidades linguístico-discursivas. 
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Quadro 4: Critérios de Análise da Produção Escrita 

 

Capacidades requeridas Níveis de operações de linguagem referentes às 

capacidades requeridas 

 

 

 

 

Capacidades de Ação 

- Pertinência da produção, relacionada à comanda da 

atividade; 

- Adaptação ao gênero textual de referência; 

- Abordagem do conteúdo temático proposto; 

- Produção textual objetivada em relação aos 

interlocutores; 

- Produção textual objetivada em função da situação 

comunicativa. 

 

 

 

Capacidades Discursivas 

- Respeito à estrutura convencional do gênero de 

referência; 

- Utilização de sequências textuais que estejam em 

acordo com o objetivo, na produção do gênero textual 

produzido; 

- Articulação entre as partes do texto. 

 

 

Capacidades Linguístico-

Discursivas 

- Conexão em concordância com a situação 

comunicativa e com o gênero; 

- Coesões (nominal e verbal) pertinentes ao gênero e 

suas sequências textuais constitutivas; 

- Posicionamentos enunciativos avaliadores do conteúdo 

temático (vozes e modalizações). 

 

Fonte: Adaptado de Dolz, Ganon e Decândio (2010) 

 

Os critérios utilizados na grade de correção, expostos no quadro 

acima, são critérios gerais. No entanto, eles foram flexibilizados devido às 

demandas específicas dos gêneros trabalhados, à adequação conforme a faixa 

etária de cada turma, além de respeitar as premissas curriculares. 

 

 

 

 



 

66 

 

4 PROGRESSÃO CURRICULAR DAS CAPACIDADES DE LINGUAGEM NA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a ferramenta de levantamento 

diagnóstico das dificuldades dos estudantes que serviu para justificar a 

intervenção com o projeto de ensino. Em seguida, realizou-se a descrição e 

análise do procedimental desenvolvida com os estudantes. 

 

 

4.1 Apresentação do desenvolvimento da Etapa 1 das SD  

 

Nesta apresentação, a etapa primária do desenvolvimento das SD 

será foco, visto que foi o ponto  inicial no trabalho com os alunos. Após a 

apresentação desta etapa, parte-se para a segunda etapa das SD e seu 

desenvolvimento com as turmas. 

A coleta de dados deu-se pelo desenvolvimento das sequências 

didáticas, as quais foram pensadas e elaboradas pela professora-

pesquisadora, diante dos resultados verificados pela AAP. A elaboração 

aconteceu durante um mês, sendo desenvolvidas no mês seguinte com as 

turmas pesquisadas. Não houve colaboração das professoras da escola na 

elaboração das atividades da SD, somente no momento de desenvolvimento 

em sala de aula. 

Nesta etapa, foi realizada, a priori, a modelização didática dos textos 

apresentada no Capítulo 2, caracterizando-se como parte do planejamento 

para a elaboração da sequência didática. Partindo das modelizações dos dois 

gêneros – a história em quadrinhos de página inteira e as tiras em quadrinhos -

, os trabalhos partiram para a elaboração da primeira fase da sequência 

didática (da apresentação da situação à primeira produção textual). Em todas 

as turmas, o processual foi o mesmo, variando o corpus e o gênero escolhido, 

sendo utilizado o gênero história em quadrinhos de página inteira para o 6º e 8º 

anos, e o gênero tira para o 7º ano e 9º anos. Esta divisão ocorreu em função 

da escolha de autor/personagens dos quadrinhos e diferentes graus de 

complexidade, apresentados na materialidade significativa de cada arte 

sequencial. 
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Em seguida, a pesquisa foi norteada pela elaboração do passo a 

passo da sequência didática. Assim, as atividades da apresentação da situação 

de comunicação iniciaram-se com exercícios de identificação do gênero 

trabalhado, seguidas de levantamento de conhecimentos prévios sobre o 

gênero e posterior apreensão das características daquela arte sequencial 

apresentada.  

As atividades relacionadas às personagens, balões, tipos de letras, 

expressões faciais e gestuais e símbolos nos quadrinhos foram executadas em 

conjunção entre as professoras, pesquisadora e alunos, já que o intuito era 

trazer a materialidade do gênero para a compreensão dos estudantes.  

Já sobre as questões estruturais na composição textual e temática, 

foram explorados aspectos além do texto e das imagens, remetendo a 

intertextualidade, quando esta apresentava-se, socializando-a durante a leitura 

e em discussões relacionadas. As atividades, nessa etapa, foram significativas 

ao aumentar nos alunos as possibilidades do que pode ser lido em um texto do 

universo dos quadrinhos. Diante disso, o olhar do leitor/aprendiz pôde ser 

apurado para que as próximas atividades fossem realizadas com maior grau de 

atenção e apreensão da leitura. 

Por fim, a produção inicial foi desenvolvida junto aos alunos, 

servindo como instrumento diagnóstico da zona real de desenvolvimento e da 

zona proximal de desenvolvimento, dos alunos envolvidos na pesquisa. Os 

elementos essenciais do contexto social do gênero devia ser observada para 

que os estudantes não deixassem de pensar a produção escrita nos elementos 

constitutivos do gênero proposto, abordando os aspectos contextuais. 

Também, o plano do texto, das sequências textuais e das escolhas linguísticas 

deveriam ser considerados.  

Essa produção foi realizada em equipes previamente organizadas 

pelas professoras e pesquisadora, de acordo com a heterogeneidade dos 

estudantes, diante do nível de proficiência em língua materna. Os grupos 

heterogêneros foram formados, tendo em vista o desempenho individual dos 

alunos de cada turma, visualizados nos resultados da AAP. 
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4.2  Análise das Capacidades de Linguagens por ano escolar e por 
gêneros textuais utilizados no processo da escrita 

 

As atividades de produção escrita propostas nas SD do 6º ao 9º 

anos do Ensino Fundamental – Anos Finais propõem os seguintes objetivos: 

a) reconhecer os gêneros história em quadrinhos de página inteira e 

tira em quadrinhos; 

b) reconhecer situações de comunicação de utilização dos gêneros 

estudados; 

c) compreender efeitos de sentido gerados pelos elementos verbais 

e não verbais no plano global da arte sequencial trabalhada; 

d) inferir possibilidades diversas de leitura e compreensão dos 

recursos léxicos, fraseológicos e gramaticais presentes nos 

quadrinhos; 

e) produzir textos do gênero HQ e tira, levando em consideração as 

comandas das atividades de produção propostas na SD. 

As sequências de atividades didáticas com as Hq e as tiras em 

quadrinhos foram elaboradas de acordo com a proposta de SCHNEUWLY & 

DOLZ, 2004. 

A seguir, apresenta-se o plano das SD elaboradas para as Etapas 1 

e 2 da escrita dos gêneros HQ e Tira em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Quadro 5: Plano das SD – organização processual do desenvolvimento das 

atividades 

Atividade de linguagem Síntese das Atividades 

 
 
 

Apresentação da  
Situação de Comunicação 

Projeto de dizer: situação de comunicação 
apresentada aos alunos, de modo a realizar 
um contrato didático, assegurando empenho 
e sentido para a execução das atividades 
desenvolvidas nas aulas. 

Repertório leitor: atividades de leitura, 
identificação e ampliação de conhecimento 
sobre o gênero trabalhado (normatização do 
leitor). 

 
Produção Inicial 

Atividade escrita do gênero trabalhado (HQ 
de página inteira ou tira), realizada em 
grupo, de efeito diagnóstico e avaliativo-
formativo. 

 
 
 
 
 

Módulos de atividades 

Capacidades de Ação: atividades 
relacionadas à mobilização do contexto de 
produção do gênero. 

Capacidades Discursivas: atividades 
relacionadas à planificação do gênero, seu 
tipo de discurso e sequências textuais. 

Capacidades Linguístico-discursivas: 
atividades relacionadas à identificação e 
compreensão dos mecanismos de 
textualização e enunciativos do gênero 
trabalhado. 

 
Produção Final 

Atividade escrita do gênero trabalhado, 
realizada em grupo, de efeito prognóstico e 
formativo. 

 

Cada SD foi composta por uma série de atividades que variam em 

número, de acordo com as possibilidades apresentadas pelos textos 

modelizados didaticamente, para cada ano escolar. 
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Quadro 6: Sinopse das SD desenvolvidas 

SD 6º ano 7 º ano 8 º ano 9 º ano 

 
 
 

Apresentação 
da situação 

Atividades 
didáticas (6) de 
identificação 
do gênero HQ 
de página 
inteira da 
Turma da 
Mônica. 

Atividades 
didáticas (8) de 
identificação 
do gênero tira 
em quadrinhos 
do Garfield. 

Atividades 
didáticas (11) 
de 
identificação 
do gênero HQ 
de página 
inteira em The 
Peanuts. 

Atividades 
didáticas (11) 
de 
identificação 
do gênero tira 
em quadrinhos 
da Mafalda. 

 
Produção 

inicial 

Primeira 
produção com 
personagens 
da HQ 
trabalhada. 

Primeira 
produção com 
personagens 
da tira 
trabalhada. 

Primeira 
produção com 
personagens 
da HQ 
trabalhada. 

Primeira 
produção com 
personagens 
da tira 
trabalhada. 

 
 
 
 
 
 

Módulos de 
atividades 

Capacidades 
de ação: 1 
módulo com 2 
atividades, 
Capacidades 
discursivas: 1 
módulo com 18 
atividades, 
Capacidades 
linguístico-
discursivas: 1 
módulos com 5 
atividades. 

Capacidades 
de ação: 1 
módulo com 2 
atividades, 
Capacidades 
discursivas: 1 
módulo com 18 
atividades, 
Capacidades 
linguístico-
discursivas: 1 
módulos com 
10 atividades. 

Capacidades 
de ação: 1 
módulo com 2 
atividades, 
Capacidades 
discursivas: 1 
módulo com 19 
atividades, 
Capacidades 
linguístico-
discursivas: 1 
módulos com 9 
atividades. 

Capacidades 
de ação: 1 
módulo com 2 
atividades, 
Capacidades 
discursivas: 1 
módulo com 21 
atividades, 
Capacidades 
linguístico-
discursivas: 1 
módulos com 
11 atividades. 

 
 
 
 
 

Produção final 

Reelaboração 
da primeira 
produção da 
SD ou nova 
produção 
textual, com 
presença das 
personagens 
da HQ 
trabalhada 
com temática 
sobre a escola 

Reelaboração 
da primeira 
produção da 
SD ou nova 
produção 
textual, com 
presença das 
personagens 
da tira 
trabalhada 
com temática 
sobre a escola 

Reelaboração 
da primeira 
produção da 
SD com 
presença das 
personagens 
da HQ 
trabalhada 
com temática 
sobre a escola 

Reelaboração 
da primeira 
produção da 
SD com 
presença das 
personagens 
da tira 
trabalhada 
com temática 
sobre a escola 

Circulação 
social 

Livro 
confeccionado 
pelos alunos 

Livro 
confeccionado 
pelos alunos 

Livro 
confeccionado 
pelos alunos 

Livro 
confeccionado 
pelos alunos 

 

 

4.2.1. Progressão em Espiral 
 

Na apresentação da situação, houve uma preocupação da 

pesquisadora em relação à leitura e à ampliação de conhecimento dos 

estudantes sobre o gênero trabalhado. De modo geral, em todas as turmas, os 
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gêneros da arte sequencial já eram bastante familiares. No entanto, um 

trabalho de leitura mais aprofundado foi primordial.  

O trabalho com a leitura deu-se de forma dialogada, isto é, com o 

apoio do professor para a realização das tarefas, instigando entendimentos 

possíveis das leituras, a partir dos gêneros escolhidos. Voltou-se também a 

atenção ao imagético das tiras e HQ, visto que, de modo geral, observou-se 

que os alunos tinham o hábito de realizar uma leitura apressada dos 

quadrinhos, privilegiando somente a parte verbal, ou seja, os signos linguísticos 

constitutivos dos balões. Este fato motivou leituras do não verbal, com um 

trabalho voltado para a oralidade nas atividades, priorizando a espontaneidade 

nas respostas. Por conta dessas contribuições espontâneas, o professor 

auxiliou no trabalho de construção coletiva dos conhecimentos socializados 

entre os integrantes das turmas, realizando a consolidação de características 

fundamentais dos gêneros. 

Um elemento fundamental bastante explorado, nas atividades de 

ampliação do repertório dos alunos, foram os balões e suas peculiaridades 

(forma, tamanho e sentidos agregados ao contexto da narrativa). As 

onomatopeias também entraram para o entendimento das emoções nas 

historietas, trazendo uma amplitude ao universo discursivo das tiras e HQ 

analisadas nesta fase da pesquisa. 

Ainda foram elaboradas e realizadas outras atividades que 

trouxeram quadrinhos sem balões ou quaisquer símbolo. A função desses 

exercícios foi a de um trabalho de leitura de imagens, na tentativa de 

desenvolver uma compreensão da linguagem não verbal. 

Para cada ano do Ensino Fundamental – Anos Finais -, foi escolhido 

um tipo de quadrinho diferente. Essa escolha prescindiu um trabalho de 

familiarização dos estudantes com as personagens e características de cada 

autor, com o objetivo de ampliar a compreensão dos alunos em relação às 

narrativas propostas para os exercícios.  

Para esta etapa, foram feitas pesquisas e levantamentos de dados 

pelas professoras e pela pesquisadora, uma vez que o equipamento escolar 

para as buscas na internet se encontrava insuficiente e/ou com o uso 

comprometido na escola onde a pesquisa foi realizada. Portanto, esse entrave 
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prejudicou o desenvolvimento pleno das atividades, ceifando alguns momentos 

de enorme contribuição para a aprendizagem dos estudantes. 

No continuar desta fase, os alunos foram convidados a realizar 

exercícios escritos, observando o desenrolar de uma narrativa, pormenorizando 

cada elemento do enredo e a sequência dos fatos apresentados, sempre sob a 

orientação da professora da turma e da pesquisadora. 

Foi proposta a primeira produção textual, com algumas comandas 

propostas por meio de perguntas que orientaram a atividade escrita (presença 

de personagens da arte sequencial estudada, presença de balões e 

onomatopeias, elementos da narrativa), porém deixando os alunos produzirem 

sem interferências para que a atividade fosse fiel. Todo o procedimental 

proposto foi realizado de forma dialogada entre professora, pesquisadora e 

alunos. A opção da execução em grupos de alunos, nas atividades, se deu pelo 

fato de que muitos alunos tinham dificuldade com a leitura de comandas de 

exercícios, impactando de maneira negativa a compreensão leitora da atividade 

e, por conseguinte, a realização da tarefa. 

As atividades de produção escrita dos alunos foram pensadas a 

partir de um projeto de dizer, delineado nas sequências didáticas das turmas, 

apresentando o propósito de circulação das produções textuais dos alunos. A 

organização das produções em um pequeno livro foi a solução encontrada 

entre as professoras e a pesquisadora de conseguir, com baixo custo, a 

disseminação para a comunidade escolar dos conhecimentos promovidos 

pelas atividades inseridas na SD e pela pesquisa, de modo geral.  

Este direcionamento do trabalho ocorreu também para superar a 

dificuldade na habilidade de “Reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que se referem ao mesmo tema, 

considerando as condições de produção e de recepção” e também como um 

movimento de levar o conhecimento produzido na escola para fora dela.  

A equipe gestora, os docentes, os funcionários, familiares e a 

comunidade escolar, em geral, puderam ter acesso ao material produzido pelos 

estudantes envolvidos na pesquisa. Os livros foram distribuídos em um 

exemplar por estudante, que participaram de todo o processo de confecção - 

iniciado pela produção escrita das tiras e HQ, seguido pela elaboração da capa 

e finalizado pela distribuição solene dos livros impressos. A circulação social do 
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livro ocorreu aproximadamente um mês após o final do desenvolvimento da 

pesquisa na escola. 

Durante a realização da atividade de produção inicial, os 

orientadores (professoras e pesquisadora) foram sanando as dúvidas mais 

abrangentes, abrindo a explicação para toda a turma. Ao final do processo de 

produção, os alunos entregaram-na à pesquisadora, para que esta pudesse 

realizar o diagnóstico das dificuldades mais pontuais de cada uma das turmas, 

além de analisar a zona de desenvolvimento real dos alunos. 

A análise das produções iniciais deixou claro que as habilidades em 

que um maior número de alunos demonstrou dificuldades na AAP eram 

bastante compatíveis com os resultados levantados pela pesquisadora. Isso foi 

percebido em todas as turmas envolvidas na pesquisa, demonstrando 

coerência entre os diagnósticos. Elencando as principais dificuldades e 

também as capacidades adquiridas, os resultados estão organizados nos 

quadros abaixo: 

 

Quadro 7: Avaliação diagnóstica das capacidades adquiridas e das 

dificuldades encontradas pelos alunos do 6º ano 

 

Capacidades Análise da etapa inicial 

 
 
 

Capacidades 
iniciais 

Entenderam que o uso de onomatopeia num quadrinho inteiro indicou uma 
briga entre o Cebolinha e a Mônica. 

Percebem que a história em quadrinhos da Turma da Mônica está voltada 
para o público infanto-juvenil. 

Perceberam a diferença entre os propósitos comunicativos em um bilhete, em 
uma receita e em uma tira em quadrinhos. 

Identificam a história em quadrinhos de página inteira como um gênero de 
predominância de sequências tipológicas narrativo-dialogais. 

 
Capacidades 

não 
conquistadas 

Não reconhecem as variações linguísticas, presente nas HQs do Chico 
Bento, diferenciando-a da dislalia do personagem Cebolinha. 

Não conseguem entender a HQ quando não se organiza o dizer de forma 
bastante explicitada e repetitiva. 

Não percebem as partes do enredo, como o clímax, por exemplo. 
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Quadro 8: Avaliação diagnóstica das capacidades adquiridas e das 

dificuldades encontradas pelos alunos do 7º ano  

Capacidades Análise da etapa inicial 

 
 

Capacidades 
iniciais 

Garfield usa a comida para se posicionar contra seu dono, gerando efeito 
de humor na tira.  

Perceberam a opinião de Garfield - que aparece como uma afirmação -, 
mas que se coloca como uma contradição à fala de Jon. 

Conseguiram perceber que o tempo verbal utilizado mudou a perspectiva 
do interlocutor, no diálogo da tirinha do Garfield. 

 
 

Capacidades não 
conquistadas 

Entendem a linguagem não verbal das tiras como mera ilustração. 

Não conseguem entender a tira quando não se organiza o dizer de forma 
explicitada e repetitiva. 

Não discutem nem questionam o projeto de dizer de uma produção de 
texto na escola. 

Tem dificuldade em entender o sentido conotativo de 
palavras/expressões na tira, bem como o que está implícito. 

 

 

Quadro 9: Avaliação diagnóstica das capacidades adquiridas e das 

dificuldades encontradas pelos alunos do 8º ano  

Capacidades Análise da etapa inicial 

 
 
 

Capacidades 
iniciais 

Perceberam em uma tira sem balões que o tema era o calor. 

Entenderam que a palavra idiota era a opinião e o conteúdo verbal do outro 
balão era somente um fato relacionado a esta opinião. 

Perceberam, com facilidade, as formas trazidas pelos balões (quadro) e o 
sentido produzido pelo uso de cada tipo de balão para entender a HQ 
(exemplos). 

Entenderam que o uso da expressão “estômago musculoso” era uma 
metáfora para “gordo”, ainda que não saibam definir o que seja uma 
metáfora.  

 

Capacidades 
não 

conquistadas 

Não conseguem estabelecer princípio, crise e fim nas produções da HQ. 

Não conseguem entender a HQ quando não se organiza o dizer de forma 
bastante explicitada e repetitiva. 

Não apresentam todas as partes do enredo (apresentação, conflito, clímax, 
desfecho) 
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Quadro 10: Avaliação diagnóstica das capacidades adquiridas e das 

dificuldades encontradas pelos alunos do 9º ano 

Capacidades Análise da etapa inicial 

 
 
 

Capacidades 
iniciais 

Entenderam que a planta murcha perto do globo terrestre porque há algo de 
ruim acontecendo com nosso planeta. 

Perceberam a diferença entre os propósitos comunicativos em um bilhete, em 
uma receita e em uma tira em quadrinhos. 

Identificaram que a italização da expressão “o importante” simbolizou um 
conflito entre o ter e o ser no mundo moderno. 

Conseguiram perceber que o choro de Susanita era ridículo, já que o animal 
havia morrido muito tempo antes do ser humano existir na Terra. 

 
Capacidades não 

conquistadas 

Não conseguem estabelecer princípio, crise e fim nas produções da tira. 

Não percebem a opinião de Mafalda nas entrelinhas da tira estudada. 

Não conseguem entender a tira quando não se organiza o dizer de forma 
explicitada e repetitiva. 

Não identificam o gênero notícia (no currículo, trabalhado no 7º ano); apontam 
como texto informativo. 

 

Diante dos resultados da produção inicial, foram elaborados os 

módulos de atividades de linguagem da sequência didática, tendo em vista as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes. Os três módulos das sequências 

didáticas compreendem tanto um trabalho de análise anterior quanto de 

apropriação dos resultados posterior. Logo, a elaboração dos módulos para a 

sequência didática com os quadrinhos ficou dividida de acordo com as 

capacidades de linguagem que se desejou conquistar em cada módulo de 

trabalho. Os exercícios propostos focaram-se nas capacidades de ação, no 

primeiro módulo; nas capacidades discursivas, no segundo módulo e nas 

capacidades linguístico-discursivas, no último módulo.  

 

 

4.2.2 Etapa 2 das SD 

  

A partir do procedimental proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) em forma de sequência de atividades didáticas, os resultados, após 

desenvolvimento da primeira etapa das SD com os alunos, foram analisados. 

Num primeiro momento, as professoras das turmas auxiliaram a 

pesquisadora (que regeu as turmas no desenvolvimento da pesquisa) no 

trabalho de organização dos grupos de alunos, conforme o desempenho nas 

aulas de Língua Portuguesa, já demonstrado ao longo do ano letivo. Assim, 
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formando trios de estudantes com níveis de proficiência14 em Língua 

Portuguesa, as equipes foram organizadas em cada uma das turmas. De 

acordo com o pensamento de Vigotski (1998), voltando seus conhecimentos 

para o ensino, o caminho para se trabalhar com a formação de pares 

heterogêneros de alunos auxilia no avanço da proficiência daqueles que ainda 

não alcançaram os conteúdos elementares para o ano escolar em que estão 

matriculados. 

Logo, a partir do conceito de “zona de desenvolvimento real” 

(VIGOTSKI, 1998), que simboliza um conhecimento já dominado pelo 

estudante, os alunos que já estavam nessa zona de desenvolvimento foram 

unidos àqueles que ainda estavam na “zona proximal de desenvolvimento”, ou 

seja, aqueles que ainda não dominavam o que é necessário para a execução 

das tarefas propostas. Assim, os grupos heterogêneros (em relação às zonas 

de desenvolvimento) deviam ser estimulados a ativar seus conhecimentos, em 

função das demandas das atividades da sequência didática. Os alunos mais 

avançados auxiliaram os que ainda não haviam transformado as dificuldades 

em conhecimentos necessários para realizarem as tarefas propostas, ou seja, 

ajudaram aqueles que ainda estavam na fase de zona de desenvolvimento 

proximal. 

O trabalho com as capacidades de linguagem possibilitou que os 

professores vislumbrassem a faixa que divide o que o aluno já domina daquele 

conhecimento que ele precisa dominar, para atingir os objetivos do ano escolar 

no qual se encontra matriculado. Dessa maneira, os estudantes, em grupos, se 

organizaram para a realização de tarefas e, juntos, auxiliaram uns aos outros 

na mobilização das capacidades, a fim de decidirem as melhores opções de 

realização das atividades da SD, em um trabalho em conjunto. 

O professor, ao fomentar essas atividades em equipe, sugeriu 

interações bastante significativas entre os alunos, na tentativa de motivar o ser 

capaz de cada um, ao fazê-los ativar os conhecimentos que foram construídos 

ao longo do desenvolvimento das atividades de linguagem.  

 

 

                                                 
14 De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, os níveis de proficiência na Língua Portuguesa são abaixo do 
básico, básico, adequado e avançado. (SÃO PAULO, 2010). 
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4.2.3 Capacidades de Ação  

 

As atividades do primeiro módulo visaram à identificação e 

compreensão pelos alunos das características contextuais da produção das HQ 

de página inteira e tiras em quadrinhos. Nos quadros abaixo, discriminou-se as 

atividades com a capacidades de ação que foram adquiridas e não foram 

conquistadas pela maioria dos estudantes nas turmas pesquisadas. 

 

Quadro 11: Avaliação formativa das capacidades de ação adquiridas pelos 

alunos - do 6º  ao 9º anos 

 
 
 
 
 
Capacidades 

de 
Ação 

Descrição do objetivo das atividades do 
módulo 

Capacidades adquiridas do 
módulo, na SD desenvolvida 

pelos grupos (em %) 
 

6º 7º 8º 9º 

Diferenciar mundo físico e sociossubjetivo, e 
o suporte do gênero textual estudado 

100% 87,5% 87,5% 100% 

Compreender o objetivo da produção, diante 
da compreensão global do texto 

90% 87,5% 87,5% 100% 

Inferir tema do texto 90% 81,25% 87,5% 100% 

Inferir sentido no leitor, intencionado pelo 
autor do texto 

100% 81,25% 87,5% 100% 

 

O desempenho das turmas no desenvolvimento do módulo relativo 

às capacidades de ação pode ser considerado satisfatório. As maiores 

dificuldades encontradas foram em reconhecer o conteúdo temático dos textos, 

o que requereu síntese do entendimento e externalização do pensamento por 

meio de exercício escrito na sequência didática. Sobre o objetivo da produção, 

a dificuldade também atingiu alguns grupos que não conseguiram, 

compreender o tema dos gêneros trabalhados e a ação que motivou a 

produção dos textos estudados nas atividades. 

Outro dado relevante é o fato de a turma do 7º ano ter apresentado 

mais dificuldade nesse módulo em relação às outras turmas. Esse fato pode 

ser explicado pela dificuldade de alguns grupos de estudantes em sintetizarem 

o objetivo da produção em uma palavra ou expressão. No momento de 

realização das atividades também esses mesmos grupos em dificuldades na 

tarefa anterior não conseguiram inferir o sentido no texto. 
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4.2.4 Capacidades Discursivas  

 

As atividades do segundo módulo visaram ao reconhecimento pelos 

alunos das características das operações de organização textual das HQ de 

página inteira e das tiras em quadrinhos. Nos quadros abaixo, discriminaram-se 

as capacidades discursivas adquiridas pela maioria dos estudantes nas turmas 

pesquisadas. 

 

Quadro 12: Avaliação formativa das capacidades discursivas adquiridas pelos 

alunos - do 6º ao 9º anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capacidades 
Discursivas 

 
 

Descrição do objetivo das atividades 
do módulo 

 
 

Capacidades adquiridas do 
módulo, na SD desenvolvida 

pelos grupos (em %) 

6º 7º 8º 9º 

Conseguem compreender sentido no 
imagético presente na arte sequencial 
trabalhada. 

100% 100% 70% 85% 

Entendem a progressão dos fatos na 
narrativa. 

90% 100% 100% 75% 

Decompõem a narrativa, determinando 
seus elementos fundamentais. 

100% 100% 100% 80% 

Recontam oralmente uma HQ de página 
inteira ou tira, após exemplificação. 

80% 100% 100% 100% 

Recontam por escrito uma HQ de 
página inteira ou tira. 

100% 100% 100% 90% 

Identificam a situação de apresentação 
da historinha e seu conflito inicial. 

90% 100% 75% 70% 

Percebem a situação de clímax na HQ 
de página inteira ou na tira. 

90% 100% 70% 70% 

Localizam e compreendem o desfecho 
na narrativa. 

90% 100% 70% 70% 

Conseguem reescrever a arte 
sequencial trabalhada na SD, 
considerando elementos da narrativa e 
partes do enredo. 

80% 87,5% 62,5% 62,5% 

 

Entre as capacidades discursivas, as maiores dificuldades estão 

localizadas entre as partes do enredo, que não são identificadas facilmente, 

pelos estudantes, na leitura dos textos. As dificuldades, em relação ao 

reconhecimento das partes do enredo, levantam hipóteses de que esses 

alunos não são suficientemente capazes de produzir textos escritos do domínio 

do narrar, pois não mobilizam as capacidades discursivas necessárias. 

Percebe-se também que a turma que apresentou os menores 

índices de aproveitamento satisfatório, nesse módulo, foi a do 9º ano. Uma 
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possibilidade de explicação para este fato é que as dificuldades dos alunos são 

levadas de um ano a outro da escolaridade, sem que haja um trabalho de 

progressão do currículo em espiral que, ao longo do ciclo, realize retomadas e 

ampliações dos conteúdos.  

 

 

4.2.5 Capacidades Linguístico-discursivas  

 

As atividades do último módulo visaram ao reconhecimento pelos 

alunos das operações implicadas na produção das HQ de página inteira e tiras 

em quadrinhos, na ordem dos mecanismos de textualização e dos mecanismos 

enunciativos. Nos quadros abaixo, discriminaram-se as capacidades 

linguístico-discursivas adquiridas pela maioria dos estudantes nas turmas 

pesquisadas. 

 

Quadro 13: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 

adquiridas pelos alunos do 6º ano 

 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Linguístico-
Discursivas 

 
 

Descrição do objetivo das atividades do módulo Capacidades adquiridas 
do módulo, na SD 

desenvolvida pelos 
grupos (em %) 

Identificam presença de variação linguística na 
comparação entre falas de diferentes personagens, 
a partir do conceito de variação dado 
anteriormente. 

 
 

100% 

Identificam palavras e/ou expressões que marcam 
variação linguística específica presente na HQ. 

 
100% 

Realizam comparação entre a variação linguística e 
a dislalia, em palavras utilizadas pelas 
personagens, organizando as palavras em listas 
separadas. 

 
 
 

100% 

Confrontam o uso dos termos nos quadrinhos com 
a norma urbana de prestígio, a partir de pesquisa 
em dicionário da língua portuguesa. 

 
 

100% 

 

Os grupos de alunos do 6º ano realizaram as atividades do terceiro 

módulo, orientados pela equipe formada entre as professoras e a 

pesquisadora. Isso fez com que os alunos discutissem as respostas e a equipe 

realizasse explicações que levaram a turma a pensar nas comandas das 

atividades e a autorregular suas respostas. 
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Quadro 14: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 

adquiridas pelos alunos do 7º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Linguístico-
Discursivas 

 
 

Descrição do objetivo das atividades do 
módulo 

Capacidades adquiridas 
do módulo, na SD 

desenvolvida pelos 
grupos (em %) 

Percebem diferentes sentidos entre termos 
homógrafos acentuados ou não (diferença entre 
classes gramaticais). 

 
 

56,25% 

Percebem que o uso do acento agudo modifica 
sentido da palavra na frase. 

 
68,75% 

Compreender palavra como verbo, relacionada às 
desinências de tempo, modo, número e pessoa. 

 
100% 

Pesquisam e sintetizam conceito morfológico para 
entender uso de termo no texto. 

 
93,75% 

Ampliam conhecimento sobre classe gramatical 
presente em outros momentos na narrativa, 
internalizando usos e funções. 

 
 

87,5% 

Percebem marca linguística que causa a quebra 
na expectativa do leitor, em relação ao fluxo da 
narrativa. 

 
 

25% 

Entendem sentido de uma interjeição na 
compreensão global da história. 

 
47,5% 

Compreendem significado de informação implícita 
que confere humor à narrativa. 

 
50% 

Apresentam opinião ao se colocarem no lugar da 
personagem da tira. 

 
100% 

 

Para a turma pesquisada com maior número de grupos, nota-se 

dificuldade com identificação e compreensão de elementos linguísticos que 

inferem sentido conotativo na sequência de ações narradas. Ainda, alguns 

problemas de acentuação e grafia de palavras oferecem entraves para a 

compreensão leitora dos estudantes do 7º ano, já que os recursos de 

acentuação mudavam a palavra de classe gramatical, comprometendo o 

entendimento do leitor, como, por exemplo, o pronome demonstrativo ‘esta’ e o 

verbo ‘estar’, conjugado na 3ª pessoa do singular do tempo presente do modo 

indicativo. 
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Quadro 15: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 

adquiridas pelos alunos do 8º ano 

 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Linguístico-
Discursivas 

 
 

Descrição do objetivo das atividades do módulo Capacidades 
adquiridas do módulo, 

na SD desenvolvida 
pelos grupos (em %) 

Perceber manutenção (ou não) da coerência em 
sentenças de mesmo sentido, escritas de formas 
diferentes. 

 
75% 

Analisam sentenças parecidas, mas com sentidos 
diferentes, para encontrar a mais coerente com a 
sentença expressa na HQ. 

 
75% 

Selecionam elemento coesivo com mesmo valor 
semântico que o conectivo expresso em sentença do 
texto. 

 
62,5% 

Compreendem sentimento da personagem implícita 
em sua fala, diante da atitude de outra personagem. 

100% 

Conseguem compreender o humor na HQ, ainda que 
esteja subentendido. 

100% 

Inferem traço da personalidade da personagem, sem 
que essa informação esteja explicitada. 

62,5% 

 

No 8º ano, o módulo de atividades com as capacidades linguístico-

discursivas apresentou resultado satisfatório, já que nenhum grupo demonstrou 

desempenho abaixo de 50%.  

As dificuldades mais evidentes que surgiram entre os grupos estão 

relacionadas aos elementos coesivos e seus significados na comparação com 

outro conectivo de valor semântico semelhante. Também alguns alunos 

sentiram dificuldades, como leitores, em entender as características das 

personagens da HQ trabalhada e isso gerou problema de compreensão global 

da historinha.  
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Quadro 16: Avaliação formativa das capacidades linguístico-discursivas 

adquiridas pelos alunos do 9º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Linguístico-
Discursivas 

 
 

Descrição do objetivo das atividades do 
módulo 

Capacidades adquiridas 
do módulo, na SD 

desenvolvida pelos 
grupos (em %) 

Percebem faixa etária de personagens por 
escolha lexical presente em balão.  

100% 

Identificam verbos no infinitivo a partir de 
exemplo no texto e conceito dado na comanda 
da atividade. 

100% 

Inferem efeito de sentido no uso de verbo no 
infinitivo, relacionado ao conteúdo temático. 

75% 

Relacionam expressão interjeitiva como 
característica de determinada região do país, 
referenciando à proximidade geográfica entre a 
região brasileira e o país de onde a tira é 
originária. 

 
 

100% 

Identificam escolha lexical que definem 
ideologia de personagens.  

100% 

Identificam elemento de conexão que marca 
textualmente a passagem do tempo. 

87,5% 

Identificam, de maneira simplificada, tempo 
verbal predominante na tira. 

100% 

Relacionam uso de dêitico temporal para 
pressuporem o pensamento de personagens.  

100% 

Identificar opinião da personagem por meio de 
sinal de pontuação no balão. 

100% 

Realizam leitura da linguagem não-verbal para 
compreender a lógica das ações e o desfecho 
na tira. 

 
100% 

Compreender, na fusão entre o verbal e o não-
verbal, a intenção discursiva da personagem na 
tira. 

 
87,5% 

Fazem reflexão sobre sua própria vida e a 
cidadania, relacionando-as ao conteúdo 
temático da tira. 

 
87,5% 

 

No 9º ano, os grupos de alunos não demonstraram dificuldades no 

desenvolvimento das atividades do terceiro módulo, já que a maior parte das 

tarefas foi realizada colaborativamente entre os grupos da turma. Somente 

alguns grupos não conseguiram identificar a avaliação do conteúdo temático, a 

partir das marcas linguísticas referentes às modlizações.  

Também, a articulação do verbal com os recursos gráficos trouxe 

certa dificuldade entre alguns estudantes que não conseguiram compreender 

facilmente o gestual como materialidade significativa do discurso da 

personagem.  Por fim, os mesmos estudantes que apresentaram a dificuldade 

acima, não conseguiram perceber um dêitico de tempo, que determinava o 

conflito de gerações presente na tira. 
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5 CAPACIDADES DE LINGUAGEM MOBILIZADAS PELOS ALUNOS 
 

Neste capítulo, apresentam-se os dados obtidos por meio do 

desenvolvimento final da produção de texto na sequência didática. Foi 

realizado o levantamento dos dados da produção final e o confronto entre a 

produção inicial e final, a fim de validar didaticamente o projeto de ensino 

desenvolvido na pesquisa. 

 
 
5.1 Capacidades de Linguagem como foco das atividades didáticas 
 
 

No desenvolvimento das atividades da sequência didática, os alunos 

realizaram a produção de texto dos gêneros trabalhados. Para tanto, foram 

orientados a planejarem a produção, seguindo um rascunho para organizar as 

atitudes tomadas pelo grupo ao esquematizarem os quadrinhos. Esse espaço 

para o rascunho foi deixado ao final da SD, em que direcionava o tema – 

escola – o qual devia ser levado em consideração para a tarefa do 

planejamento e posterior produção textual. Também os alunos foram 

lembrados de que as produções deveriam ser feitas e refeitas para que fossem 

publicadas no livro. O livro em questão foi o meio de circulação das produções 

das turmas, veiculado por toda a comunidade escolar. 

Para a apreciação das produções textuais, a pesquisadora orientou 

as professoras colaboradoras a realizarem várias versões da mesma produção, 

apontando as dificuldades para motivar a autorregulação do texto pelos 

próprios alunos. No entanto, nem todas as turmas realizaram a reescrita do 

texto, devido a entraves no desenvolvimento das atividades realizadas no 

percurso da pesquisa, os quais foram explicados ao final desta dissertação. 

As produções textuais foram analisadas, diante das capacidades de 

linguagem requeridas. Assim, os quadros abaixo demonstram o que cada 

grupo conseguiu conquistar ao longo do processo ao qual foi submetido. Os 

critérios estão descritos no quadro abaixo: 
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Quadro 17: Critérios de avaliação para a apreciação da atividade escrita dos 

grupos na produção textual final da sequência didática 

Apreciação Descrição do critério apreciativo 

Satisfatório Desenvolveu 70% ou mais o que foi solicitado nas atividades descritas da 
capacidade de linguagem envolvida. 

Parcialmente 
 Satisfatório 

Desenvolveu de 40% a 60% o que foi solicitado nas atividades descritas da 
capacidade de linguagem envolvida. 

Insatisfatório Desenvolveu 30% ou menos o que foi solicitado nas atividades descritas da 
capacidade de linguagem envolvida 

Não Apresenta Não apresentou desenvolvimento da atividade solicitada. 

 

 

5.1.1 Capacidades de Ação 

 

Quadro 18: Avaliação das Capacidades de Ação  
 

Capacidades de Ação avaliadas na 
Produção Final 

Quantidade de grupos por ano 

6º ano: 10 7º ano: 16 8º ano: 8 9º ano: 8 

Procurou 
produzir o texto 
pensando em 
sua circulação 
social? 

Satisfatório 3 10 6 7 

Parcialmente Satisf. 2 4 - 1 

Insatisfatório 4 2 1 - 

Não Apresenta 1 - 1 - 

Realizou o 
planejamento da 
produção 
textual? 

Satisfatório 5 3 3 3 

Parcialmente Satisf. 4 8 4 5 

Insatisfatório - 5 - - 

Não Apresenta 1 - 1 - 

Levou em 
consideração o 
conteúdo 
temático 
proposto? 

Satisfatório 1 5 5 5 

Parcialmente Satisf. 6 7 1 2 

Insatisfatório 2 4 1 1 

Não Apresenta 1 - 1 - 

 

 
Em relação às capacidades de ação verificadas na produção final 

das turmas, notou-se que as histórias em quadrinhos de página inteira dos 

grupos da turma do 6º ano eram simples narrativas ilustradas, na maioria 

apresentando-se como uma tarefa da escola, sem preocupação com a 

circulação social do texto e seus possíveis interlocutores. Quanto ao 

planejamento da escrita, este não foi realizado, tampouco foram feitos 

rascunhos. Os alunos também sentiram dificuldades em fazer a produção com 

um tema pré-estabelecido – a escola. 

Entre os alunos da 7º ano, as produções já foram melhor elaboradas 

em relação às produções do 6º ano. Os alunos preocuparam-se em realizar 

textos que fossem lidos não só pelos colegas da turma, porém o planejamento, 
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não foi realizado, prejudicando a produção final. Também percebeu-se 

dificuldade na compreensão de como abordar o conteúdo temático, o qual não 

apareceu nas produções textuais da turma. 

No 8º ano, as produções alcançaram maior nível de elaboração, 

comparadas às do 7º ano, tendo sido pensadas em função do livro que 

socializou os textos pela comunidade escolar. O planejamento da produção 

escrita foi realizado e os grupos não sentiram grande dificuldade em trabalhar 

com um tema determinado. 

Já com os grupos de 9º ano, as produções entregues estavam mais 

elaboradas em relação às características das personagens da tira trabalhada, 

escolha vocabular, recursos gráficos etc. Entretanto, apresentaram pouco 

planejamento para a escrita, mas o tema proposto apareceu em quase todas 

as produções e foi trabalhado sem grandes dificuldades pelos estudantes das 

equipes. 

 
 
 

5.1.2 Capacidades Discursivas 
 
 
Quadro 19: Avaliação das Capacidades Discursivas  
 

Capacidades Discursivas avaliadas 
na Produção Final 

Quantidade de grupos por ano 

6º ano: 10 7º ano: 16 8º ano: 8 9º ano: 8 

Apresenta os 
elementos da 
narrativa? 

Satisfatório 7 9 4 5 

Parcialmente Satisf. 2 7 3 3 

Insatisfatório - - - - 

Não Apresenta 1 - 1 - 

Apresenta os 
elementos do 
enredo? 

Satisfatório 4 4 4 4 

Parcialmente Satisf. 4 9 2 4 

Insatisfatório 1 2 1 - 

Não Apresenta 1 1 1 - 

Faz uso da 
linguagem não 
verbal própria 
dos quadrinhos? 

Satisfatório 5 4 3 3 

Parcialmente Satisf. 2 12 5 4 

Insatisfatório 2 - - 1 

Não Apresenta 1 - - - 

Explora os tipos 
de balões? 

Satisfatório 3 12 5 1 

Parcialmente Satisf. 6 4 - 7 

Insatisfatório - - 1 - 

Não Apresenta 1 - 2 - 

Faz uso da 
linguagem 
verbal? 

Satisfatório 7 16 5 8 

Parcialmente Satisf. 3 - 1 - 

Insatisfatório - - - - 

Não Apresenta - - 2 - 
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A posição das 
personagens no 
quadrinho é 
ordenada, 
conferindo 
coerência à 
leitura? 

Satisfatório 4 10 4 7 

Parcialmente Satisf. 5 6 3 1 

Insatisfatório - - 1 - 

Não Apresenta 1 - - - 

Consegue 
resolver crise na 
narrativa com 
desfecho 
coerente? 

Satisfatório 2 4 4 2 

Parcialmente Satisf. 2 6 2 3 

Insatisfatório 5 3 1 3 

Não Apresenta 1 3 1 - 

Explora 
caracterização 
de personagens 
da arte 
sequencial 
trabalhada na 
SD? 

Satisfatório 4 12 6 5 

Parcialmente Satisf. - 3 - 1 

Insatisfatório 5 1 2 2 

Não Apresenta 1 - - - 

Utiliza a 
linguagem não 
verbal como 
parte 
significativa da 
produção de 
texto? 

Satisfatório 2 - 2 3 

Parcialmente Satisf. 5 8 5 4 

Insatisfatório 2 8 1 1 

Não Apresenta 1 - - - 

Apresenta em 
todos os 
quadrinhos 
elementos 
essenciais para 
a compreensão 
da historieta? 

Satisfatório 3 7 2 6 

Parcialmente Satisf. 4 6 3 1 

Insatisfatório 2 3 3 1 

Não Apresenta 1 - - - 

Faz uso dos 
balões 
envolvendo e 
direcionando a 
fala à 
personagem? 

Satisfatório 4 16 4 8 

Parcialmente Satisf. 5 - 1 - 

Insatisfatório - - 1 - 

Não Apresenta 1 - 2 - 

 
Sobre as capacidades discursivas analisadas na produção final dos 

alunos, nos grupos da turma pesquisada do 6º ano, notou-se que a 

apresentação dos elementos da narrativa estão presentes, seja de forma 

verbal, por meio do não verbal ou, ainda, pelo discurso indireto marcando a fala 

de narrador. Nessa turma, somente a metade dos estudantes traz para o texto 

os elementos do enredo, com maior dificuldade em clarificar o clímax e o 

desfecho. Também 30% apenas da sala fazem uso do imagético próprio da 

arte sequencial como onomatopeias, quadrinhos mudos, expressões gestuais e 

faciais etc. Em relação aos tipos de balões, 80% da turma utilizam os balões 

mais simples, sem grandes explorações, no entanto, todos os grupos fazem 
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uso da linguagem verbal, apesar de apresentarem dificuldades em ordenar as 

personagens e suas falas para orientar a leitura. A maioria da turma também 

demonstrou incoerência ao elaborar o clímax e o desfecho da narrativa, 

comparados esses elementos do enredo ao restante do início da historieta. 

Metade deles não conseguiu abordar, de forma satisfatória, as características 

físicas e psicológicas das personagens da Turma da Mônica, trazendo as 

imagens como ilustração do verbal, com a presença de quadrinhos 

desnecessários para a compreensão global da HQ de página inteira. Por fim, 

metade dos alunos não usou os balões para envolver a fala das personagens e 

direcionar o balão à personagem correta. 

No 7º ano, de forma satisfatória ou parcialmente satisfatória, os 

alunos apresentaram tanto os elementos da narrativa como os do enredo. De 

modo geral, os grupos exploraram pouco a linguagem não verbal, própria da 

arte sequencial, embora tenham utilizado ao menos dois tipos de balões nas 

produções. Todos os grupos criaram sob a orientação da linguagem verbal, 

ordenando a leitura coerentemente pela posição das personagens e 

respectivos balões. Cerca de 70% dos grupos demonstraram dificuldade em 

articular o clímax e o desfecho com os outros elementos do enredo e também 

em usar a linguagem não verbal como materialidade significativa da produção. 

Ainda assim, a maioria explorou aspectos físicos e psicológicos das 

personagens da tira do Garfield, com os balões envolvendo a fala e apontando 

para cada participante da tira. 

Aproximadamente 80% dos grupos do 8º ano apresentaram, sem 

dificuldades, os elementos da narrativa na produção final; já sobre os 

elementos do enredo, muitos apresentaram parcialmente esses elementos no 

decorrer dos quadrinhos. Cerca de 95% das equipes utilizou a linguagem 

verbal, mas nem todos os quadrinhos, na maioria das produções, eram 

essenciais para o entendimento da HQ de página inteira. Metade dos grupos 

conseguiu ordenar personagens e balões para a leitura e a outra metade se 

confundiu bastante nessa organização, embora utilize o balão direcionado à 

personagem, envolvendo a fala. Quase 80% dos estudantes trabalharam a HQ 

com a presença das personagens da Turma do Minduim (The Peanuts) na 

produção textual desenvolvida. 
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Por fim, as análises das capacidades discursivas nas produções 

finais da turma do 9º ano demonstraram, de forma satisfatória (60%) ou 

parcialmente satisfatória (50%), que os grupos apresentaram os elementos da 

narrativa e os do enredo. A maior dificuldade entre os elementos do enredo 

encontra-se na organização do clímax e do desfecho. O uso da linguagem não 

verbal própria dos quadrinhos foi melhor explorada em cerca de metade das 

produções, bem como os tipos de balões. Todas as produções fizeram uso da 

linguagem verbal, com personagem e balão indicando a direção da leitura, 

envolvendo a fala. Também os grupos exploraram satisfatoriamente as 

personagens presentes nas tiras da Mafalda em suas características físicas e 

psicológicas.  

 

 
5.1.3 Capacidades Linguístico-discursivas 
 
 
Quadro 20: Avaliação das Capacidades Linguístico-discursivas  
 

Capacidades Linguístico-discursivas 
avaliadas na Produção Final 

Quantidade de grupos por ano 

6º ano: 10 7º ano: 16 8º ano: 8 9º ano: 8 

Apresenta uso 
adequado de 
figuras de 
linguagem e 
expressões de 
sentido 
conotativo 

Satisfatório 2 2 3 4 

Parcialmente Satisf. - 1 - - 

Insatisfatório - - - - 

Não Apresenta 8 13 5 4 

Apresenta 
coerência 
textual no verbal 
e não-verbal? 

Satisfatório 1 5 5 2 

Parcialmente Satisf. 5 7 2 5 

Insatisfatório 4 4 1 1 

A produção traz 
coesão textual 
no verbal e não-
verbal 

Satisfatório 2 7 7 6 

Parcialmente Satisf. 3 5 - 2 

Insatisfatório 5 4 1 - 

Não aparecem 
marcas de 
oralidade na 
escrita (grafia, 
acentuação, 
trocas de letras) 
na produção 

Satisfatório 1 2 2* 3 

Parcialmente Satisf. 6 12 4* 4 

Insatisfatório 3 2 -* 1 

O uso da 
pontuação foi 
explorado em 

Satisfatório 1 2 4 3 

Parcialmente Satisf. 1 10 1 4 

Insatisfatório 8 1 - - 
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função das 
características 
da arte 
sequencial 

Não Apresenta - 3 3 1 

Apresenta uso 
adequado das 
regências e 
concordâncias 
na escrita? 

Satisfatório 3 8 4* 4 

Parcialmente Satisf. 5 6 3* 4 

Insatisfatório 2 2 1* - 

Faz uso 
adequado do 
discurso indireto 
(narrador), 
quando há? 

Satisfatório 2 2 1 2 

Parcialmente Satisf. 1 1 - - 

Insatisfatório - - - - 

Não Apresenta 7 13 7 6 

Conseguiu 
internalizar e 
utilizar as 
características 
das 
personagens na 
arte sequencial 
trabalhada na 
SD 

Satisfatório 3 7 3 2 

Parcialmente Satisf. 1 5 1 3 

Insatisfatório 6 4 4 3 

Apresenta 
humor e/ou 
criticidade como 
normatizam as 
artes 
sequenciais 
trabalhadas 

Satisfatório 2 5 5 7 

Parcialmente Satisf. 3 3 1 - 

Insatisfatório 5 8 3 1 

Avalia conteúdo 
temático por 
meio dos 
modalizadores 

Satisfatório 3 5 4 5 

Parcialmente Satisf. 1 7 3 2 

Insatisfatório 6 4 1 1 

Realizou 
reescritas 
suficientes para 
a 
autorregulação 
da produção 

Satisfatório - - 2 1 

Parcialmente Satisf. 4 11 5 4 

Insatisfatório 6 5 1 3 

*Alguns grupos do 8º ano apresentaram histórias em quadrinhos de página inteira sem balões, 
ou seja, sem conteúdo verbal, que pudesse ser analisado por todos os critérios detalhados 
acima. 
   

 
A respeito das capacidades linguístico-discursivas das turmas 

pesquisadas do 6º ano, notou-se que somente 20% dos grupos utilizaram 

recursos como figuras de linguagem (principalmente a ironia e as elipses), além 

de palavras/expressões em sentido conotativo, elementos comuns nos gêneros 

da arte sequencial. Além disso, os estudantes reportaram problemas de 

coerência no verbal e no não verbal, e ausência de coesão na HQ produzida. 

No entanto, 60% dos grupos demonstrou desenvolvimento parcialmente 

satisfatório nos que diz respeito à presença de marcas de oralidade, problemas 
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com acentuação gráfica, grafia de palavras, trocas de letras etc., em relação à 

variação linguística requerida para a elaboração do texto. Sobre os recursos de 

pontuação bastante explorados nas HQ, verificou-se que os grupos, no geral, 

não utilizaram estes recursos como parte da significação do texto, sendo seu 

uso minimizado às necessidades básicas da escrita. Regências e 

concordâncias apresentaram problemas em metade das produções e o 

discurso indireto indicativo de fala de narrador quase não apareceu nas 

produções da turma, porém foi bem executado quando apareceu. A 

normatização dos leitores acerca das características da Turma da Mônica, 

temas e personagens não aconteceu e/ou não foi percebido diante dos usos 

das personagens nos textos analisados. Tal fato ficou ainda mais claro por 

conta da ausência do humor, traço característico das HQ estudadas na SD. A 

avaliação do conteúdo temático também não foi realizada por cerca de 80% 

das turmas, mais um elemento que corrobora a inexistência do processo de 

reescrita dessas produções de texto. 

Entre os alunos do 7º ano, 85% não utilizaram figuras de linguagem 

ou expressões de sentido conotativo nas produções. Sobre coerência, 70% dos 

grupos apresentaram dificuldades na relação verbal e não-verbal e na coesão, 

não usaram os dêiticos de pessoa, deixando repetições desnecessárias na 

escrita dos balões. Foram detectados problemas pontuais de marcas de 

oralidade, acentuação gráfica e grafia de palavras, que se encontram em 

desacordo com a variação linguística escolhida. Metade dos grupos explorou, 

de forma simplificada, a pontuação, conforme aparecem nas práticas de 

referência da arte sequencial, e as regências e concordâncias surgem com 

poucos problemas entre os grupos. Cerca de 90% não usam o discurso 

indireto, mas somente as sequências narrativo-dialogais na construção do 

narrar. A personagem Garfield e seus coadjuvantes na arte sequencial tiveram 

suas características normatizadas pelos alunos que, em sua maioria, fizeram 

uso do universo relativo das personagens da tira para a construção de suas 

próprias tiras em quadrinhos. Contudo, a presença do humor está inserida em 

apenas metade das narrativas, bem como a avaliação do conteúdo temático 

(escola). As produções demonstraram a necessidade de reescritas para 

melhoramento do texto. 
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No 8º ano, os alunos pouco apresentaram elementos como ironia e 

expressões em sentido conotativo, mas o fizeram de modo satisfatório ao 

utilizarem-nas. 75% dos grupos não trazem problemas com coerência e coesão 

textual. Já as marcas de oralidade aparecem na metade das produções, com 

foco para problemas de grafia de palavras e acentuação gráfica (duas 

produções, neste quesito, não foram avaliadas por conterem somente 

linguagem não verbal). Sobre a pontuação nas HQ, nessa turma, quando 

usada, foi feita de maneira satisfatória, agregando significados ao texto. Em 

relação às regências e concordâncias, poucos problemas foram detectados. O 

discurso do narrador quase não aparece, mas quando há, é bem localizado, 

indicando tempo ou lugar. Cerca de metade dos grupos conseguiu internalizar 

as características das personagens de The Peanuts, avaliando o conteúdo 

temático; a outra metade não realizou essas tarefas satisfatoriamente. Também 

para esta turma seria necessário reafirmar o prejuízo do texto pela falta do 

processo de reescritas das produções. 

Para as análises do 9º ano, ao iniciar pelas figuras de linguagem e 

expressões de sentido conotativo, aproximadamente 60% dos alunos que as 

utilizam, fazem de forma satisfatória. Apenas 20% dos grupos demonstraram 

desenvolvimento insatisfatório na coesão e na coerência, ainda que as marcas 

de oralidade apareçam em metade das produções dos alunos, presentes, 

principalmente, na regência e na concordância. Cerca de 90% dos grupos 

usam os sinais de pontuação, mas exploram pouco os recursos próprios da 

pontuação na arte sequencial e, por volta de 75% dos grupos não apresenta 

uso do discurso indireto. Em relação à internalização das características da 

arte sequencial trabalhada na SD, o rendimento geral da turma é bastante 

deficitário, no entanto, os grupos que apreenderam as características da tira da 

Mafalda e apreenderam temas e características (personagens, temas etc.), 

conseguiram avaliar satisfatoriamente o conteúdo temático, agregando 

criticidade e/ou humor à produção de texto. Mesmo assim, ficou evidente a 

necessidade do trabalho de reescritas, já que o desempenho da turma, na 

comparação entre os grupos, foi heterogêneo nos resultados. 
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5.1.4 Capacidades de compreensão e de produção dos alunos sobre o 
imagético nas HQ e Tiras em Quadrinhos 
 
 

Por meio das análises das produções finais dos grupos de alunos, 

foi possível perceber que, apesar de terem realizado a maioria das atividades 

dos módulos sem muitas dúvidas, foi no momento da produção escrita que se 

evidenciaram as dificuldades que eles apresentam. 

Na leitura das tiras e HQ, os alunos nem sempre se atentam para o 

imagético da forma mais demorada e reflexiva, fixando-se no verbal contido 

nos balões. É possível que, somente havendo a falta de entendimento do texto, 

o leitor volte aos quadrinhos para tentar compreender o sentido global da 

narrativa. As capacidades de compreensão de leitura dos quadrinhos são 

essenciais para que o raciocínio seja, numa tarefa de produção textual desse 

leitor, o direcionador para chegar ao objetivo que o produtor do texto 

estabeleceu para o entendimento de seu leitor. 

Partindo disso, olhando para as produções dos estudantes, entende-

se que a fusão da linguagem verbal e da linguagem não verbal não se dá de 

maneira fluida e natural. É muito frequente notar que o não verbal, nas 

produções dos estudantes pesquisados, aparece como mera ilustração do 

verbal, inviabilizando muitos aspectos possíveis de serem explorados na 

produção dos gêneros da arte sequencial. Alguns elementos como um ponto 

de interrogação sozinho num balão ou o uso das reticências podem ser 

motivadores de sentidos os quais as palavras seriam necessárias em grande 

número para exprimir o mesmo valor. 

Sabe-se que na arte sequencial é preciso ser conciso no dizer, já 

que a linguagem não-verbal pode ser explorada de inúmeras formas. Contudo, 

o aluno não precisa ser um exímio desenhista para executar tal tarefa, mas 

tornam-se necessárias escritas e reescritas da mesma produção para que o 

sincretismo entre as duas linguagens – verbal e imagético – estejam fundidas 

em um texto coeso e significativo. 
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5.2 Resultados das etapas 1 e 2 das SD 
 

Nesta pesquisa, o resultado das duas etapas da sequência didática 

foi organizado no quadro abaixo. 

 

Quadro 21: Confronto dos resultados entre as produções inicial e final 

ANO PRODUÇÃO INICIAL PRODUÇÃO FINAL 

 
 
 
 
 

6º 

Capacidades iniciais: pouco usam a 
linguagem não-verbal nos quadrinhos; 
conhecem propósito comunicativo do 
gênero em relação a outros gêneros; 
produzem o gênero para contar uma 
história. 

Ampliação: ampliaram o uso do não 
verbal; parte da turma produziu o gênero 
não só como uma tarefa escolar;  
aprofundaram-se no contexto de produção 
na atividade escrita. 

Dificuldades: imagético como ilustração; 
não produzem o texto para circular 
também fora da escola; não dão 
sequência à narrativa seguindo as partes 
do enredo. 

Superação: 40% da turma não usam mais 
o imagético só como ilustração e 30% da 
turma conseguiram produzir o texto 
pensando na circulação social; 
apresentaram melhor organização do 
encadeamento das ações na HQ. 

 
 
 
 
 

7º 

Capacidades iniciais: procuram criar 
efeito de humor na narrativa; usam pouco 
o não-verbal; apresentam  parcialmente 
os elementos da narrativa. 

Ampliação: tentaram mais colocar o 
humor nas tiras produzidas; ampliaram o 
uso do não verbal típico dos quadrinhos; 
70% conseguiram apresentar todos os 
elementos da narrativa. 

Dificuldades: dificuldade em entender 
sentido conotativo; não dão sequência de 
princípio, crise e fim na tira; não 
produzem o texto para circular também 
fora da escola. 

Superação: mais de 70% da turma 
conseguiu usar sentido conotativo na 
produção; houve melhora parcial na 
organização lógica das partes do enredo; 
cerca de 60% conseguiram produzir o 
texto pensando na circulação social.  

 
 
 
 
 

8º 

Capacidades iniciais: usam recursos 
gráficos dos quadrinhos; apresentam 
parcialmente os elementos da narrativa.  

Ampliação: ampliaram os tipos de 
recursos gráficos dos quadrinhos nas 
produções; apresentaram os elementos 
da narrativa, ainda que haja dificuldades 
relativas ao enredo. 

Dificuldades: não dão sequência de 
princípio, crise e fim; não usam a coesão 
para evitar repetições; não usam 
conotação. 

Superação: por volta de 60% conseguiram 
usar sentido conotativo e a ironia; 
realizaram maior uso dos dêiticos de 
pessoa na coesão nominal; metade da 
turma melhorou o encadeamento de 
ações entre as partes do enredo (clímax). 

 
 
 
 

9º 

Capacidades iniciais: usam pouco o 
humor e/ou criticidade; produzem sob o 
princípio da narratividade; apresentam os 
elementos da narrativa. 

Ampliação: cerca de 70% dos alunos 
conseguiram internalizar características 
das personagens no uso da criticidade; 
apresentam elementos da narrativa tanto 
no verbal como no não verbal. 

Dificuldades: não dão sequência de 
princípio, crise e fim na tira; não 
referenciam sem repetições de léxico; 
dificuldade em usar a conotação. 

Superação: apresentaram avanço na 
sequência lógica do enredo; passaram a 
fazer maior uso dos dêiticos de pessoa na 
coesão nominal; utilizaram com maior 
frequência a conotação e a pressuposição 
nas produções. 

 
A análise entre as produções somente não são suficientes para 

dimensionar todo o processo formativo que se realizou ao longo do 
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desenvolvimento das sequências didáticas. Os conhecimentos mobilizados 

para a resolução das atividades dos módulos aparecem de forma significativa 

na produção final, mas como não apareciam como capacidades iniciais ou 

dificuldades mais relevantes na primeira etapa da pesquisa, não puderam ser 

confrontadas. 

No entanto, podemos afirmar que os avanços foram significativos, 

ainda que se considere a necessidade de um tempo mais amplo e que fosse 

dada continuidade ao trabalho, com novas elaborações de sequências 

didáticas, a fim de promover a progressão ao longo do semestre e, também, do 

ano letivo.  

 
 

5.3 Síntese das Análises dos Resultados 
 

 
Quadro 22: Síntese das Capacidades de Linguagem analisadas 
 

Capacidades de 
Ação 

Capacidades 
Discursivas 

Capacidades Linguístico-
Discursivas 

 Abordagem de 
conteúdo 
temático definido; 

 Representação 
da situação 
comunicativa no 
planejamento da 
produção; 

 Produção textual 
em função da 
circulação social 
do texto; 

 Objetivo da 
produção 
direcionando 
texto aos 
interlocutores. 
 

 Caracterização do 
gênero, segundo 
recursos linguísticos 
e gráficos da arte 
sequencial; 

 Encadeamento 
lógico nas 
sequências de texto 
narrativo-dialogais, 
em relação aos 
elementos da 
narrativa e partes do 
enredo; 

 Ordenação para a 
leitura na sequência 
de quadrinhos e de 
balões. 

 Presença de conectivos e 
elementos coesivos na produção 
escrita inserindo-a no tipo de 
discurso pertencente; 

 Escolhas lexicais, de pontuação, 
de variante linguística etc. que 
relacionam produção ao gênero 
de referência; 

 Avaliação do conteúdo temático 
(proposto) pelos modalizadores; 

 Gerenciamento das vozes e 
posicionamentos enunciativos 
presentes; 

 Utilização do sentido conotativo e 
denotativo de forma coerente na 
escrita, de acordo com a arte 
sequencial sugerida para a 
produção. 
 

 
 

5.4 Proposta da Progressão Curricular para o agrupamento do 
narrar nos anos finais do Ensino Fundamental 
 
 

Para que a progressão curricular aconteça, é necessário retomar os 

conhecimentos (de mundo, de organização textual) e as capacidades de 

linguagem (de ação, discursivas e linguístico-discursivas) para que se progrida 
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a um nível mais complexo, possibilitando reencontrar o objeto de ensino em 

diferentes etapas da aprendizagem. 

Sendo assim, é importante notar que muitas das atividades 

propostas na SD desenvolvida nesta investigação repetem-se. Isso ocorreu 

porque os alunos envolvidos na pesquisa não haviam sido expostos ao 

trabalho com os gêneros da arte sequencial, na perspectiva teórica do ISD.  

Por isso, ainda que esta seja uma progressão curricular, as atividades foram 

desenvolvidas com turmas diferentes e não com uma mesma turma durante os 

quatro anos finais do Ensino Fundamental.  

Assim, para propor um refinamento dessas capacidades de 

linguagem, a progressão pode ser organizada complexificando as atividades 

para aprofundamento das capacidades globais com os gêneros da arte 

sequencial e outros gêneros do agrupamento do narrar. Esta proposta 

apresenta-se como uma possibilidade de trabalho subsequente com as turmas 

envolvidas nesta pesquisa. 

Em relação às capacidades de ação, para o 6º ano dimensionou-se 

a aprendizagem na SD voltada para os parâmetros básicos do contexto de 

produção, representando os interlocutores e suas funções sociais. Ao 

progredirem para o 7º ano, esses mesmos alunos poderiam ser expostos a um 

trabalho com mais foco na circulação social do texto, deixando mais claro o 

objetivo da produção textual, a qual não deve ser somente o cumprir de uma 

tarefa escolar, lida e corrigida pelo professor.  

Para o 8º ano, a ampliação no nível de interpretação da situação 

comunicativa a fim de concentrar a produção nos efeitos que se deseja 

alcançar no público alvo da produção podem ser o ponto central nas atividades 

sobre as capacidades de ação. E, uma vez no 9º ano, as capacidades de ação 

podem ser direcionadas ao conteúdo temático que deve se tornar cada vez 

mais crítico, amadurecendo juntamente ao adolescente que melhora sua forma 

de conceber o mundo a sua volta. 

Nas capacidades discursivas, no 6º ano, a SD procurou repertoriar 

sobre os elementos básicos da arte sequencial, como tipificação de balões, 

fusão entre o verbal e o não verbal e identificação dos elementos da narrativa e 

das partes do enredo. Essas capacidades podem ser retomadas, já ficou 
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demonstrado pelos quadros de análise da produção final que os alunos ainda 

apresentam dificuldades.  

Assim, para o 7º ano, podem ser delineadas atividades com foco nos 

recursos gráficos dos quadrinhos (pontuação específica, onomatopeias, 

quadros mudos, balões mais elaborados, tipos de letras, expressões faciais, 

gestual das personagens, pictogramas etc.) como elementos significativos para 

a compreensão global do texto, fazendo com que os estudantes entendam que 

o imagético não se reduz à mera ilustração do verbal.  

No 8º ano, o plano deve focar o trabalho com as sequências textuais 

e o predomínio das narrativo-dialogais a fim de que os alunos pudessem 

compreender melhor as ações da narrativa em função do clímax e do desfecho. 

Essas partes do enredo apresentam dificuldade na turma do 8º ano pesquisada 

e podem ser priorizadas nas atividades, tanto com os gêneros da arte 

sequencial, como com qualquer outro do agrupamento do narrar, trazendo 

narrativas com desfecho inesperado ou que terminem no clímax.  

Aos alunos do 9º ano, a proposta é um trabalho que traga narrativas 

mais longas, com vários conflitos e personagens, mostrando outros gêneros do 

narrar que ampliem o repertório dos alunos em relação às capacidades 

discursivas, preparando-os para leituras mais complexas que virão, 

certamente, com o ensino da literatura no Ensino Médio. 

Em relação às capacidades linguístico-discursivas, os alunos do 

6º ano foram desafiados a reconhecerem os dêiticos de tempo, lugar e pessoa 

e os discursos do narrador (indireto), nas atividades modulares, na tentativa de 

que transpusessem esses conhecimentos para a produção textual. Entretanto, 

em quase todos os quesitos da apreciação das produções finais perceberam-

se dificuldades que foram desde o uso da conotação até à normatização 

relacionada às personagens da Turma da Mônica e a avaliação do conteúdo 

temático. Nesse ano escolar, pode-se ainda, reforçar as marcas dêiticas em 

atividades que privilegiam a morfossintaxe e nos mecanismos de conexão 

textual. 

Assim, para o 7º ano, a progressão poderia se valer dessas 

informações e focar-se em outras atividades que trabalhem diferenças entre 

implícito e pressuposto, sentido conotativo e denotativo, de forma adequada à 

faixa etária e aos conteúdos curriculares do ano escolar. A escolha pelo 
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Garfield foi motivada pelas possibilidades de ensino para o 7º ano, pensando 

não só na normatização dos alunos leitores para as personagens da tira, mas 

também na ampliação do repertório leitor acerca dos significados não explícitos 

no texto.  

Para o 8 º ano, o foco pode ser dado às vozes e às modalizações. 

No gerenciamento das vozes, fazer com que os alunos percebessem as 

ideologias nas falas das personagens, por meio das leituras e, posteriormente, 

organizadas de modo a fazerem parte das produções textuais da turma. Já em 

relação aos modalizadores, comparar os modalizadores deônticos a essas 

vozes, identificando a criticidade, o humor, entre outros elementos comumente 

presentes nos quadrinhos ou, ainda, em outro gênero do narrar. 

No 9º ano, as capacidades linguístico-discursivas podem dar ênfase 

a atividades envolvendo personagens, haja vista os conteúdos supracitados, 

propostos para ampliar as capacidades discursivas. Trabalhar com narrativas 

mais densas indo de personagens mais planas para aquelas mais redondas, 

com ampliação do grau de complexidade nas caracterizações e desempenho 

de ações nas partes que compõem o enredo, são propostas cabíveis de 

trabalho com esse ano escolar. 

De ano a ano, no mesmo ciclo de aprendizagem, a progressão foi 

pensada de forma a propor apenas algumas possibilidades para o ensino 

desses dois gêneros do agrupamento do narrar. Logo, há a necessidade de ser 

sensível às dificuldades carregadas de um ano ao outro e trabalhar as 

retomadas daqueles conteúdos que não foram alcançados no ano em que 

estavam previstos. Partindo disso, a engenharia de trabalho para as aulas de 

língua portuguesa movimenta-se numa progressão em nível de complexidade 

dos conhecimentos sobre a língua, subindo numa espiral contínua, flexibilizada 

e com voltas que preconizem a consolidação e/ou revisão dos conteúdos ao 

longo da escolaridade. Essa estratégia significa que, de ano a ano, os 

agrupamentos e os gêneros não são abandonados, mas podem ser revisitados 

diante de uma necessidade diagnosticada durante o processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação apresentou uma 

proposta de progressão curricular utilizando gêneros textuais do agrupamento 

do narrar, mais especificamente dois gêneros da arte sequencial: HQ de página 

inteira e Tira em quadrinhos. Tais gêneros foram dimensionados para o ensino 

por meio dos dispositivos modelização e sequência didática, a fim de servirem 

à aprendizagem da língua portuguesa, sendo os dispositivos organizados 

pertinentemente em função dos currículos estadual e federal, para turmas do 

Ensino Fundamental – Anos Finais, da rede pública estadual paulista. 

Nesta pesquisa, considerou-se como problemática o modo como as 

sequências didáticas em progressão poderiam desenvolver as capacidades 

iniciais dos alunos em capacidades conquistadas, no ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa. Nesse sentido, pode ser afirmado que, entre as etapas 

de desenvolvimento das sequências, no mesmo ano, houve transformação nas 

capacidades iniciais dos alunos, em relação às capacidades demonstradas nas 

produções de texto ao final do projeto de ensino. Ainda, pode ser destacado o 

fato de que os alunos passaram a encarar os quadrinhos de modo geral não só 

como um gênero de passatempo. Isso possivelmente modificou também a 

visão das professoras envolvidas e da coordenação pedagógica da escola que 

entendia a arte sequencial como textos ‘menores’. 

Ressalta-se que as transformações de comportamento de linguagem 

dos aprendizes poderiam ser maiores se as projeções da progressão curricular 

fossem desenvolvidas com as mesmas turmas, ano a ano dentro do ciclo de 

aprendizagem. Contudo, sabe-se que, em uma pesquisa em nível de mestrado, 

isso não é possível de comprovar, uma vez que o tempo para a finalização do 

curso é de 24 meses e o ciclo completo dos anos finais do Ensino Fundamental 

fecha-se em 48 meses. 

Em relação aos objetivos, no geral, a proposta de elaboração da 

progressão curricular em espiral foi projetada para os anos finais do Ensino 

Fundamental e apresenta-se como sugestão de trabalho docente no Produto 

que faz parte desta pesquisa. Após a organização dos dados analisados nas 

atividades modulares e produções de texto (inicial e final), foi possível verificar 

as ampliações e superações na aprendizagem das turmas e, ainda, verificar os 
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conhecimentos que não foram alcançados com o projeto de ensino. Diante 

disso, a progressão estabelece pontos de aprimoramento para os anos 

escolares subsequentes, a fim de superar dificuldades apontadas pela 

avaliação formativa desse processo em geral.  

Sobre os objetivos específicos, a proposta de organização de 

progressão curricular em espiral para o processo de ensino e aprendizagem no 

Ensino Fundamental – Anos Finais -, por meio de uma estruturação temporal 

dos objetivos e conteúdos, foi pensada de modo a melhorar a estrutura do 

ensino em relação aos agrupamentos de gêneros, para que os mesmos 

agrupamentos e até os mesmos gêneros fossem reencontrados em momentos 

futuros na aprendizagem dos alunos. Isso foi estabelecido como objetivo por 

ser um dos elementos mais evidentes em uma progressão em espiral, quando 

o mesmo objeto de ensino é retomado em nível de complexidade mais 

profunda. O planejamento de dispositivos didáticos (modelização e sequência 

didática) para o desenvolvimento das operações de linguagem foi também uma 

parte fundamental desta investigação, sendo a base que estruturou o trabalho 

de desenvolvimento desta pesquisa.  

Por fim, entre os objetivos específicos, o último se fixa em validar 

didaticamente o procedimento de ensino proposto em relação aos ganhos de 

aprendizagem, o que está demonstrado nos quadros de análise do processo 

como um todo, desde a primeira etapa até as produções finais. Também o 

material paradidático (caderno pedagógico) visando à apropriação das 

capacidades globais do agrupamento do narrar, como proposta de trabalho 

para professores da educação básica, está alocado nesta dissertação como 

mídia digital inclusa em CD na contracapa desta dissertação e disponível no 

repositório digital da UNESP. 

Ainda que esta pesquisa tenha conseguido atingir seus objetivos, 

alguns entraves ocorreram que prejudicaram o desenvolvimento das 

atividades, principalmente lesando os alunos e a pesquisa como um todo.  

Um desses entraves foi o fato de uma das professoras (de duas das 

quatro turmas pesquisadas) ter abandonado as aulas na escola em função de 

mudança de cidade. A ausência dessa profissional criou uma lacuna temporal 

no desenvolvimento das atividades que, ao serem retomadas, não foram 

revisitadas para que os alunos se recordassem, já que o tempo era escasso e 
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foi preciso acelerar para que não se perdesse o que já havia sido conquistado 

no avanço da SD. A escola, nesse sentido, apoiou a pesquisadora 

disponibilizando a professora da Sala de Leitura, que providenciou recursos 

materiais e deu todo o suporte para que o trabalho fosse finalizado. Ainda 

assim, em função do tempo, o processo de reescrita das produções textuais foi 

desconsiderado, o que demonstrou fragilidades na escrita dos alunos, as quais 

poderiam ser minimizadas, caso fossem revisadas e/ou reescritas. 

Outro problema vivenciado foi com os microcomputadores da escola. 

Esses equipamentos não foram fornecidos à escola em número suficiente em 

relação à quantidade de alunos e, constantemente apresentam problemas de 

ordem técnica sendo impossibilitado o uso pelos estudantes. No momento de 

desenvolvimento das SD, o fato que prejudicou parte das atividades foi a 

realização de pesquisas sobre as personagens. Essas atividades tinham como 

objetivo que os alunos estabelecessem padrões de comportamento, 

caracterização física e psicológica, usos de expressões verbais e recursos 

gráficos próprios de cada arte sequencial etc., porém, essas pesquisas, que 

deveriam ser feitas utilizando a internet, não foram realizadas. Isso se refletiu 

em alguns resultados envolvendo exercícios voltados às capacidades 

linguístico-discursivas, afetando os alunos do 8º e 9º ano que obtiveram 

desempenho abaixo do esperado em relação aos alunos do 6º e 7º ano, os 

quais não fizeram essas pesquisas utilizando a internet como recurso didático 

fundamental. No caso das turmas prejudicadas, não havia a possibilidade de 

adaptar a atividade para ser realizada sem os microcomputadores e o acesso à 

internet.   

Entre pequenos e grandes entraves, destaca-se também que, no 

decorrer deste curso de mestrado profissional, houve um período de greve das 

universidades públicas estaduais paulistas que paralisaram as atividades 

acadêmicas durante quatro meses no ano de 2014.  

As possibilidades para que se dê continuidade a trabalhos 

semelhantes em pesquisas posteriores apontam caminhos para a elaboração 

de outros projetos de ensino que englobem os agrupamentos de gêneros com 

a projeção das capacidades globais. Esse procedimento auxilia na observação 

do texto de modo geral, a fim de direcionar o olhar para as dimensões 

ensináveis, para a modelização do gênero textual. 
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Também, pesquisas que abordem os agrupamentos trazem novas 

formas de encarar o currículo estadual paulista que propõe um agrupamento 

por ano escolar, realizando uma progressão circular e não em espiral. Do modo 

como é apresentada, essa progressão em círculo não retoma conteúdos e não 

trabalha com revisões contínuas, uma necessidade latente observada pela 

pesquisa realizada nesta dissertação. 

Além de todos os entraves e ganhos, a pesquisa trouxe em sua 

organização um projeto que não incluiu a colaboração de professores. Este fato 

apresenta-se como uma possibilidade, visto que a participação nas discussões 

para melhor atender o ensino e as necessidades dos estudantes, pensar em 

como usar as fontes teóricas em sua aplicabilidade didática podem funcionar 

como um trabalho de formação continuada aos docentes.  

Assim como o Produto (Caderno Pedagógico), o processo 

colaborativo poderia ter mobilizado maior comprometimento dos professores 

envolvidos nas atividades realizadas nesta investigação, já que a presença das 

professoras que participaram do desenvolvimento das sequências didáticas 

gerou uma via de mão dupla, visto que o contato com a metodologia e o 

material didático desencadeou um processo formativo, ainda que superficial.  

Como pesquisadora, as transformações sofridas foram colossais. 

Diante de uma abordagem teórica ainda bastante difícil e sendo oferecida de 

modo superficial e insuficiente nos cursos de formação continuada por todo o 

país, o curso de mestrado profissional me fez debruçar sobre os autores  do 

interacionismo sociodiscursivo e descobrir, sob a tutela da orientadora, 

imensas possibilidades de trabalho que até então eu não conseguia vislumbrar 

sozinha. 

Por fim, este trabalho serviu para que, como professores críticos, 

repensar as variáveis que se abrem ao ensino quando se propõe a discussão 

de um currículo, defendendo a heterogeneidade do público escolar e suas 

demandas por formação que muitas vezes estão fora das propostas, 

negligenciadas por políticas que disseminam materiais únicos e obrigatórios 

para uma clientela tão diversa. Motivar a elaboração de projetos de ensino, de 

novas abordagens em função da especificidade do público e também da 

demanda pela formação dos professores são medidas urgentes e que 
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recuperam a autonomia dos educadores como chave para um trabalho docente 

de qualidade para o Brasil.  
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Corpus de análise para realização da Modelização Didática de Gênero 
 

1- Gênero História em quadrinhos de página inteira – Turma da Mônica 
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2- Gênero Tira em quadrinhos – Garfield 
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3- Gênero História em quadrinhos de página inteira – The Peanuts 
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4- Gênero Tira em quadrinhos – Mafalda 
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