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RESUMO 
 

 

A docência em língua materna nos permitiu perceber a centralidade do ensino 
na modalidade escrita da língua e, em contrapartida, a relativa  negligência no 
que se refere ao estudo da modalidade oral, a despeito de sua relevância no 
cotidiano social. Junto dessa problemática, verificamos também que o ensino 
da leitura literária no ensino fundamental II é relegado a segundo plano. Assim, 
tanto o ensino da oralidade quanto da leitura literária são efetuados de forma 
assistemática. A posterior constatação referente à carência de trabalhos que 
abordem  o ensino e aprendizagem da leitura literária e da modalidade oral da 
língua materna nos levou ao seguinte questionamento: Como proceder, na 
prática docente, para tentar minimizar o problema? Pressupomos que há a 
possibilidade de propor o ensino da oralidade partindo de situações 
comunicativas emergidas da leitura do texto literário. Dessa forma, partindo da 
problemática e da hipótese acima descritas, passamos a buscar fundamentos 
teóricos para a proposição de uma sequência didática que se mostre adequada 
ao ensino conjunto da modalidade oral da língua portuguesa e da leitura de um 
texto literário, visando à ampliação da capacidade comunicativa oral dos 
estudantes. O recorte necessário nos fez pensar em um trabalho voltado para 
turmas de nono ano do ensino fundamental e com o gênero discursivo debate 
de opinião, uma vez que este faz parte do conteúdo curricular do referido 
ano/série. Para a leitura literária selecionamos uma adaptação do romance “Os 
Miseráveis” de Victor Hugo. Uma vez que objetivamos suscitar conhecimentos 
para aplicação prática, optamos pela metodologia qualitativa de natureza 
aplicada. Ancoramos-nos em estudos acerca do ensino de língua materna e 
oralidade realizados, entre outros, por Antunes (2003), Bakhtin (2003), 
Marchuschi (2010), Neves (2015), Freire (2011), Travaglia (2009), Faraco 
(2008), Ramos (1997), Castilho (2002), Bortoni-Ricardo (2005), Preti (2000), 
Soares (2001). Para as questões relacionadas ao ensino da leitura literária nos 
apoiamos nas pesquisas de Cândido (1995), Zilberman (2009), Jobim (2009), 
Cosson (2009), Sanfelice (2015), Lajolo (2009), Colomer (2007) Cereja (2005), 
Rezende (2010), Leahy-Dios (2004), Coelho (2000), dentre outros.  Intentamos 
com isso pensar em maneiras de garantir tanto a inserção da leitura literária 
nesse período da educação básica quanto a necessária reflexão acerca das 
formas de comunicação, especificamente dos gêneros discursivos orais 
públicos, aqueles que exigem maior monitoramento. Concluímos que o sólido 
embasamento teórico contribui qualitativamente para a ação docente e para o 
ensino de língua materna, possibilitando que o processo de ensino e 
aprendizagem se torne mais significativo.  
 

Palavras-chave: Língua materna - Estudo e ensino. Literatura. Leitura. 
Comunicação oral. 
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ABSTRACT 
 

 

Teaching in the mother tongue allowed us to perceive the centrality of teaching 
in the written form of the language and, on the other hand, the relative 
negligence regarding the study of the oral modality, despite its relevance in 
everyday social life. Alongside this problem, we also find that the teaching of 
literary reading in elementary school II is relegated to the background. Thus, 
both the teaching of orality and literary reading are carried out in an 
unsystematic way. The subsequent verification regarding the lack of studies that 
address the teaching and learning of literary reading and the oral modality of the 
mother tongue led us to the following question: How to proceed, in the teaching 
practice, to try to minimize the problem? We assume that there is the possibility 
of proposing the teaching of orality starting from communicative situations 
emerged from reading the literary text. Thus, starting from the problematic and 
the hypothesis described above, we start to seek theoretical foundations for the 
proposition of a didactic sequence that is adequate to the joint teaching of the 
oral modality of the Portuguese language and the reading of a literary text, 
aiming at the expansion of the capacity communication. The necessary cut 
made us think of a work aimed at ninth grade elementary school classes and 
with the discursive genre opinion debate, since this is part of the curricular 
content of the referred year / series. For the literary reading we selected an 
adaptation of the novel "The Miserables" of Victor Hugo. Since we aim to raise 
knowledge for practical application, we opted for the qualitative methodology of 
applied nature. We are interested in studies on mother-tongue and oral-
language teaching conducted by Antunes (2003), Bakhtin (2003), Marchuschi 
(2010), Neves (2015), Freire (2011), Travaglia (2008), Ramos (1997), Castilho 
(2002), Bortoni-Ricardo (2005), Preti (2000) and Soares (2001). For the 
questions related to the teaching of literary reading, we support the research of 
Candido (1995), Zilberman (2009), Jobim (2009), Cosson (2009), Sanfelice 
(2015), Lajolo 2005), Rezende (2010), Leahy-Dios (2004), Coelho (2000), 
among others. We try to think of ways to guarantee both the insertion of literary 
reading in this period of basic education and the necessary reflection on the 
forms of communication, specifically the public oral discursive genres, those 
that require greater monitoring. We conclude that the solid theoretical 
foundation contributes qualitatively to the teaching action and to the teaching of 
the mother tongue, allowing the teaching and learning process to become more 
meaningful. 
 
 
 Keywords: Mother tongue - Study and teaching. Literature. Reading. Oral 
communication. 
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Introdução 

 

 A atuação como docente nos anos finais do ensino fundamental e a 

formação acadêmica nos permitiram traçar alguns paralelos no que tange ao 

ensino de língua portuguesa, como este acontece atualmente na prática, e os 

referenciais teóricos mais atuais sobre ensino de língua materna e educação, 

possibilitando-nos perceber quanto da produção acadêmica tem refletido de 

forma concreta na educação básica.  

  Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil, 1998) já orientam 

que o ensino e aprendizagem da língua portuguesa proporcionem e ampliem o 

desenvolvimento das capacidades de ouvir, falar, ler e escrever, no sentido de 

que os estudos devem ser efetivados levando em conta o uso e a reflexão por 

parte do educando. 

No entanto, a partir da vivência docente, verificamos que o ensino da 

gramática acontece ainda de forma ampla sob o viés tradicional, prescritivo, 

muitas vezes realizado a partir de exemplos desconexos de textos e análise de 

frases soltas que em momento algum refletem o uso real que o falante faz da 

língua. 

Da mesma forma a produção textual apenas mudou de nome (antes 

redação), mas são poucos os escritos produzidos pelos alunos 

verdadeiramente orientados a partir dos gêneros discursivos, o que 

possibilitaria a percepção do modo como nos comunicamos, seja por via oral 

ou escrita, sempre com uma funcionalidade pré-existente, de forma 

contextualizada e interlocutores definidos; contudo, na maioria das vezes, o 

professor é o único interlocutor dos textos produzidos pelos alunos. 

As atividades de leitura ainda se encontram ancoradas mais no informar 

do que no formar leitores. No Ensino Médio, por exemplo, no que se refere à 

leitura de literatura, abordam-se mais comumente as estruturas, a historicidade 

das escolas literárias, seus principais representantes, abordando as obras de 

acordo com a opinião de críticos literários, mas raramente realizando a leitura 

da obra em si. No ensino fundamental, a situação é ainda mais preocupante, 

pois o trabalho com a leitura de literatura, na maioria das vezes, se atém 

somente aos excertos presentes nos livros didáticos, ficando a cargo do 
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professor selecionar obras para leitura completa, o que nem sempre é possível 

devido à carência nos acervos das bibliotecas – quando elas existem – e à 

dificuldade em se adquirir títulos para leitura coletiva. Como agravante da 

situação, pode-se incluir ainda a problemática que envolve o despreparo 

acadêmico do professor para lidar com a leitura em sala de aula de modo geral. 

Como resultado, de acordo estudos realizados por Cereja (2004, p.7), os 

sistemas nacionais de avaliação escolar (ENEM e SAEB) e o relatório 

internacional PISA mostram, por diversas aplicações consecutivas, que o 

desempenho dos estudantes em leitura e escrita encontra-se abaixo do nível 

esperado para as séries avaliadas. 

É na escola, espaço de interação, onde a linguagem possui papel 

central, que os alunos terão contato com os textos e consequentemente com a 

leitura. Convém ressaltarmos que, para muitos deles, este será o único lugar 

onde terão acesso à relação entre texto e leitura, principalmente a literária. 

O trabalho com a oralidade encontra-se em situação ainda mais 

precária. Para a maioria dos docentes, parece aceitável que o fato de o 

educando chegar aos anos finais do ensino fundamental se comunicando com 

certa eficiência em sua variação linguística leve à conclusão de que é 

desnecessário o ensino e aprendizagem da modalidade oral da linguagem, 

atitude que resulta para o aluno na privação do conhecimento efetivo de outras 

variedades mais formais, um continuum que lhe possibilitará melhor 

desempenho social. 

 Dentre os paradigmas que embasam o ensino de língua portuguesa, 

apresenta-se o consenso, ainda que implícito, de que a oralidade é mais 

informal, mais natural e, portanto, não necessita de grande atenção, enquanto 

que a escrita, mais formal, é o único objetivo que a escola deve buscar 

aprimorar. 

Sabemos que o mundo globalizado requer dos indivíduos grande 

capacidade de expressão, seja escrita ou oral, como também o 

desenvolvimento da alteridade, do respeito à diversidade e à opinião alheia. 

 Isso demanda que a educação escolar seja capaz de suprir as principais 

carências para a formação completa do indivíduo, algo que só é possível 

através de uma educação de qualidade, inserida em um contexto sério de 

ensino da escrita, da leitura e da oralidade. 
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Há grande número de pesquisas realizadas na área e muitas se 

encontram em pleno desenvolvimento, mas na prática o ensino ainda deu 

passos pequenos em direção às orientações feitas pelos estudos mais 

recentes sobre língua e linguagem. Em síntese, dentre muitos outros pontos 

observados, três, especificamente, se fizeram perceber notadamente, a saber:  

1. A centralidade do ensino de língua portuguesa na modalidade escrita e, 

consequentemente, há completa negligência relativa ao estudo da 

modalidade oral, a despeito de sua relevância no cotidiano social. 

2. O trabalho com a análise linguística em sala de aula parece encontrar-se 

apoiado em pilares tradicionais de ensino.  

3. O ensino da literatura no ensino fundamental II é relativamente 

desprovido de importância. 

A necessidade de recorte e proposição da relação grau de importância 

versus situação atual nos levou a eleger o ensino da modalidade oral da língua 

como foco de pesquisa. 

Acontece que o ensino da leitura literária se mostrou praticamente 

inexistente, fator que mereceu nossa atenção para esse ponto do ensino de 

língua portuguesa, uma vez que acreditamos, assim como Cândido (2011), que 

a leitura literária pode contribuir substancialmente para a formação global do 

indivíduo, possibilitando a este se descobrir, descobrir o mundo que o cerca e 

perceber ainda a grandiosidade do poder da linguagem, a partir de seus 

aspectos interacional, subjetivo e transformador. Assim, o acesso à leitura 

literária é imprescindível para a formação de um indivíduo que se pretenda 

crítico e agente transformador da sociedade. 

Pressupomos que um aprendizado qualitativo possa ser atingido aliando 

duas vertentes do ensino de língua portuguesa: leitura literária e comunicação 

oral. Dessa maneira, consideramos oportuna a proposição de uma metodologia 

de trabalho que procure abordar questões referentes ao ensino da oralidade 

nas aulas de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental 

 apoiando-nos em textos de natureza literária. 

Assim, nosso objetivo para este trabalho, especificamente, se resume 

em sistematizar uma proposta de intervenção, em forma de sequência didática, 

com foco na oralidade, a partir de atividades acerca do gênero discursivo 

debate de opinião, tendo como público alvo alunos do nono ano do ensino 
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fundamental, que possa servir de modelo para a sala de aula, permitindo o 

trabalho docente com a língua materna, em consonância com os eixos 

propostos pelos PCN.  

Nosso apoio teórico para o trato com a oralidade em sala de aula se 

encontra em Marchuschi (2010), Castilho (2002), Antunes (2003), Fávero, 

Andrade e Aquino (1999), Signorini (2001), Ramos (1997), Koch (2014), Preti 

(2000), Bortoni-Ricardo (2005), PCN (1998), Bakhtin (2003), Fiorin (2016), 

entre outros. 

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p. 146), é dever da escola 

ampliar os conhecimentos linguísticos dos alunos para além da esfera cotidiana 

e familiar, promovendo o ensino dos gêneros orais públicos formais. Os 

pesquisadores genebrinos ainda esclarecem que uma forma adequada de 

ensino pode ser realizada por meio de sequências didáticas, que consiste em 

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

torno de um gênero textual oral ou escrito” (2004, p.82). Segundo os mesmo 

autores, quando um determinado gênero discursivo adentra o espaço escolar 

para ser estudado, necessariamente sai de sua esfera de atuação para outra. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem ocorre a simulação deste 

gênero, um desdobramento, e ao mesmo tempo se torna instrumento de 

comunicação e objeto de ensino (2004, p. 150), fazendo-se necessário sua 

didatização.  

O debate de opinião foi escolhido por nós devido a dois motivos:  

a. Trata-se de um gênero discursivo que já tem seu estudo previsto para 

esta etapa escolar, portanto, faz parte do currículo e do planejamento docente; 

b. Consideramos o estudo do referido gênero como ferramenta importante 

para atuação cidadã na sociedade, pois possibilita o aprendizado de defesa de 

 opiniões, bem como o respeito à opinião alheia. 

Esse gênero, ao ser trabalhado na escola, possibilita, segundo 

Schneuwly e Dolz (2004, p. 151), mais do que a defesa de opiniões, “a 

construção coletiva de um saber sobre um dado assunto”. 

A realização de um debate de opinião necessita, para o 

encaminhamento das discussões, da presença de um tema controverso. 

Normalmente, quando trabalhado em sala de aula, esse tema já vem sugerido 
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pelo material didático, e não raras vezes, são temas que não suscitam 

problematizações, pois emergem para os estudantes de forma abstrata. 

É neste hiato entre a necessidade de um tema controverso e seu 

surgimento para os alunos que consideramos possível a inserção da leitura 

literária. Leahy-Dios (2004), em sua tese de doutorado, defende que a literatura 

pode constituir uma forma de educação literária, na qual todas as disciplinas 

podem se interrelacionar, devido à característica fronteiriça da literatura. Assim, 

partindo da leitura literária, podemos possibilitar estudos culturais, sociais e 

linguísticos.  

Baseados nos pressupostos da estudiosa, pensamos na possibilidade 

de, a partir da leitura de um texto literário, suscitar temas passíveis de 

discussão e que sejam escolhidos pelos próprios educandos, evitando a 

obrigatoriedade de estudar temas que não lhes sejam considerados relevantes. 

Esclarecemos logo de saída que não se trata de utilizar o texto literário 

como pretexto para o ensino de língua, mas de tornar a capacidade intrínseca 

à literatura de tratar sobre questões humanas e sociais perceptível aos alunos, 

de forma que o tema a ser discutido no debate de opinião emirja da leitura de 

um texto literário. Embasamos nossos procedimentos nos estudos teóricos de 

Silva (2010), Martins (2010), Silva (1984), Cosson (2009), Cereja (2005), 

Rezende (2013), Candido (2011), Cosson (2010), Maria (2010), Leahy-Dios 

(2004), Bakhtin (2003), Calvino (1993), entre outros. 

Várias obras podem colaborar para esta questão, mas novamente foi 

preciso realizar um recorte e selecionar uma para que pudéssemos pensar as 

estratégias de leitura e consequentemente as referentes à sequência didática 

para o trabalho com o gênero debate de opinião. 

Selecionamos, por conta do nosso gosto literário e devido às 

características da obra, a adaptação da editora Moderna de “Os miseráveis”, 

de Victor Hugo. A trama do enredo permite a discussão de vários temas, como, 

por exemplo, o trabalho infantil, a condição feminina atual em contraste com a 

época vivida pela personagem Fantine, o sistema prisional, o suicídio, entre 

outros. Para a feitura da proposta de atividades escolhemos o tema “suicídio”, 

por ser assunto amplamente discutido na atualidade devido à elevação dos 

números de ocorrências entre os adolescentes e jovens, estimulados por um 

jogo virtual. 



14 
 

A leitura literária também carece de um ensino sério e sistematizado. 

Para tanto recorremos aos estudos de Cosson (2011), que orienta seu ensino 

pautado também em uma sequência organizada de atividades, que pode tanto 

ser uma sequência básica (aconselhada para turmas do ensino fundamental) 

como uma sequência expandida (direcionada aos estudantes do ensino 

médio). 

Assim, neste trabalho, foram desenvolvidas duas propostas de 

sequências didáticas: uma, específica para a leitura do texto literário, 

respeitando dessa maneira sua literariedade e características fundamentais, e 

outra, própria para o ensino do debate de opinião. Esclarecemos que as duas 

se imbricam, de forma que o encerramento da primeira constitui a produção 

inicial da segunda. 

Este trabalho encontra-se dividido em quatro partes. No primeiro 

capítulo apresentamos as concepções teóricas que embasam nossa proposta 

metodológica. São concepções de língua, linguagem, avaliação e suas 

implicações para o ensino de língua portuguesa. No segundo, refletimos sobre 

o conceito de oralidade, quais os princípios que norteiam seu ensino, como ele 

acontece no chão da sala de aula e como concebemos que ele deva acontecer 

ancorado nos pressupostos teóricos por nós defendidos. O terceiro capítulo 

apresenta discussões acerca do ensino da leitura literária, sobre a 

possibilidade de ensinar esse tipo de leitura, quem é o responsável por esse 

ensino e quais implicações ele pode gerar para o ensino de língua materna. Já 

o quarto e último capítulo traz uma proposta metodológica composta de duas 

sequências didáticas que se completam: uma para a leitura literária e outra 

para o debate de opinião, que buscam concretizar os pressupostos teóricos 

que consideramos pertinentes para o ensino e aprendizagem da modalidade 

oral da língua portuguesa, almejando a desenvolvimento qualitativo da 

comunicação oral dos estudantes. 

 Por fim, realizamos algumas reflexões, no intuito de alavancar a 

percepção de quão necessárias são as pesquisas voltadas para a proposição 

de atividades significativas para o processo de ensino e aprendizagem da 

modalidade oral da língua portuguesa, especificamente dos gêneros orais 

secundários, aqueles pertencentes à fala pública mais monitorada, assim como 

explicitar a necessidade da expansão de programas de formação continuada 
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para docentes em serviço, de forma a contribuir para o melhora qualitativa da 

educação básica. 
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 1 Fundamentação Teórica 

 

Em seu livro “Aula de português – encontro e interação”, Antunes (2003, 

p. 40) afirma que “não pode haver prática eficiente sem fundamentação num 

corpo de princípios teóricos sólidos e objetivos.” Consideramos de grande 

importância que os docentes atuantes no ensino básico tenham clara a noção 

de alguns conceitos que permeiam suas aulas, de forma a agirem 

conscientemente em sua prática pedagógica. Perseguindo esse objetivo, 

propomos no presente trabalho uma reflexão acerca das diferentes concepções 

de linguagem e suas respectivas implicações para o ensino de língua 

portuguesa. 

 Ensinar língua portuguesa para falantes nativos dessa língua tem se 

constituído “pedra de tropeço” para muitos professores. Isto porque ainda se 

prioriza, apesar de toda uma gama de pesquisas realizadas no campo da 

Linguística Textual, da Sociolinguística e da Análise do Discurso, o ensino da 

gramática normativa em detrimento do ensino reflexivo acerca do uso efetivo 

da língua.  Segundo Faraco (2008, p.22), “a prática pedagógica tradicional 

sempre colocou o ensino de gramática no centro do ensino de português. No 

fundo, ensinar gramática e ensinar português foram sempre, na concepção 

tradicional, expressões sinônimas.” 

Supomos que boa parcela dos docentes que escolhe esse caminho o faz 

por julgá-lo mais “fácil”, mais seguro, uma vez que não se encontram nele 

grandes mudanças. Encontra-se aí, subjacente, um conceito de língua 

abstrata, imutável, que não considera o sujeito discursivo, nem o interlocutor, 

bem como o contexto sócio-histórico-cultural em que o ato comunicativo se 

realiza. 

  

1.1 Concepções de língua, linguagem e suas implicações para o ensino 

de língua materna 

  

O homem é o único ser capaz de se comunicar por meio da linguagem 

feito palavra. Essa linguagem o constitui, uma vez que é por meio dela que ele 

é capaz de expressar sentimentos, pensamentos, agir no mundo, interagir com 

outros homens. 
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A linguagem satisfaz a necessidade humana de comunicação e todos a 

desenvolvem, desde que não se apresentem problemas cognitivos, o que 

podemos verificar ao observar uma criança ainda pequena, com 

aproximadamente três anos, e que já é capaz de se comunicar com bastante 

desenvoltura, utilizando-se de um vocabulário composto por uma boa 

qualidade lexical. 

De acordo com Fiorin (2013, p. 14) “A língua é um sistema de signos 

específicos aos membros de dada comunidade.” O autor comenta que sua 

aptidão é um traço genético, mas que seu aprendizado é social. Os sentidos 

podem ser veiculados de diversas maneiras, por meio de uma pintura, de um 

sinal sonoro, de uma imagem. Assim verificamos a existência de linguagens 

mistas, que se utilizam do verbal e do não verbal para estabelecer a veiculação 

da mensagem. Para Fiorin (2013, p. 14) “podemos falar da linguagem como 

capacidade específica da espécie humana para produzir sentidos, de se 

comunicar, mas também das linguagens como as diferentes manifestações 

dessa capacidade.” 

Dessa forma, podemos identificar um pedido de silêncio utilizando um 

cartaz onde está escrito “SILÊNCIO”, ou através de um gesto em que o falante 

posiciona o dedo indicador em riste na frente dos próprios lábios, ou ainda por 

meio da pronúncia de um “Shiii!”, por isso, linguagens, no plural. 

É por meio da linguagem que percebemos o mundo, é através dela que 

podemos notar o sentido das coisas e interpretar a realidade. Dessa forma, as 

coisas, os sentimentos, só passam a existir para nós porque podem ser 

nomeados, ditos por meio da linguagem. Fiorin (2013, p.17) comenta que “a 

linguagem é atividade simbólica, o que significa que as palavras criam 

conceitos e eles ordenam a realidade, categorizam o mundo.” Assim, toda nova 

criação, todo novo conceito exigem novos termos, o que lhes garantem 

existência. 

Os estudos sobre a linguagem humana permitiram reconhecer que ela 

possui diversas funções, a depender da intenção comunicativa com que é 

empregada.  

Conforme nos mostra Fiorin em seu estudo, a linguagem pode ser usada 

para trocar informações, estabelecer e manter a comunicação, expressar a 

subjetividade. Com ela é possível exercer ainda a faculdade metalinguística. 
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Como não bastasse todas as funções elencadas anteriormente, a 

linguagem ainda se presta a ser fonte de prazer. Ela nos permite brincar com 

as palavras, manipulá-las para conseguirmos riso, contentamento. Nessa 

função da linguagem importa não somente o que se diz, mas principalmente 

como se diz. Exemplos disso podem ser encontrados nas charges, cartuns, 

poesias, músicas, romances, etc. Podemos perceber então que a linguagem 

pode ser usada de forma prática ou estética. No último caso, a escolha dos 

sons, o trabalho com as palavras, a maneira pela qual elas são dispostas no 

papel ou na tela, tudo converge para a produção de sentidos. 

A linguagem ainda constitui a identidade social. Nessa função, ela não 

só estabelece a comunicação, mas caracteriza o indivíduo que dela se utiliza. 

Assim somos capazes de reconhecer a origem do falante quando o ouvimos 

falar, às vezes somos capazes até mesmo de dizer a possível idade de quem 

fala, se é homem ou mulher.  A tomada de consciência sobre esse aspecto da 

linguagem permite a nós, professores, delinear nosso trabalho com as 

variedades linguísticas de forma mais aprimorada.  

Segundo o mesmo estudo (FIORIN, 2013, p.xx), a linguagem também se 

apresenta como uma forma de ação. Há enunciados que quando são 

pronunciados atos se realizam, exemplos disso são as ordens, as apostas, os 

desafios. Esses enunciados, que reivindicam uma ação resposta, podem ser 

diretos ou indiretos. Podemos exemplificar a linguagem como forma de ação a 

partir de uma situação corriqueira em sala de aula. Quando um aluno nos 

questiona se já corrigimos as provas, não está esperando simplesmente que 

respondamos sim ou não, mas que o informemos sobre a nota tirada por ele. 

A linguagem permite que não falemos apenas das coisas existentes, 

mas daquilo que também não existe, daquilo que sonhamos ou imaginamos. 

Aqui a linguagem se apresenta até mesmo de modo subversivo, pois permite 

que criemos utopias, nos mostrando que a nossa realidade não é a única 

possível e que podemos lutar pela implementação de nossos sonhos.  Ela é o 

que possibilita aos homens extravasar seus sentimentos. Assim, é desse modo 

que reconhecemos que a linguagem está presente em todas as atividades 

humanas e é por essa razão que, como afirma Fiorin (2013, p.33) “conhecer a 

linguagem é conhecer o homem”. 
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1.1. 2 As diferentes concepções de linguagem  

 

Os estudos acerca da linguagem têm elencado três possibilidades 

diferentes de concepções. Até a década de 70, o ensino e a aprendizagem de 

língua portuguesa eram claramente divididos em dois momentos. No primeiro o 

aprendiz era levado a dominar o sistema de escrita e a decodificá-lo, para em 

seguida poder realizar tarefas de interpretação e produção de textos, ler obras 

literárias e apreender as regras gramaticais da língua. 

 Nessa época a concepção de linguagem vigente era a que concretizava 

a expressão do pensamento. De acordo com essa concepção, depende do 

homem organizar o pensamento para bem falar e bem escrever. Portanto, 

bastaria ter conhecimento da gramática da língua para escrever e falar bem. A 

gramática prescritiva tem seu berço nessa concepção. De acordo com 

Travaglia (apud Faraco, 2009, p. 21), 

 

Para essa concepção as pessoas não se expressam bem porque não 
pensam. A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua 
exteriorização apenas uma tradução. [...] As leis da criação linguística 
são essencialmente as leis da psicologia individual, e da capacidade 
de o homem organizar de maneira lógica seu pensamento dependerá 
a exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem 
articulada e organizada. Presume-se que há regras a serem seguidas 
para a organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 
linguagem. 

  

O ensino apoiado nessa vertente se preocupava apenas em fazer com 

que o aluno fosse capaz de desvendar o código da linguagem escrita. Cabe 

ressaltar que os professores se preocupavam em encontrar o método mais 

eficaz para a alfabetização, o que acabava por convergir basicamente para 

sintético ou para o analítico. No primeiro, o ensino parte das unidades mínimas 

de som, menores que as palavras, os fonemas; o segundo parte das palavras 

ou unidades maiores, as frases. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999, p.22), no 

método sintético 

[...] a aprendizagem da leitura e da escrita é uma questão mecânica; 
trata-se de adquirir a técnica para o decifrado do texto. Pelo fato de 
se conceber a escrita como a transcrição gráfica da linguagem oral, 
como sua imagem (imagem mais ou menos fiel, segundo casos 
particulares), ler equivale a decodificar o escrito em som. 

 

Nesse terreno metodológico, a leitura e a produção de textos se 

baseavam nos modelos consagrados pela literatura; dessa forma, os gêneros 
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pertencentes à esfera jornalística, por exemplo, não tinham espaço e a forma 

de comunicação cotidiana, por ser informal, não era considerada importante o 

suficiente para ser tratada em sala de aula. A esse respeito, Travaglia (2009, p. 

22) comenta que 

[...] para essa concepção, o modo como o texto, que se usa para 
cada situação de interação comunicativa, está constituído não 
depende em nada de para quem se fala, em que situação se fala 
(onde, como,quando), para quem se fala. 

  

A segunda concepção apresenta a linguagem como instrumento de 

comunicação. A linguagem é o centro, voltada a si mesma, converge para seu 

interior e não para o exterior. Assim como na primeira concepção, o contexto 

histórico e social é excluído; trata-se de um sistema de signos capaz de 

transmitir uma mensagem. De acordo com Curado (2011, p. 27), nessa 

concepção, 

   
Abstrata e coletiva, a língua define-se por um “código virtual”, isolado 
de sua utilização, e, enquanto norma pronta, disponível, opõe-se ao 
indivíduo, que se obriga a aceitá-la como tal. Isso motivou a 
Linguística a não considerar os falantes e nem tampouco a situação 
de uso como determinantes dos fatos e regras da língua. Ao se 
afastar o falante da língua, ou seja, da sua dimensão social e 
histórica, tem-se uma visão monológica e imanente (voltada para si 
mesma), formalista, valorizando-se o seu funcionamento interno. 

 

Esta concepção fundamenta o Estruturalismo Saussuriano e o 

Gerativismo de Noam Chomsky. Ambas as correntes pertencem aos estudos 

da linguística moderna, postulando os estudos da linguagem a partir de um 

conceito de língua abstrata, apartada do seu uso, são estudos ancorados em 

exemplos de uso ideal da língua, uma vez que o objetivo dos estudiosos era 

observar a língua enquanto sistema e não em seu uso. 

  Travaglia (2009, p. 22) explica que nessa concepção o falante tem uma 

mensagem a ser transmitida, usando para esse fim um código que é remetido a 

outro através de um canal, ondas sonoras ou luminosas, que serão recebidas e 

decodificadas por um interlocutor. Esse “lugar” teórico ainda privilegia o ensino 

da gramática, no entanto, já há certa abertura para a diversidade de textos, 

pois os literários já não podiam subsidiar exclusivamente a produção de textos, 

como a escrita de cartas, por exemplo. 

A partir da década de 70, os estudos acerca da linguagem avançaram 

muito graças às pesquisas do filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), que 
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apresentou uma nova concepção de linguagem, a enunciativo-discursiva. 

Nessa concepção, a linguagem é produto vivo da interação social, das 

condições históricas e culturais de cada tempo; trata-se, portanto, de um 

trabalho coletivo, é vista em seu uso efetivo, é concreta, ideológica, dialógica1. 

Como o discurso é uma prática social, leva em conta não somente o sujeito 

discursivo, mas também seu interlocutor; importam as condições de produção 

(quem fala, onde, por que, para quem fala). 

O ensino de língua portuguesa ganha, então, novas dimensões, os 

gêneros textuais das diversas esferas dão forma e norteiam as atividades 

linguageiras em sala de aula, levando em consideração a necessidade 

comunicativa do indivíduo. O uso da língua passa a fomentar propostas de 

atividades que privilegiam as práticas sociais.   

Consideramos que o trabalho com a linguagem nas aulas de língua 

portuguesa seria muito estimulante se aos estudantes fossem apresentadas 

todas essas facetas da linguagem humana. O estudante, consciente do poder 

que a sua linguagem possui, sabendo que por meio dela pode representar seus 

pensamentos, seus pontos de vista, com certeza se mostraria mais engajado 

no próprio aprendizado, pois veria nele significado real. 

 

1.1.3 Concepções de linguagem e prática pedagógica 

 

Tudo que realizamos está permeado pelas questões nas quais 

acreditamos, por nossos valores culturais, pelas ideologias que defendemos. 

Isso significa que nossa prática pedagógica é, inevitavelmente, “contaminada”. 

Possivelmente, essas questões não estejam no plano da consciência quando 

elaboramos nosso plano de ensino, mas estão lá e impregnam nosso fazer 

pedagógico. Assim, o que somos e o que trazemos em nossa bagagem de 

mundo interferem diretamente em nossas ações. 

Quando percebemos que alguma atividade proposta aos alunos não 

alcançou o objetivo esperado, lançamos se mão de outra metodologia, usamos 

da criatividade para buscar meios diferenciados de se atingir determinado fim. 

                                            
1
 O conceito bakhtiniano de dialogismo não se refere somente ao diálogo face a face, trata- de 

um conceito mais amplo, em que tudo que se diz é perpassado pela palavra do outro. De 
acordo com Fiorin (2016, p. 22), “O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem 
entre dois enunciados” 
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É importante que essa troca de metodologia não se faça ao acaso, “às 

escuras”, como num jogo de loteria em que se escolhem aleatoriamente os 

números. Lidamos cotidianamente com sujeitos, que possuem uma história e 

um futuro (que em grande parte depende do sucesso de nossas metodologias), 

que merecem toda sorte de atenção e seriedade profissional. 

Não há como negar, portanto, que a concepção de linguagem acolhida 

pelo docente não vá interferir em sua prática pedagógica. Vimos, pelo exposto 

anteriormente, que até há poucas décadas atrás a educação focalizava 

primordialmente o processo de ensino, o professor era o que possuía o 

conhecimento e o transmitia a seu aluno, que o recebia passivamente. 

Vigorava a concepção de linguagem como expressão do conhecimento. Se o 

docente, mesmo que de forma inconsciente, norteia as propostas de atividades 

nessa concepção, a consequência será um ensino que não faz sentido para o 

aprendiz, que não é considerado sujeito de seu aprendizado, que não se 

reconhecerá na língua que aprende na escola, e esta aprendizagem não 

possibilitará o reconhecimento da riqueza linguística existente no cotidiano de 

cada uma; sua variedade linguística, sendo coloquial e informal, será 

desprezada como conteúdo programático. 

Da mesma forma, o docente que embasar seu planejamento de 

atividades a partir da concepção de língua como meio de comunicação, 

centrará as atividades no ensino do código, na estrutura da língua, a gramática 

normativa ainda será o foco, sendo a norma padrão a única considerada de 

valor e prestígio social, em detrimento de outras formas consideradas 

“erradas”; a língua será vista a partir de um prisma ideal, abstrato e não em seu 

uso real, concreto. Assim, o aluno ainda perceberá grande distância entre a 

linguagem que usa e a que aprende na escola. Não haverá reflexão sobre a 

língua, o aluno ainda será levado a repetir fórmulas prontas. 

Nas duas concepções, a que vê a linguagem como expressão do 

pensamento e a que a considera apenas meio de comunicação, o ato de ler é 

decodificação, o sentido é único, apenas aquele (supostamente) pretendido 

pelo autor, o texto é um produto fechado em si mesmo. A produção textual visa 

somente à correção ortográfica, o sentido pouco importa, assim como o sujeito 

que o produziu. Ao ensinar língua materna a partir dessas concepções, ainda 

que se tente “inovar” e se sigam as orientações para o ensino por meio dos 
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gêneros textuais, estes serão focados somente em sua estrutura linguística e 

forma composicional, como se cada gênero coubesse em uma forma que pode 

ser usada várias vezes, deixando de lado sua funcionalidade, seu suporte e 

contexto de produção. 

Quando os estudos bakhtinianos sobre a linguagem chegaram ao 

ocidente muita coisa mudou no cenário educacional. Há certo consenso de que 

a concepção de linguagem proposta pelo pensador russo, atualmente, é a que 

melhor produz resultados no processo de ensino e aprendizagem, exatamente 

porque respeita os dois lados do processo, o de quem ensina e o de quem 

aprende. 

Na concepção de linguagem como forma de interação, o docente planeja 

suas atividades levando em conta o sujeito discursivo, o contexto de produção 

sócio-histórico do ato comunicativo, o interlocutor. A linguagem é um ato de 

interação, i.e, ação entre pessoas, é dialógica. Fiorin (2016, p. 21) comenta que 

 
Segundo Bakhtin, a língua, em sua totalidade concreta, viva, em seu 
uso real, tem a propriedade de ser dialógica. Essas relações 
dialógicas não se circunscrevem ao quadro estreito do diálogo face a 
face, que é apenas uma forma composicional, em que elas ocorrem. 
Ao contrário, todos os enunciados no processo de comunicação, 
independentemente de sua dimensão, são dialógicos. 

 

  

O dialogismo compreende as relações de sentido que se instituem entre 

os enunciados produzidos.  Nessa concepção, o docente privilegiará a 

proposição de atividades norteadas pelo uso real da língua. 

No caso específico do Brasil, na década de 90, o poder público federal 

criou os Parâmetros Curriculares Nacionais, que ficaram nacionalmente 

conhecidos por PCNs. Neste documento, cujo objetivo é nortear o ensino de 

todas as disciplinas curriculares, o conceito de língua e linguagem adotado é o 

oriundo do pensamento de Bakhtin. De acordo com os PCNs 

 
A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma 
finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas 
práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, 
nos distintos momentos da sua história. [...] Dessa perspectiva, a 
língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 
homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é 
aprender não só as palavras, mas também os seus significados 
culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio 
social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. (BRASIL, 
1998, p. 17) 
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É importante ressaltar que o professor não precisa descartar as duas 

primeiras concepções de linguagem ao planejar sua metodologia e elencar os 

conteúdos que serão trabalhados em sala de aula. Trata-se, principalmente, de 

se ter muito claras quais as implicações decorrentes do uso dessa ou daquela 

concepção, e, mais do que isso, usá-las sabendo o porquê e o para quê, i.e, 

conscientemente. 

A esse respeito, os PCNs afirmam que  

 

Essas diferentes dimensões da linguagem não se excluem: não é 
possível dizer algo a alguém sem ter o que dizer. E ter o que dizer, 
por sua vez, só é possível a partir das representações construídas 
sobre o mundo. Também a comunicação com as pessoas permite a 
construção de novos modos de compreender o mundo, de novas 
representações sobre ele. A linguagem, por realizar-se na interação 
verbal dos interlocutores, não pode ser compreendida sem que se 
considere o seu vínculo com a situação concreta de produção. É no 
interior do funcionamento da linguagem que é possível compreender 
o modo desse funcionamento. Produzindo linguagem, aprende-se 
linguagem. (BRASIL, 1998, p.17) 

  
 

É um equívoco pensar que somente a troca de metodologia ou 

embasamento teórico será capaz de sanar todos os problemas referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem da língua materna. Antes de tudo, o saber 

e a experiência profissional determinarão a capacidade de dosar 

adequadamente a relação entre teoria e prática. 

Dentre todas as questões que interferem no sucesso do processo de 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa, a formação profissional é quesito 

importantíssimo. Isso porque aquilo que o docente carrega em sua bagagem 

de conhecimentos implicará diretamente no foco que dará a este ou aquele 

assunto em sala de aula. 

O conhecimento acerca das concepções de linguagem existentes e de 

suas respectivas implicações para o ensino possibilitará ao professor agir de 

forma consciente ao lidar com as mais diversas situações comunicativas que o 

ensino de língua materna exige. Assim, saberá dosar adequadamente o uso de 

uma ou outra concepção, uma vez que sabendo distinguir nelas seus pontos 

fracos e fortes poderá livremente “transitar” entre elas, utilizando o que de 

melhor possuem. 
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O ensino de língua materna exige do professor a capacidade de 

relacionar teoria e prática. Não se trata de fazer da teoria uma camisa de força, 

ou ser fiel a uma em específico; em se tratando de ensino de linguagem ser 

eclético pode ser uma boa saída.  

Por meio das reflexões realizadas neste trabalho, consideramos que a 

concepção de linguagem como forma de interação é a que melhor atende e 

supre as necessidades reais do ensino e aprendizagem em língua materna, 

pois considera a linguagem uma forma e interação, ação entre sujeitos, 

referindo-se à linguagem como objeto sócio-histórico, cultural, algo que o 

falante já conhece ao entrar na escola. 

Ao agirmos, no ambiente educacional, conscientes da natureza de cada 

uma das concepções de linguagem existentes, temos a capacidade de 

perceber quando se faz necessário a abordagem por diferentes prismas. A 

depender da necessidade comunicativa podemos focalizar, quando preciso, o 

código ou a estrutura de determinado gênero textual, sem que com isso 

tornemos o ensino inútil, pois ao ter a clareza de que a língua é viva e por isso 

mesmo mutável, concreta, dialógica, mesmo seguindo por diferentes caminhos 

o ponto de chegada sempre será a interação. 

A educação tem profunda relação com a linguagem; não se trata 

somente de alguém que ensina e de alguém que aprende, mas de sujeitos 

historicamente situados que produzem humanidade e linguagem. O sistema 

escolar deve se pautar em garantir conhecimentos de linguagem que 

favoreçam a vida pública e em sociedade. Os estudos sobre linguagem 

necessitam estabelecer uma ponte entre o saber de linguagem da infância e o 

saber de linguagem mais elaborado, partir da linguagem mais “concreta” para a 

mais “abstrata”, conscientemente usada. 

O desenvolvimento cultural não se dá de outra maneira que não 

perpassando pela linguagem, necessitamos, então, pensar em metodologias 

de ensino e aprendizagem que reflitam as várias funções que a linguagem 

humana apresenta, para que os alunos sejam criadores e críticos da cultura. 

Isso só se dará, sobremaneira, utilizando a linguagem como prática social, 

inserindo no processo educacional atividades linguageiras cada vez mais 

requintadas. 
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1. 2 Avaliação e modalidade oral nas aulas de língua portuguesa 

  

O tema “avaliação” tem se constituído objeto de grandes discussões no 

ambiente educacional devido à sua importância para o processo de ensino e 

aprendizagem. No entanto, muitas dúvidas ainda permeiam essa prática 

cotidiana dos docentes, causando, não raras, verdadeiras crises de 

consciência nos responsáveis por sua elaboração e aplicação. Observamos 

que teorias mais avançadas, menos rígidas e menos hierárquicas - que 

consideram a avaliação como processual e contínua, levando em conta os 

sujeitos e o contexto de produção - ainda convivem com sistemas de avaliação 

ultrapassados - que insistem em averiguar a aprendizagem por meio de testes 

objetivos e escritos, atribuindo notas que não consideram os sujeitos, nem seu 

contexto social.  

De acordo com Ferreira e Leal (2007, p.11), a avaliação faz parte do 

cotidiano de todas as pessoas; sempre que temos de tomar uma decisão 

importante, escolher entre várias opções, verificar se nossa escolha atingiu o 

objetivo inicialmente desejado, estamos avaliando. 

 Assim, é natural que ela tenha seu espaço garantido nas instituições de 

ensino, também frequentadas por pessoas, sujeitos sociais. Portanto, não sua 

existência, mas a forma como ela pode ser utilizada, mais especificamente nas 

aulas de língua materna, é que se torna objeto de maiores reflexões. A 

avaliação pode ser uma ferramenta de auxílio ao processo de ensino e 

aprendizagem? E a modalidade oral, como avaliá-la? 

 Para respondermos a essas questões, consideramos relevante, ainda 

que brevemente, revermos as concepções de avaliação existentes e qual, no 

contexto atual de educação, se relacionam mais adequadamente à concepção 

de ensino de língua defendida neste trabalho. 
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1.2.1 O paradigma tradicional 

 

 Suassuna (2007, p.27 e 28) escreve que a questão da avaliação pode 

ser dividida em dois grandes paradigmas: o tradicional e o formativo. Ainda de 

acordo com a autora, o paradigma tradicional incorporou sua teoria nos 

âmbitos educacionais desde as primeiras décadas do século XX até a década 

de 90 desse mesmo século, apresentando como principais características a 

ideia de classificação, a identificação como medida, a fixidez dos objetivos, a 

valorização dos comportamentos observáveis e a existência de referenciais 

predefinidos de julgamento.  

 Dentro desse período, de acordo com seu contexto histórico, o 

paradigma tradicional pode ser dividido em quatro fases: 

 1ª Fase: A avaliação era sinônima de medida, em que prevaleciam 

testes classificatórios. Compreende o início do século XX até a década de 30 e 

sua base conceitual vinha da psicologia/psicometria, que desenvolvia técnicas 

quantitativas de medida de inteligência. Com base nas ciências exatas e da 

natureza, acreditava-se ser possível a repetição dos resultados e a relação de 

causa e efeito. 

 2ª Fase: O paradigma tradicional, no final dos anos trinta até o início dos 

anos 60, sofreu alteração devido a necessidade de recuperação econômica e 

pela expansão da indústria norte-americana. O campo educacional mudou o 

foco avaliativo: da medição para o gerenciamento de sistemas como forma de 

controle dos resultados. Então o rendimento dos estudantes passou a fazer 

parte de um programa prévio de ensino. A boa gestão da avaliação permitiria 

controlar, quantificar e otimizar os resultados. Além disso, permaneceram as 

características da fase anterior. 

 3ª Fase: Compreende as décadas de 60 e 70. Nesta fase começa-se a 

perceber a avaliação a partir de seu papel sociopolítico. A participação de 

militantes na defesa dos direitos civis dos negros e também de outras minorias, 

principalmente nos EUA, se relacionam com essa mudança de perspectiva. 

Pesquisas qualitativas começam a se destacar em várias áreas do 

conhecimento e a avaliação é beneficiada pela multidisciplinaridade, no 

entanto, ainda com a presença da influência do positivismo. 
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 4ª Fase: Inicia-se nos anos finais da década de 70 e chega até meados 

da década de 90. O paradigma tradicional sofre a influência da crise do 

petróleo que atinge o mundo capitalista. O Estado passa então a controlar as 

políticas públicas e impor critérios de avaliação sem questionamentos. É a 

valorização da competição, que é tida como meio de melhoria na qualificação. 

O mercado produtivo passa a reger os objetivos requeridos na educação dos 

alunos, os quais devem desenvolver habilidades e competências que supram a 

mão de obra necessária para as novas funções. Os testes padronizados agora 

servem para indicadores de mercado. 

 Observamos então que o paradigma tradicional traz uma concepção de 

avaliação como algo estanque, engessado, resultante da transmissão de 

conhecimento e não da construção deste. A impossibilidade de conciliação 

entre rigor e flexibilidade é a responsável pelas críticas recebidas pelos 

estudiosos do assunto. A esse respeito, Suassuna (2007, p.34) comenta que 

 

A grande lacuna resultante disso é que o avaliador deixa e aquilatar 
as formas diversificadas que os alunos encontram de se relacionar 
com o conhecimento (suas formas peculiares de resolver problemas, 
seus métodos de aprendizagem e expressão, seus estilos cognitivos). 
Reduzida a avaliação à medição do desvio entre os desempenhos 
observados e os objetivos programáticos, tornou-se difícil aperfeiçoar 
e qualificar a aprendizagem, tomar novas decisões dentro de um 
sistema concebido como fechado e auto-regulado. 

 

Outro problema relacionado ao paradigma tradicional de avaliação se 

refere ao fato de este impor sistemas hierárquicos geradores de exclusão. Há a 

presença do Estado, da instituição e/ou do professor que detém o poder e ao 

aluno só resta se curvar perante os testes e provas aplicados; diante da 

existência da imagem de um aluno ideal, cuja figura representa aquele que terá 

sucesso no mercado de trabalho, ao restante fica o perigo das margens 

educacionais (reprovação) e sociais. 

Essa concepção de avaliação ainda apresenta um terceiro equívoco: 

uma visão estática do aprendizado. Sabemos que o processo de aprendizagem 

envolve variáveis múltiplas, sofrendo influência social, política, cognitiva, no 

entanto, esse paradigma não atenta para as características individuais de cada 

um. Como o produto final é o que importa, despreza-se toda a trajetória 
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percorrida pelo aluno e o erro é algo relacionado à incapacidade de aprender, 

não sendo visto como parte intrínseca do aprendizado. 

 Percebemos então que o paradigma tradicional predominou durante a 

maior parte do século XX, resultando no fracasso escolar com grandes  índices 

de repetência e evasão. Contribuiu para a formação de um sistema 

educacional de exclusão, que apontava falhas, punia e pouco mostrava a 

direção para soluções pertinentes. 

 

1.2.2 O paradigma formativo 

 

As intensas críticas ao paradigma tradicional impuseram a necessidade 

de se rever o conceito de avaliação. Segundo Suassuna (2007, p.37), estamos 

diante do momento de reconceptualizar a noção de avaliação, pois 

  
Atualmente, parece consensual o entendimento de que o ensinar e o 
aprender não se reduzem a processos de transmissão e assimilação 
de informações; antes, devem instituir o pensamento crítico, favorecer 
a autonomia intelectual e a criatividade, desenvolver-se em processos 
pedagógicos democráticos e solidários.  

 

  Para tanto, fez-se necessário o surgimento de um novo paradigma, 

chamado de formativo. De acordo com essa nova concepção, o olhar avaliativo 

deve sofrer a mudança de foco: não mais o produto final, mas o caminho 

percorrido, o processo de aprendizagem. 

  O paradigma formativo propõe uma concepção de avaliação, que 

(Suassuna, 2007, p. 37) “passa a ser, cada vez mais, entendida como 

processo, experiência histórica e coletiva, e teria que dar conta do ensino e da 

aprendizagem enquanto práticas de comunicação intersubjetiva”. 

  A avaliação deixa de ser estanque e estática e passa a ser ampla e 

reconhecer os movimentos de ida e vinda presentes no processo de ensino e 

aprendizagem. Nessa nova concepção, ela é política, pois reconhece o aluno 

como indivíduo sócio-historicamente constituído. Passa a levar em 

consideração o contexto de vida e processos cognitivos e metacognitivos 

utilizados na realização de atividades, reconfigurando a noção de erro, antes 

visto como um mal a ser cortado pela raiz, agora, uma seta que indica o que 

precisa ser revisto pelo docente e pelo estudante. 
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  No paradigma formativo, Perrenoud (1999) afirma que a linguagem é 

ponto fundamental para a progressão do aluno, por embasar o funcionamento 

da língua e do processo pedagógico, colaborando na construção e 

reconstrução do conhecimento. Os resultados não são mais inquestionáveis e 

a visão discursiva da linguagem requer cada vez mais o trabalho de discussão 

e interpretação. 

  A relação professor/aluno ganha novos contornos, pois aquele não se 

coloca mais como detentor do conhecimento e este não é mais visto como 

aquele que somente recebe passivamente informações e conteúdos 

curriculares. A avaliação formativa pressupõe a interação entre os sujeitos 

inseridos no processo de ensino e aprendizagem, por isso ela é intersubjetiva. 

 O olhar docente nessa concepção percorre todo o caminho não só de 

aquisição do conhecimento, mas de apropriação deste, junto com o aluno, 

orientando, direcionando, interpretando dados e ações. Suassuna (2007, p.39) 

comenta que a avaliação denominada por Perrenoud de formativa “fornece 

informações, identifica e explica erros, sugere hipóteses, alimentando 

continuamente a ação pedagógica”.  

  O papel docente frente à avaliação formativa é o de produzir reflexão. 

Muito mais que gerar dados numéricos, a avaliação deve promover a reflexão 

acerca do que é realmente necessário saber, em que tais conteúdos vão 

auxiliar o estudante em sua vida fora dos muros da escola. Pode ainda buscar 

revelar que caminhos são mais pertinentes para este ou aquele aluno, sujeitos 

discursivos únicos, portanto merecedores de olhares únicos.  

Não se trata de comparar notas e verificar quem domina o conteúdo 

estudado, mas de averiguar em que ponto do processo houve um problema e 

que rota precisa ser tomada. Aqui, o momento da prova não é visto mais como 

um acerto de contas (Moretto, 2008), mas somente mais um momento em que 

os estudantes se dedicam ao estudo.  

  A avaliação formativa preconiza não só a aquisição de conhecimentos 

escolares, mas o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a auto-

organização, autoavaliação e autorregulação. Suassuna, (2007, p.41), afirma 

que 
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A avaliação formativa é comprometida com uma educação 
democrática; consiste em fazer apreciações críticas; busca qualificar 
o ensino e a aprendizagem; tem função diagnóstica e exige a 
participação ampla das instituições e sujeitos envolvidos; enfatiza 
aspectos qualitativos; considera resultados e também os processos 
de produção desses resultados; favorece uma leitura dos diversos 
aspectos e dimensões dos processos e fenômenos educativos. A 
natureza formativa da avaliação remete não para a correção do rumo 
e a homogeneidade, mas para o movimento próprio das relações 
pedagógicas e da linguagem. 

 

 

  Dessa forma, por se pautar prioritariamente no processo, a avaliação 

formativa se inicia no planejamento das atividades e é constituída por uma 

variedade de instrumentos avaliativos, que intentam respeitar a diversidade dos 

sujeitos avaliados. O diagnóstico inicial é de grande relevância para o processo 

reflexivo do professor, pois será responsável pela seleção de conteúdos e 

atividades a serem trabalhadas.  

O conceito de avaliação formativa se alinha positivamente ao de 

sequência didática (Schneuwly e Dolz, 2004), que também parte da análise de 

uma produção inicial para o planejamento das demais situações de 

aprendizagem, “A análise das produções orais ou escritas dos alunos, guiadas 

por critérios bem definidos, permite avaliar de maneira bastante precisa em que 

ponto está a classe e quais são as dificuldades encontradas pelos alunos.” 

(Schneuwly e Dolz, 2004, p. 87 ). 

  O paradigma formativo de avaliação é o que defendemos em nosso 

trabalho, pois corrobora nossa visão discursiva de língua e linguagem, respeita 

as características individuais de cada sujeito envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa, colabora para a formação global do 

estudante, não apenas para a formação acadêmica. 

  

1.2.3 Avaliação do evento comunicativo oral 

 

  Voltemos à primeira questão de nossa reflexão: A avaliação pode ser 

uma ferramenta de auxílio ao processo de ensino e aprendizagem? 

Consideramos que a avaliação formativa pode de forma bastante positiva 

contribuir para o ensino de língua materna, uma vez que seus pressupostos 

primam pela relação sujeito/linguagem, de acordo com os expostos acima. Ao 
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professor é ofertada a possibilidade de avaliar de forma mais descritiva e 

qualitativa, valorando o processo e não somente o produto final.  

Busquemos responder então, agora que temos clareza quanto ao 

paradigma que melhor se encaixa em nossa proposta metodológica, à segunda 

questão: Como, em sala de aula, avaliar o trabalho com a modalidade oral da 

língua portuguesa? 

Como já expusemos anteriormente, o trabalho com a oralidade em sala 

de aula não se resume a permitir, criar situações para que os estudantes 

simplesmente falem; a fala cotidiana já é dominada por eles ao adentrar o 

ambiente escolar. Nem tampouco possibilitar a leitura em voz alta dos mais 

variados gêneros textuais, equívoco que ocorre constantemente. Essa 

atividade caracteriza tão somente à leitura oralizada.  

Trabalhar o oral significa possibilitar situações concretas de ensino e 

aprendizagem dos gêneros discursivos orais que não são aprendidos de forma 

natural na esfera familiar, cotidiana. Significa trazer para a sala de aula os 

gêneros orais públicos, aqueles em que a fala está mais próxima da escrita por 

conta do grau de formalidade presente na situação comunicativa, como, por 

exemplo, o seminário, o debate, a entrevista. 

A concepção de avaliação formativa, que orienta o olhar avaliativo para 

todo o processo de produção de conhecimento, é bastante pertinente para o 

acompanhamento do trabalho com a modalidade oral, haja vista o caráter 

imediatista da fala, que configura cada ato de fala como eventos únicos. 

Assim, os instrumentos utilizados para as avaliações devem possibilitar 

que a interação professor/aluno constitua por si só um dos mecanismos de 

averiguação, privilegiando o caráter comunicativo da produção oral. 

O princípio vygotskiano de que a aprendizagem se constrói por 

aproximação entre aquilo que já se sabe para a informação nova/aprendida, 

dessa forma, a avaliação contínua e processual deve se pautar em questões 

que gerem nos estudantes, não a repetição de conceitos, mas, antes, a 

necessidade de refletir para formular a resposta. A esse respeito, Suassuna 

(2007, p.113) comenta que 
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no processo avaliativo, não é qualquer pergunta que gera um 
discurso ricamente interpretável. Ao elaborarmos instrumentos de 
avaliação, devemos ter em mente que as questões postas para os 
alunos precisam ser instigantes, mobilizadoras; levar à solução de 
problemas, à tomada de decisões, à elaboração de justificativas, ao 
desequilíbrio cognitivo, a desacordos intelectuais, enfim, à ampliação 
da aprendizagem. As perguntas são, elas próprias, formas de 
interação entre aluno e professor; dotadas de intenções didático-
pedagógicas, estabelecem entre ambos uma relação 
multidimensional. 

 

 

Assim, as respostas produzidas devem levar o docente à interpretação a 

respeito não somente da aprendizagem dos alunos, como também da própria 

prática docente, do conteúdo ensinado e da própria avaliação. 

Para a avaliação da modalidade oral, Melo e Cavalcante (2007, p.83) 

orientam no sentido de que esta deva se relacionar à questões como a 

variação dialetal e de registro, aproveitando o momento para proporcionar 

esclarecimentos referentes ao problema do preconceito linguístico. As autoras 

ainda sugerem que a avaliação da fala deve levar em consideração questões 

relacionadas ao evento comunicativo, estratégias organizacionais e 

características próprias do gênero estudado. 

Além disso, pode-se ainda proceder à avaliação da situação 

comunicacional oral apoiando-se em três critérios: o primeiro refere-se ao 

aspecto extralinguístico (grau de intimidade entre os participantes, grau de 

publicidade, grau de cooperação; etc..), o segundo aos aspectos paralinguístico 

(tom de fala, ritmo de voz) e cinésicos (movimentos) e, por fim, ao aspecto 

linguístico-discursivo (sintaxe e estratégias de interação).2 

Devemos levar em consideração que os três aspectos são 

indissociáveis, o conjunto é que se torna responsável pela construção da 

significação, e que os de natureza extralinguística e paralinguística influenciam 

diretamente no de natureza linguística (verbal). A separação constitui apenas a 

possibilidade de maior clareza quanto ao que avaliar. 

Ao avaliar o aspecto linguístico do oral seria interessante levar os alunos 

a perceber, de acordo com Melo e Cavalcante (2007, p.87-88):    

 

                                            
2
 Com o objetivo de proporcionar maior clareza sobre o assunto, as autoras apresentam 

quadros com as características principais de cada aspecto. Conferir Melo e Cavalcante (2006, 
p. 84-87) 
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1) como essas características se materializam no funcionamento dos 
discursos; 2) a partir de que condições históricas e situacionais elas 
aparecem; e 3) quais efeitos elas causam no(s) interlocutor(es) e no 
próprio processo da interação.  

 

Portanto, corroborando a assertiva das estudiosas acima para a questão 

avaliativa, pode-se considerar competente o aluno que é capaz de analisar 

determinado gênero oral relacionando adequadamente os três aspectos acima 

mencionados construindo a significação.3 

A fim de concretizar nossa intenção de propor uma metodologia de 

trabalho em sala de aula com a linguagem, em sua modalidade oral, que se 

mostre amparada nos pressupostos teóricos até aqui apresentados, 

discutiremos no próximo capítulo as principais questões relacionadas à 

oralidade, seu conceito, os principais estudiosos, bem como a realidade que se 

apresenta até então, fato gerador deste trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Não se pensou para este trabalho a realização de abordagens quanto à avaliação da leitura 

literária, uma vez que o assunto não compõe  o escopo de nossa pesquisa. 
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2 A oralidade como eixo norteador no processo de ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa 

 

É possível começarmos pela seguinte constatação: em nossa sociedade 

todos falam e alguns escrevem. Apesar de estarmos o tempo todo nos 

comunicando oralmente, ou ao menos a maior parte do nosso tempo, ainda 

percebemos que maior importância é dada à escrita, seu status social é mais 

elevado. 

Existe certo consenso de que o cidadão que não domine a modalidade 

escrita da língua não seja considerado educado. A escola corrobora essa 

assertiva, mesmo que implicitamente, ao tratar com descaso evidente o 

trabalho com a modalidade oral da linguagem e dar ênfase ao ensino da 

escrita. Trata-se de um equívoco. 

Tanto a modalidade falada como a escrita possui papel fundamental na 

comunicação e interação entre as pessoas. São duas maneiras de praticarem 

seus discursos no cotidiano, sem que necessariamente uma seja melhor, mais 

importante que a outra. São práticas discursivas que não estão em disputa, 

mas que se completam e são utilizadas harmoniosamente pelo indivíduo. Ou 

seja, dependendo do que a situação comunicativa exige, o falante lançará mão 

de uma das modalidades, por exemplo, ao precisar dar um recado, optará por 

um bilhete (modalidade escrita) ou um telefonema (modalidade oral), ou ainda 

as duas modalidades conjuntamente. 

Para melhor ilustrar essa questão, imaginemos que uma mãe deseja que 

seu filho não se esqueça de realizar determinada tarefa. Então, ao sair de 

casa, deixa um recadinho escrito e colado na geladeira. Mais tarde, já no 

trabalho, liga para o filho alertando-o do que tem que ser feito, frisando que o 

recado está colado na geladeira, para evitar que seja esquecido. 

De acordo com Antunes (2003, p. 24-25), no âmbito escolar, no que se 

refere ao tratamento da oralidade, pode-se constatar verdadeira omissão na 

elaboração de propostas de trabalho com essa modalidade da língua. Existe 

certa confusão que converge para a fala o lugar em que as violações das 

regras gramaticais podem acontecer e são permitidas, i.é, tudo o que seja 

desvio em relação à norma padrão pertence à fala. 
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Quando há, o trabalho com a oralidade aborda apenas atividades 

corriqueiras, pertencentes à esfera de comunicação familiar em que predomina 

o uso coloquial, algo já dominado pelo educando. Há, portanto, ausência de um 

trabalho sistematizado que possibilite ao indivíduo o conhecimento de 

situações que abordem o uso formal da língua falada, como, por exemplo, os 

gêneros orais da comunicação pública. 

         Ao tratar do ensino de língua materna percebemos, por meio da 

experiência, a existência de grande confusão sobre o que se é realmente 

importante ensinar. Nas reuniões para a realização do planejamento (anual, 

semestral ou bimestral), percebemos pouca autonomia do professor na 

proposição de atividades. Planejar, nessas ocasiões, significa verificar o que o 

material didático propõe e transcrever essas informações para o planejamento, 

sem alterações ou reflexões acerca do público alvo. Situação muito perigosa, 

pois os materiais didáticos pouco abordam atividades de cunho oral e quando o 

fazem ainda é de forma muito acanhada e superficial. 

Para esclarecermos melhor o conceito de oralidade adotado neste 

trabalho, nos apoiaremos em Marchuschi (2010, p.25), para o qual a oralidade 

se constitui como 

 

uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta 
sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade 
sonora; ela vai desde uma realização mais informal à mais formal nos 
mais variados contextos de uso. 

 

            

 Dessa forma, trabalhar com a modalidade oral da língua é muito mais 

que leitura em voz alta, declamação de poemas ou a participação falada do 

aluno em sala de aula para responder às questões propostas pelo professor, 

como equivocadamente alguns acreditam. 

O trabalho que se pretenda sério e sistemático deve levar em 

consideração que a fala/conversação constituem apenas uma faceta da 

oralidade. Esta faz parte de um continuum relacionado aos gêneros textuais 

que vai desde o simples bate-papo em família ao jantar até o proferir de uma 

conferência acadêmica. Segundo Corrêa (1997, p.24),  
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a forma mais evidente de comunicação oral é a da interação face a 
face, em que a elaboração do discurso é coletiva, dada a participação 
ativa dos interlocutores. É chamada, neste caso, de “língua falada”, 
“conversação” ou “discurso falado”.  

 

  Neste trabalho, objetivamos a proposição de uma metodologia de 

trabalho em sala de aula com a forma de uso mais monitorada da modalidade 

oral, visando ao melhor desempenho em situações de fala pública, aquelas que 

necessitam, mesmo que minimamente, de um texto previamente preparado, 

ainda que não escrito, pois entendemos que a conversação e o diálogo face a 

face são deveras bem dominados pelos estudantes do terceiro ciclo do ensino 

fundamental. 

Trata-se de consenso geral que é função primordial da escola ensinar a 

escrever, mas ela não pode ignorar que as pessoas falam, sendo dessa forma 

necessário ensinar as formas de uso dessa modalidade. De acordo com os 

PCNs (Brasil, 1998, p.34), 

  
Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar cotidiano e a 
exposição ao falar alheio não garantem a aprendizagem necessária. 
É preciso que as atividades de uso e as de reflexão sobre a língua 
oral estejam contextualizadas em projetos de estudo, quer sejam da 
área de Língua Portuguesa, quer sejam das demais áreas do 
conhecimento. 

  

Partir do que o indivíduo já traz (o uso informal) e possibilitar o domínio 

de uma forma mais elaborada, mais formal da língua, de modo que ele possa 

transitar entre os mais diversos eventos comunicativos do cotidiano é tarefa da 

escola e dos docentes, tanto dos de língua materna como também dos 

responsáveis pelas demais disciplinas curriculares. 

 

2.1 O que dizem os documentos oficiais sobre o ensino da oralidade 

  

A partir de 1998 o ensino nas escolas brasileiras passou a poder contar 

com orientações mais específicas para cada componente curricular. O 

documento idealizado pelo Ministério da Educação denominado “Parâmetros 

Curriculares Nacionais”, amplamente conhecidos como PCNs, trouxe a 

abertura para novas reflexões. 

Com o objetivo de contribuir para a revisão e elaboração de propostas 

didáticas que culminassem no êxito do processo de ensino e aprendizagem, as 
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orientações do documento se apoiam em estudos recentes do campo da 

linguística e da psicolinguística, entre outras, admitindo a linguagem como 

ponto de partida e de chegada das práticas de ensino. Até então, o ensino de 

língua materna encontrava-se apoiado basicamente em modelos pedagógicos 

tradicionais, centrados nas questões relativas à gramática tradicional. Os PCNs 

vieram orientar no sentido de quebra do estigma social marcado pelo uso 

informal da língua, operando a partir do uso, ressignificando a noção de erro. 

A participação do indivíduo na sociedade se dá pelo domínio da 

linguagem como atividade discursiva e cognitiva. De acordo com Kato (1993, 

p.7), “a chamada norma padrão, ou língua falada culta, é consequência do 

letramento, motivo por que, indiretamente, é função da escola desenvolver no 

aluno o domínio da linguagem institucionalmente aceita”.  Imensa então é a 

responsabilidade da escola enquanto ambiente que possibilite o percurso e a 

sistematização de aprendizagens referentes ao uso escrito e oral da língua 

enquanto sistema simbólico comunicacional. 

De acordo com os PCNs (Brasil,1998, p. 25), 

 

cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 
planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se 
de propor situações didáticas nas quais essas atividades façam 
sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais formal de fala, 
tomado como o mais apropriado para todas as situações. A 
aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e escuta, em 
contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para 
si a tarefa de promovê-la. 

  

Então, o fato de o aluno ingressar na escola tendo desenvolvido 

competências discursiva e linguística para comunicar-se nas mais diferentes 

situações do cotidiano, inclusive no ambiente escolar, não garante que o fará 

em situações de uso mais monitorado da língua falada. Esse uso deve ser 

ensinado e sistematizado pela escola. 
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2.1.1 A questão da variação linguística 

 

 A variação linguística é constitutiva da linguagem humana.  Mesmo em 

um país como o Brasil, em que há somente uma língua oficial, percebemos 

diferenças, variações na pronúncia, no léxico, nas maneiras de se construir as 

orações. Esse fator acaba por identificar os falantes de uma mesma região, ou 

comunidade de fala e torna-se, por isso, assunto que deve ser tratado com 

seriedade pelos docentes de língua materna. 

Conforme enfatizam os documentos oficiais, 

 

A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita 
da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática 
escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia 
sobre “o que se deve ou não se deve falar e escrever”, não se 
sustenta na análise empírica dos usos da língua. (Brasil, 1998, p.29) 

  

A pressuposição de uma língua única acarreta a manutenção de 

crenças, como, por exemplo, a de que existe uma somente uma forma “correta” 

de falar, de que a maneira como se fala em determinada região é mais “bonita” 

do que em outras, de que a escrita é a representação da fala, que precisamos 

ensinar nossos alunos a falar “certo”,  porque o português é uma “língua difícil”, 

entre muitas outras. 

Os PCNs ainda alertam para o perigo de se continuar insistindo na 

afirmação de que o domínio da linguagem, seja ela escrita ou falada, se dê por 

meio de substituição daquilo que o indivíduo traz ao adentrar o ambiente 

escolar pelo que se vai ensinar. Na verdade, esse domínio acontece por 

extensão, por meio da continuidade, da ampliação do repertório linguístico. 

A ampliação do repertório linguístico, o tratamento adequado à questão 

da variação linguística, bem como as orientações de como usar de modo mais 

adequado a linguagem, oral ou escrita, segundo o documento, é tarefa de todo 

professor, não somente os de língua portuguesa. A tarefa de formar leitores e 

usuários competentes da língua pertence a todos os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem em que o aluno está inserido, já que a língua é o meio 

pelo qual se representa o mundo. Os PCNs, a esse respeito, alertam que 
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dada à importância da linguagem na mediação do conhecimento, é 
atribuição de todas as áreas, e não só da área de Língua Portuguesa, 
o trabalho com a escrita e a oralidade do aluno no que for essencial 
ao tratamento dos conceitos. (Brasil, 1998, p.41) 

  

Dessa forma, não é somente do professor de língua materna a tarefa de 

trabalhar o uso da linguagem; os professores das demais disciplinas 

curriculares deveriam estar atentos a essa questão. 

Outra questão importante no trabalho com o ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa tem a ver com o respeito e atenção à faixa etária em que os 

educandos se encontram no momento de participarem das atividades 

propostas.  Os alunos pertencentes ao ensino fundamental ll (3º e 4º ciclos), 

idealmente, estão com idade entre 11 e 15 anos, o que significa estar em uma 

fase que compreende a adolescência e a juventude. 

Esse período da vida é marcado pelo desenvolvimento do indivíduo, 

tanto corporal como psicológico. A construção da identidade está “a todo 

vapor”, momento em que se reconhecem “na tribo”, pelas relações que 

estabelecem com o mundo e com os outros e também pelo uso da linguagem. 

De acordo com o documento proposto pelo MEC, para o ensino de 

língua portuguesa não se pode negar que essa particularidade seja passível de 

interferência na aprendizagem do aluno.  Devendo, dessa forma, os 

professores considerarem a condição afetiva, cognitiva e social do adolescente. 

Podemos inferir, portanto, que o respeito à forma peculiar que o adolescente 

possui de se comunicar deva ser respeitada. No entanto, apresentar outras 

formas de se expressar oralmente é parte integrante da tarefa docente. 

  

2.1.2 A seleção e abordagem dos conteúdos 

  

Assim como a idade deve ser levada em conta, a maneira como os 

conteúdos são selecionados e apresentados também interfere na situação de 

aprendizagem. A legitimação do discurso proferido pelo sujeito depende em 

grande parte de sua habilidade de organizá-lo com adequação de acordo com 

cada situação/contexto. A abordagem dos conteúdos necessita, então, ocorrer 

de forma espiralada, ou seja, revista e aprofundada conforme a passagem do 

educando pelos bancos escolares. 
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Os PCNs orientam para o desenvolvimento de atividades que 

possibilitem ao aluno adolescente o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para o uso público da linguagem oral e escrita, como por exemplo, 

a escuta de textos orais como forma de ampliação do repertório discursivo, 

semânticos e gramaticais, uso da escrita como apoio para o registro oral e o 

reconhecimento das intenções de quem enuncia. 

Para a produção de textos orais, estimulam a proposição de atividades 

que privilegiem o planejamento da fala pública, usando como apoio a 

linguagem escrita, o ajuste para a variação linguística mais adequada ao 

contexto. Elas devem ainda possibilitar a capacidade de o sujeito monitorar seu 

desempenho oral, levando em conta sua intenção comunicativa e a reação dos 

interlocutores. A consciência de seu desempenho deve culminar na capacidade 

de reformulação quando necessário. 

A eficácia das atividades propostas dependerá da seleção de gêneros 

para as práticas de linguagem. Os gêneros discursivos são de números 

incontáveis, o que torna praticamente impossível o trabalho sistematizado de 

todos. Assim, deverão ser selecionados, de forma que a escolha privilegie 

aqueles que são imprescindíveis à efetiva participação na sociedade. O 

documento orienta que os trabalhos acerca de escuta atenta se realizem por 

meio dos seguintes gêneros discursivos (Brasil, 1998, p.54): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÊNEROS PRIVILEGIADOS PARA A PRÁTICA DE ESCUTA E 
LEITURA DE TEXTOS 

Literários 
·         Cordel, causos e similares 
·         Texto dramático 
·         Canção 

DE IMPRENSA 
·         Comentário radiofônico 
·         Entrevista 
·         Debate 
·         Depoimento 

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
·         Exposição 
·         Seminário 
·         Debate 
·         palestra 

PUBLICIDADE 
·         Propaganda 
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O trabalho de escuta a partir dos gêneros acima descritos objetiva 

principalmente a compreensão dos mesmos, articulando-os aos elementos 

linguísticos e de outros que não tenham natureza verbal, como, por exemplo, 

os gestos. Segundo o documento, pretende-se ainda que o indivíduo possa, ao 

escutar textos da modalidade oral, verificar marcas discursivas que expressem 

intenções, valores, preconceitos.  

Em relação à produção de textos orais as orientações seguem no 

sentido de enfatizar que, diferentemente do texto escrito, o falado, uma vez 

proferido, não pode ser retomado, não sem a ajuda de equipamentos 

especializados. Mesmo assim, possui caráter irrevogável, disse está dito. 

Portanto, o aluno deve ser instruído pela escola a organizar, planejar sua fala e 

reorganizá-la quando for preciso.  

Deve estar claro para a escola e para o docente que ensinar língua oral 

não é sinônimo de ensinar fala, pois, comunicar-se por meio da conversação o 

aluno já sabe. Vai muito além, significa desenvolver a capacidade de dominar 

os gêneros que apoiam a aprendizagem escolar, como, por exemplo, a 

exposição, o relatório de experiência, a entrevista, o debate, o teatro. Observa-

se que assim o tratamento aos gêneros discursivos não serão abstratos, mas 

terão sua funcionalidade respeitada ao serem didatizados. 

         Para a produção de textos orais os PCNs elencaram os seguintes 

gêneros discursivos (Brasil, 1998, p. 57): 

  
  

GÊNEROS SUGERIDOS PARA A PRÁTICA DE PRODUÇÃO 
DE TEXTOS ORAIS 

Literários 
·         Canção 
·         Textos dramáticos 

De imprensa 
·         Notícia 
·         Entrevista 
·         Debate 
·         Depoimento 

De divulgação científica 
·         Exposição 
·         Seminário 
·         Debate 
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O documento aponta que o trabalho com a oralidade começa a partir da 

chegada do aluno à quinta série (depois da adaptação do ensino fundamental 

para nove anos, esta série passou a ser sexto ano), com a inserção da 

apresentação de trabalhos. No entanto, essa tarefa não chega a ser ensinada, 

uma vez que se pressupõe ser necessário apenas estudar e falar sobre o 

assunto. O texto expositivo é um dos que apresenta maior dificuldade de 

explanação devido às suas características, devendo o ensino de 

apresentações orais ser sistematizado pela escola. Orienta-se ainda que seu 

ensino deva ocorrer desde as séries iniciais. 

  

2.2 Uma nova proposta a caminho: O que muda?  

 

Os PCNs estão próximos de serem substituídos por um novo 

documento, concebido sob o amparo da gestão democrática, de caráter 

participativo. A Base Nacional Curricular Comum para a Educação Básica 

(BNCC) faz parte de uma exigência da LDB (Brasil, 1996, 2013), das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009) e do Plano 

Nacional de Educação (Brasil, 2014). 

A BNCC nasceu com a finalidade de “orientar os sistemas na elaboração 

de suas propostas curriculares” (BNCC, 2016, p. 24), definindo direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nortearão a criação dos 

currículos nacionais, objetivando a formação humana integral, a construção de 

uma sociedade mais justa, na qual todas as formas de discriminação, 

preconceito e exclusão sejam vencidas. 

O novo documento foi idealizado pelo governo federal, por meio do 

MEC, que conta com a cooperação de profissionais das mais diversas áreas 

ligadas à educação, professores, gestores, bem como de representantes da 

sociedade civil. Todos esses atores participaram de amplo processo de 

debates, que culminou na versão mais recente e atualizada de proposições a 

respeito dos conteúdos curriculares e formas de trabalho de todas as 

disciplinas que formam os currículos do Ensino Fundamental e Médio. 
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De acordo com o documento (BNCC, 2016, p.25), 

 

 
Dado seu caráter de construção participativa, espera-se que a BNCC 
seja balizadora do direito dos/das estudantes da Educação Básica, 
numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver. Uma 
base comum curricular, documento de caráter normativo, é referência 
para que as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus 
currículos, constituindo-se instrumento de gestão pedagógica das 
redes. 

          

No que tange especificamente ao trabalho com a linguagem oral, objeto 

de estudo desta pesquisa, verificamos que a BNCC dedica maior importância, 

ou ao menos faz referência mais clara e detalhadamente, a questões acerca de 

atividades propostas e objetivos a serem alcançados se comparadas às 

presentes nos PCNs. 

Entre seus objetivos gerais para o componente Língua Portuguesa na 

Educação Básica, encontram-se os de: 

  

· Planejar e realizar intervenções orais em situações públicas e 
analisar práticas envolvendo gêneros orais (conversa, discussão, 
debate, entrevista, debate regrado, exposição oral), assim como 
desenvolver escuta atenta e crítica em situações variadas.   
· Compreender que a variação linguística é um fenômeno que 
constitui a linguagem, reconhecendo as relações de poder e as 
formas de dominação e preconceito que se fazem na e pela 
linguagem e refletindo sobre as relações entre fala e escrita em 
diferentes gêneros, assim como reconhecer e utilizar estratégias de 
marcação do nível de formalidade dos textos em suas produções. 
· Apropriar-se, progressivamente, de um vocabulário que permita 
ler/escutar e produzir textos orais e escritos, identificando e utilizando 
palavras novas, bem como seus sinônimos (BNCC 2016, p. 98) 

  

Para os anos finais, os objetivos são os mesmos pensados para os anos 

iniciais, alterando-se o foco para o aumento do grau de dificuldade, no sentido 

de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, como 

também para a inserção de gêneros orais do domínio do argumentar, 

especificamente para o nono ano. 

Fator interessante abordado no documento refere-se à orientação no 

sentido de que o trabalho com atividades que compreendem uso oral da 

linguagem, como aula dialogada, recados gravados, seminários, debate, 

apresentação de programas de rádio, entrevista, declamação de poemas, 

contação de histórias, dentre outras, deve ser abordada sistematicamente 

desde os anos iniciais do ensino fundamental nas aulas de língua materna. 
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Isso deverá ocorrer também nas aulas das outras disciplinas que pertencem à 

área das linguagens (Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna) 

prevendo o tratamento das práticas orais, compreendendo a produção de 

gêneros orais, considerando-se o planejamento, a avaliação das práticas 

realizadas e compreensão de gêneros da modalidade oral, perpassando o 

exercício da escuta atenta. 

Observamos que os documentos oficiais que norteiam o processo de 

ensino-aprendizagem não deixam de apontar para a necessidade de um 

trabalho organizado e sistematizado com a modalidade oral da língua. Tanto os 

PCNs que ainda se encontram vigentes como a BNCC que está em processo 

de finalização abordam a questão, esta última apresenta o tratamento um 

pouco mais específico, menos generalizado que no primeiro. 

No entanto, parece-nos que o fato de os documentos oficiais nacionais 

preverem a elaboração de situações de aprendizagem da língua oral não é 

suficiente para que o trabalho efetivamente se realize dentro das salas de 

aulas. 

  

2.3 E na sala de aula, como é?  

  

Quase duas décadas depois da implantação dos PCNs e próximo de 

outra mudança em nível nacional, pois a chamada “Base Nacional Comum 

Curricular” se encontra em desenvolvimento, percebemos poucas mudanças 

no que se refere ao trabalho com a língua oral no ambiente escolar. 

Apesar de verificarmos pequenas melhorias nos materiais didáticos 

acerca das proposições de atividades que objetivam o desenvolvimento das 

habilidades comunicativas orais, elas ainda não estão realmente presentes na 

sala de aula. A experiência docente e a observação da práxis pedagógica de 

outros profissionais da educação apontam para a quase inexistência da 

aplicação de atividades sistematizadas de cunho oral. 

Aparentemente notamos certa confusão por parte dos professores 

quanto às orientações realizadas pelos documentos oficiais no que se refere ao 

trabalho de descrição e uso da língua como objeto de ensino. Infelizmente, 

somos obrigados a reconhecer que aliada à confusão está a acomodação. 

Vários fatores contribuem para que o docente se sinta na liberdade de 
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selecionar certos conteúdos, que julga mais importantes (ou menos 

trabalhosos), e eliminar outros. No “cesto” do que será descartado 

recorrentemente está o trabalho com a língua oral. 

Quando não são descartadas de todo, as atividades versam em torno 

daquilo que o educando já conhece da língua. Segundo Antunes (2003, p. 25), 

há 

uma concentração das atividades em torno dos gêneros da oralidade 
informal, peculiar às situações da comunicação privada; nesse 
contexto, predominam os registros coloquiais, como a “conversa”, “a 
troca de ideias”, “a explicação para o colega vizinho” etc. Na verdade, 
o trabalho se restringe à reprodução desses registros informais, sem 
que se promova uma análise mais consistente de como a 
conversação acontece, ou seja, uma generalizada falta de 
oportunidades de se explicitar em sala de aula os padrões gerais da 
conversação, de se abordar a realização dos gêneros orais da 
comunicação pública, que pedem registros mais formais, com 
escolhas lexicais mais especializadas e padrões textuais mais rígidos, 
além do atendimento a certas convenções sociais exigidas pelas 
situações do “falar em público”. 

  

A noção do tratamento dado à questão da oralidade na sala de aula 

explicitada por Antunes encontra ressonância em nossa experiência 

profissional. Verificamos, por conseguinte, que em sala de aula ainda há muito 

que se fazer, há muito da teoria a ser colocado em prática. Como disse 

Castilho (2002, p. 25), “Então, meu caro, o negócio é meter a mão na massa.”, 

sair da posição de observadores para assumir a de atores no processo de 

ensino e aprendizagem. 

  

2.4 A importância do trabalho com a oralidade 

  

Pesquisas de autores renomados como Antunes (2003), Fávero, 

Andrade e Aquino (1999), Marchuschi (2010), Signorini (2001), Ramos (1997), 

Koch (2014), Castilho (2002), Preti (2000), Bortoni-Ricardo (2005) apontam 

para questões relativas à fala, sua relação com a escrita, características do 

texto falado e a importância do trabalho em sala de aula com a linguagem oral. 

No Brasil, devido à sua grande extensão territorial e forma de 

colonização, existem diversas realizações linguísticas, ou seja, grande 

variabilidade da língua falada, ainda que o idioma oficial seja o mesmo em todo 

o território nacional. No entanto, esse fator ainda não é levado tão a sério como 

deveria pelas instituições de ensino e professores. Sabemos que a boa parte 
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dos alunos regularmente matriculados nas escolas públicas não provém de um 

ambiente que possamos considerar letrado em leitura e escrita. Dominam o 

dialeto não padrão do meio social em que vivem e, se não for por intermédio da 

escola, dificilmente terão contato com a norma culta da língua. 

De acordo com Castilho (2002, p.21), a língua falada deve ser incluída 

nas práticas escolares por dois motivos básicos 

 
1.         Via de regra o aluno não procede de um meio letrado. Sua 

família enfrenta as tensões da vida urbana, uma novidade para 
muitas delas. A escola deve iniciar o aluno valorizando seus hábitos 
culturais, levando-o a adquirir novas habilidades desconhecidas de 
seus pais [...] Ver considerado na escola seu modo próprio de falar, 
ser sensibilizado para a aceitação da variedade linguística que flui da 
boca do outro, saber escolher a variedade adequada a cada situação 
– estes são os ideais da formação linguística numa sociedade 
democrática. 
2.         [...] A escola é o primeiro contacto do cidadão com o Estado, e 
seria bom que ela não se assemelhasse a um “bicho estranho”, a um 
lugar onde se cuida das coisas de fora da realidade cotidiana. Com o 
tempo o aluno entenderá que para cada situação se requer uma 
variedade linguística, e será assim iniciado no padrão culto, caso já 
não tenha trazido de casa. 

  
  

A língua deve ser tomada como objeto de estudo, pois seu domínio pode 

possibilitar ao indivíduo o afastamento das margens da sociedade. A esse 

respeito, Bortoni-Ricardo (2005, p. 15) comenta que 

 
Os alunos que chegam à escola falando “nós cheguemu”, “abrido” e 
“ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas 
as suas peculiaridades linguístico-culturais, mas têm o direito 
inalienável de aprender as variantes de prestígio dessas expressões. 
Não lhes pode negar esse conhecimento, sob pena de se fecharem 
para ele as portas, já estreitas, da ascensão social. O caminho para 
uma democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os 
quais a língua é o mais importante. 

 

 Dessa forma, atividades seriamente planejadas, que levem ao aluno a 

possibilidade de desenvolver suas competências comunicativas orais devem 

estar na pauta curricular de toda instituição de ensino, haja vista sua 

importância para a ampliação do repertório linguístico do indivíduo que, usado 

conscientemente, permitirá o trânsito efetivo e eficaz por todas as situações 

comunicativas das mais diversas esferas sociais. 
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2.5 Oralidade e Letramento 

 

Segundo Marchuschi (2010, p.15), “é impossível investigar oralidade e 

letramento sem uma referência direta ao papel dessas duas práticas na 

civilização contemporânea”. O termo “letramento” já se encontra bastante 

“desgastado”. No Brasil, parece-nos que há certa preferência por determinados 

termos que passam a ser utilizados tanto que muitas das vezes são utilizados 

fora de sua verdadeira razão de ser. Marchuschi (2010, p. 24 e 25) cita 

Costanzo o qual diz que “Letramento parece ter hoje em dia tantas definições 

quantas são as pessoas que tentam definir a expressão”. 

No entanto, não podemos, neste trabalho, que tem por objetivo pensar 

em metodologias que possibilitem o uso eficiente da linguagem, deixar de tratar 

sobre o tema letramento, pois ele está arraigado ao uso social da 

comunicação, seja ela escrita ou oral. 

Apoiaremo-nos, para a definição do termo “letramento”, nos estudos de 

Kleiman (1995, p.18 e 19). De acordo com a autora, podemos entender 

letramento “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como 

sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos.” No entanto, para nossa pesquisa, utilizaremos o termo em sua 

forma ampliada, no plural, “letramentos”, pois no mundo contemporâneo o 

acesso ao conhecimento demanda mais do que o domínio da cultura escrita. 

Para Street (1995, p.2) não existe apenas letramento, no singular, mas 

múltiplos letramentos, observáveis nos mais diversos contextos sociais. Para 

confirmar esta assertiva basta pensarmos, apenas como um simples exemplo, 

no desenvolvimento da tecnologia para percebermos a necessidade do 

letramento digital. 

Rojo (2012, p.56) adota o termo “multiletramentos”, cunhado pelo Grupo 

de Nova Londres que, preocupado com a necessidade de a escola tomar a seu 

cargo o ensino dos novos letramentos, principiou ampla pesquisa sobre o 

assunto. Com o surgimento e desenvolvimento de novas ferramentas de 

acesso à tecnologia e à informação, tornou-se necessário o desenvolvimento 

de novos letramentos, de caráter multimodal ou multissemiótico. 

Rojo (2012, p. 13) enfatiza que multiletramentos e letramentos múltiplos 

são diferentes. Segundo a autora, 
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[...] letramentos (múltiplos), não faz senão apontar para a 
multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não 
nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos – é bom 
enfatizar – aponta para dois tipos específicos e importantes de 
multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente 
urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por 
meio dos quais ela se informa e se comunica. (grifos da autora ) 

  
         Para o trato com a linguagem oral no ambiente escolar, como meio de 

comunicação e interação que precisa ser ensinado e sistematizado, 

necessitamos abordá-la sob as duas óticas de letramentos: de Street e de 

Rojo, pois é na escola que se imbricam o uso diverso de práticas letradas, em 

que a multicultura e a multissemiose também se encontram presentes. 

         Ao pensarmos a oralidade na perspectiva do letramento, não é nosso 

objetivo explicitá-lo detalhadamente em todas as suas particularidades, no 

entanto, algumas são de extrema importância para o encaminhamento das 

discussões. Uma delas diz respeito aos modelos de letramento existentes de 

acordo com os modos de práticas de uso da escrita na escola. Tratam-se dos 

modelos autônomo e ideológico de letramento. 

         O modelo autônomo de letramento toma a escrita como um produto 

completo em si mesmo, desvinculado do contexto de produção, não levando 

em conta o interlocutor. De acordo com Kleiman (1995, p. 22), nesse modelo 

  

o processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento 
lógico interno ao texto escrito, não dependendo das (nem refletindo, 
portanto) reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade, 
pois, nela, em função do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, 
enfim, utilizam-se outros princípios que os regidos pela lógica, a 
racionalidade ou a consistência interna, que acabam influenciando a 
forma da mensagem. 

  

         Daí decorrem os seguintes problemas: a dicotomia entre oralidade e 

escrita, a atribuição da supremacia desta em relação àquela e a conexão do 

desenvolvimento cognitivo e a aquisição da escrita. 

         No primeiro, a dicotomização entre oralidade e escrita prevê a escrita 

como sendo planejada, formal, enquanto a fala, diferentemente, não seria 

planejada, sempre coloquial, longe da formalidade. Ora, nem toda escrita é 

formal e planejada e nem toda fala independe de planejamento. Essas relações 

opostas são bem menores de acordo com os exemplos tomados. É claro, se 
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focalizarmos um texto do gênero ensaio, este estará mais afastado da 

oralidade, especialmente se tomarmos como exemplo de texto oral o diálogo. 

No entanto, uma mesa redonda, propicia maior proximidade entre texto escrito 

e falado. As concepções polarizadas acabaram perdendo espaço para a noção 

de contínuo, do qual trataremos mais à frente. 

         O segundo e o terceiro problemas decorrentes do modelo autônomo de 

letramento têm a ver com a concepção de que da aquisição da escrita 

advenham capacidades superiores aos que não a possuem, ou seja, que 

pessoas ou povos que dominem a escrita sejam mais capazes de abstrair, de 

raciocínios superiores, enquanto que para povos pertencentes às culturas 

tipicamente orais predominaria o pensamento situacional e operacional. 

O fato de atribuir-se à aquisição da escrita o sucesso ou ascensão social 

não encontra bases empíricas. Estudos do letramento realizados por Graff 

(1979 apud KLEIMAN 1995, p. 37), 

  

mostram por meio da análise de esforços concretos de alfabetização 
em massa em países do Hemisfério norte no século passado, que 
não houve um efeito estatisticamente significativo da alfabetização na 
mobilidade social. Pelo contrário, alguns indivíduos conseguiram 
ascensão social mas os grandes grupos de pobres e discriminados 
ficaram ainda mais pobres. Não existe evidência para a correlação 
entre letramento universal e desenvolvimento econômico, igualdade 
social, modernização.  

  

         Street (1984) aponta que no modelo ideológico de letramento, os 

estudos relacionados à fala e escrita ocorrem de forma contextualizada, são 

práticas discursivas em que se considera o que se escreve, para qual 

interlocutor, bem como as situações históricas culturais. Aqui, o autor já 

explicita o uso de práticas, no plural, subtendendo-se que há vários tipos de 

letramentos, ao contrário do modelo autônomo. 

         Soares (2013), ao discutir os conceitos de alfabetismo e letramento, 

considera que este, do ponto de vista social, não é somente um estado ou 

condição pessoal, mas, especialmente, é uma prática social, ou seja, o que a 

pessoa que domina a leitura e a escrita é capaz de fazer com essas 

habilidades.  

A autora considera para o letramento duas versões, uma fraca e outra 

forte, que podemos correlacionar com os conceitos de modelo autônomo e 

ideológico propostos por Street. O modelo ideológico é considerado a versão 
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“forte” do letramento, em oposição à versão “fraca”, o modelo autônomo. Na 

versão forte, segundo Soares (2013, p.35),  

 
[...] as habilidades de leitura e escrita não são vistas como “neutras”, 
habilidades a serem usadas em práticas sociais, quando necessário, 
mas são vistas como um conjunto de práticas socialmente 
construídas envolvendo o ler e o escrever, configuradas por 
processos sociais mais amplos, e responsáveis por reforçar ou 
questionar valores, tradições, padrões de poder presentes no 
contexto social. 

  

         Uma perspectiva ideológica de alfabetização já havia sido preconizada 

por Freire (2011), que afirma ser impossível haver educação neutra, ela é 

sempre de natureza política. A aquisição da tecnologia da leitura e da escrita, 

bem como os usos que se fazem delas para o ato comunicativo, devem ser 

vistos pela escola como algo que de certa forma “abre” as janelas do indivíduo 

para o mundo. 

Segundo o autor, na educação deve ser priorizada a prática crítica, em 

negação à prática ingênua ou a astuta, pois, 

  
[...] é impossível negar a natureza política do processo educativo, 
bem como o caráter educativo do ato político.[...] É impossível uma 
educação neutra, somente a serviço da humanidade,dos seres 
humanos em geral; de outro, uma prática política esvaziada de 
significação educativa. [...] Entendemos então, facilmente, não ser 
possível pensar, sequer, a educação, sem que se esteja atento à 
questão do poder.” (FREIRE, 2011, p. 34 e 35) 

          

Temos percebido que essa educação orientada para o desenvolvimento 

global do indivíduo, i.e., uma educação que seja capaz de prover o 

desenvolvimento de habilidades que favoreçam e qualifiquem o ato 

comunicativo do sujeito discursivo não tem sido uma prerrogativa das 

instituições de ensino básico. 

Ainda prevalece o caráter soberano do ensino da modalidade escrita, 

enquanto que o ensino da oralidade permanece relegado ao segundo plano, 

ainda que a habilidade de comunicar-se com eficiência oralmente seja uma das 

competências básicas para o viver bem na sociedade atual. 

         Abalizados pela breve discussão acerca do letramento realizada até 

aqui, nos convencemos de que a educação, pública e privada, tem o dever de 

garantir que o aluno, ao concluir o ensino fundamental, saiba ler e escrever 

com autonomia e, mais do que isso, com criticidade, com a capacidade de 
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questionar os valores de sua cultura e agir de acordo com sua postura. Ora, 

não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que essa intervenção do sujeito 

no meio em que vive se dê apenas pela modalidade escrita. É certo que, ao 

fazê-lo, precisará, em inúmeras circunstâncias, recorrer à oralidade para se 

fazer ouvir; deverá, portanto, saber adequar sua fala ao contexto, ao 

interlocutor, assim como o faz na escrita. Carecerá ainda de ter a desenvoltura 

para avaliar sua fala e reorganizá-la quantas vezes for preciso. Isso precisa ser 

ensinado. O aluno precisa ser letrado em sua oralidade, o que dificilmente 

conseguirá sem o apoio planejado e sistematizado da escola. 

 

2.6 A abordagem da modalidade oral na sala de aula de Língua 

Portuguesa 

          

O homem é um ser que escreve, mas, antes, essencialmente, é um ser 

que fala. Essa assertiva deve ser levada em conta pelas instituições de ensino 

ao pensar maneiras eficientes de se abordar o ensino da comunicação em sua 

modalidade oral. O aluno chega ao ambiente escolar efetivamente se 

comunicando nessa modalidade, na variedade popular, aquela que traz do 

ambiente familiar. Partindo desse conhecimento que o indivíduo já possui, a 

escola precisa pensar em metodologias que favoreçam ao educando a 

possibilidade de se conscientizar de que há outros modos de se falar, a 

depender da situação, do público a que se reporta determinada fala, bem como 

do contexto em que essa fala está inserida. 

         Devido ao intenso avanço da escrita nas sociedades atuais, esta tem 

sido extremamente valorizada, a ponto de obter status superior ao da 

oralidade. A partir da década de 70, com a expansão do acesso ao ensino 

fundamental para as camadas mais pobres da população, essa valoração 

passou a ser ainda maior. Segundo Marchuschi, o indivíduo que não domina a 

modalidade escrita da língua chega a ser considerado um “cidadão de segunda 

categoria”.4 

                                            
4
 Esta observação foi realizada pelo autor em um vídeo produzido pelo CEEL (Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem) da Universidade Federal de Pernambuco.  
https://www.youtube.com/watch?v=XOzoVHyiDew. Acesso em 16/01/17. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XOzoVHyiDew
https://www.youtube.com/watch?v=XOzoVHyiDew
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         As relações entre fala e escrita têm sido pesquisadas ao longo do 

tempo. Houve a visão dicotômica entre as duas modalidades da língua, que 

causa certa confusão até hoje. Nessa visão, as duas modalidades são 

observadas como polares, uma visão restrita. 

         Na perspectiva das dicotomias, encontram-se duas visões. Na primeira 

delas têm-se fala versus escrita. Segundo Marchuschi (2010, p.27), nessa 

dicotomia a língua falada e a língua escrita são divididas em dois blocos 

distintos: 

  

Quadro 1. Dicotomias estritas. 
________________________________________________ 
Fala                             versus                   escrita 

 
contextualizada                                        descontextualizada 
dependente                                              autônoma                 
implícita                                                   explícita 
redundante                                              condensada           
não planejada                                           planejada                   
imprecisa                                                 precisa 
não normatizada                               normatizada            
fragmentária                                     completa 
______________________________________________
_ 

          

Nesta visão, as duas modalidades são contrárias, sendo esta a forma 

como é difundida pela maioria dos manuais didáticos. No entanto, não se trata 

de uma boa abordagem para ser utilizada no âmbito escolar, pois se percebe 

que maior valor é atribuído à escrita ao classificá-la como sendo a que possui 

norma, a que é planejada e completa, o lugar do bom uso da língua, como se 

tudo referente à fala ocorresse dentro de um verdadeiro caos, o que sabemos 

tratar-se de um grande equívoco. 

         A perspectiva das dicotomias ainda possui uma segunda visão, a visão 

culturalista. Aqui, observa-se a natureza das práticas da oralidade versus 

escrita. Percebe a escrita como a representação de avanço na capacidade 

cognitiva dos indivíduos. Marchuschi (2010, p. 29) representa essa perspectiva 

no quadro: 
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Quadro 2. Visão Culturalista 
____________________________________________ 
Cultura oral                        versus           cultura letrada 
 
Pensamento concreto                              Pensamento abstrato 
Raciocínio prático                                     Raciocínio lógico 
Atividade artesanal                                  Atividade tecnológica 
Cultivo da tradição                                   Inovação constante 
Ritualismo                                                Analiticidade 

_____________________________________________  
 

  
         Esta visão não é suficiente para tratar das relações linguísticas, pois 

possui um olhar macro, tendendo à análise da formação da mentalidade a 

partir das atividades psico-socioeconômico-culturais. Não se pode negar que a 

escrita traz imensos benefícios para as sociedades que a possuem, mas negar 

a importância da oralidade dentro dessas sociedades é um exagero. 

         Os estudos de Marchuschi apontam para a existência de outras 

perspectivas, mais salutares, segundo o autor, para o tratamento da 

modalidade oral: as perspectivas Variacionista e a Sociointeracionista. 

         Na perspectiva variacionista, a linguagem oral e escrita não são tomadas 

de forma dicotômicas, mas analisam-se variações de uso da língua. Não se 

fazem distinções entre uma e outra, mas observam-se as variedades 

linguísticas distintas. Marchuschi representa as características dessa 

perspectiva no quadro 3: 

 

Quadro 3. A perspectiva variacionista 
__________________________________________________ 
  
Fala e escrita apresentam 
  
Língua padrão                      Variedades não padrão 
Língua culta                          Língua coloquial 
Norma padrão                      Normas não padrão 
__________________________________________________ 

          

         Observa-se que nessa perspectiva não é somente a escrita que é 

organizada ou que possui norma, a fala também possui formas organizadas de 

expressão e segue normas, seja padrão ou não. Toda língua possui uma 

gramática que a organiza, e isso não é verificável somente na escrita, mas na 

oralidade também. Trata-se de uma visão mais positiva para se trabalhar no 

ambiente escolar. 
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         A última perspectiva, a Sociointeracionista, trata a relação entre fala e 

escrita dentro de uma perspectiva dialógica de linguagem. Preocupa-se mais 

com a produção de sentidos do que com os fatos puramente linguísticos, o que 

se torna um dos pontos fracos dessa vertente, com pouca atenção dada aos 

fenômenos linguísticos, com baixo teor explicativo e descritivo acerca da 

sintaxe e fonética da língua.  A produção de sentido é sempre situada em 

contextos sócio-históricos, analisada a partir dos usos dos gêneros 

textuais/discursivos em sociedade.  O quadro 4 representa as características 

dessa perspectiva, de acordo com Marchuschi (2010, p. 33) 

 

Quadro 4. Perspectiva Sociointeracionista 
  
__________________________________________________ 
  
Fala e escrita apresentam 
  
Dialogicidade 
Usos estratégicos 
Funções interacionais 
Envolvimento 
Negociação 
Situacionalidade 
Coerência 
Dinamicidade 
______________________________________________     

 
 
Podemos observar por meio dos estudos realizados que as relações 

entre fala e escrita ou oralidade e letramento não são estanques e muito menos 

dicotômicas. A escrita não é a representação da fala como postulam inúmeros 

materiais didáticos, ela é um modo de representação da língua que visa à 

comunicação entre os indivíduos. A fala é outro modo de representação de 

uma mesma língua, que visa o mesmo objetivo, a comunicação, a interação. 

Não são, portanto, polares, e sim complementares. 

 Marchuschi (2010, p.17) afirma que 
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A escrita não pode ser tida como uma representação da fala, como se 
verá adiante. Em parte, porque a escrita não consegue reproduzir 
muitos dos fenômenos da oralidade, tais como a prosódia, a 
gestualidade, os movimentos do corpo e dos olhos, entre outros. Em 
contrapartida, a escrita apresenta elementos significativos próprios, 
ausentes na fala, tais como o tamanho e tipo de letras, cores e 
formatos, elementos pictóricos, que operam como gestos, mímica e 
prosódia graficamente representados. Oralidade e escrita são 
práticas e usos da língua com características próprias, mas não 
suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos 
nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos coesos 
e coerentes, ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos e 
exposições formais e informais, variações estilísticas, sociais, 
dialetais e assim por diante. 

 

         
Corroborando Marchuschi acerca do equívoco referente a dicotomia oral 

versus escrita, Corrêa (1997, p. 26) defende a tese de que a linguagem escrita 

é heterogeneamente constituída, ou seja, há traços de oralidade na língua 

escrita, assim como pode haver traços da escrita em textos aparentemente 

pertencentes à modalidade oral. Como exemplo, cita o gênero textual 

“reportagem radiofônica ao vivo”, que aparentemente trata-se de um texto oral, 

mas que,  no entanto, precisa, ainda que minimamente, de uma preparação 

prévia com apoio  escrito. Esse fato linguístico aponta para o caráter 

heterogêneo de constituição da língua.  

Sendo assim, o trabalho com a linguagem oral em sala de aula deve ser 

planejado metodologicamente prevendo sua relação com a escrita dentro de 

um continuum, que possibilite a verificação de uma gradação desde o 

tipicamente oral até o tipicamente escrito.    

 Partindo-se do pressuposto de que a relação fala e escrita se dá por 

meio de um continuum tipológico, assume-se que ambas possuem valores 

intrínsecos, cada uma a seu modo. A fala possui apenas uma vantagem 

cronológica em relação à escrita, e isso não significa que aquela é mais 

importante do que esta. A superioridade da escrita em relação à fala se 

mantém apenas por caráter ideológico, o qual não tem base empírica para tal 

afirmação. 

         Marchuschi (2010, p. 41) apresenta o quadro que representa o contínuo 

dos gêneros textuais na fala e na escrita: 
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Ao estudante de língua materna deve ser explicitado que o domínio de 

formas de uso tanto da fala como da escrita são necessários para vida na 

sociedade moderna. A clara percepção de que gêneros tipicamente orais, 

como, por exemplo, uma conversa telefônica, estão mais próximos de um 

gênero escrito como uma carta pessoal em relação a um artigo científico 

favorecerá a consciência da necessidade de se aprender outras formas de se 

comunicar oralmente, a depender da situação.  

O ensino da modalidade oral da língua materna pode possibilitar o 

desenvolvimento de competências comunicativas substanciais. A nosso ver, o 
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termo “competência comunicativa” se refere à forma e ao uso de toda a língua, 

incluindo-se aí a fala e a escrita. Ele deve levar em consideração as duas 

últimas perspectivas relacionadas à fala e escrita observadas acima: a 

perspectiva variacionista e a sociointeracionista, pois ambas tratam da língua 

em uso, preocupam-se mais com contexto em que o ato comunicativo se 

realiza, permitindo uma abordagem mais realista, menos abstrata da 

linguagem. 

 

2.6.1 O Ensino da oralidade na perspectiva dos gêneros 

textuais/discursivos 

  

O uso da linguagem verbal é uma capacidade específica do ser humano. 

Somente o homem se comunica por meio da linguagem verbal. Onde quer que 

haja linguagem, há a presença dos gêneros textuais/discursivos. 

O conceito de gênero teve sua origem nos estudos do filósofo russo 

Mikhail M. Bakhtin. O autor não teorizou sobre os gêneros, uma vez que o que 

lhe interessava era a maneira como eles são organizados e como funcionam 

nas mais diversas esferas comunicativas da atividade humana. Como estão 

intrinsecamente ligados ao fazer cotidiano do todo sujeito, os gêneros 

discursivos são incontáveis e maleáveis, pois surgem e desaparecem, ou 

melhor, se transformam de acordo com as necessidades de comunicação das 

pessoas. 

 Pode-se depreender dos estudos bakhtinianos que “os gêneros são 

tipos de enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo 

temático, uma construção composicional e um estilo” (Fiorin, 2016, p.68). 

Sempre nos expressamos por meio de um gênero, que se situa dentro 

de uma esfera de atuação. Corrêa (1997, p. 38) comenta que “a língua guarda 

nos enunciados genéricos a memória das esferas de atividades em que eles se 

originaram.” São diversas as esferas, como por exemplo, a familiar, a religiosa, 

a política, jurídica, entre muitas outras. Dentro de um mesmo dia “transitamos” 

por essas esferas, e construímos nossos discursos dentro de cada uma delas, 

que possuem suas próprias características. Veja-se que utilizamos formas 

diferentes de falar e até mesmo de nos comportar de acordo com cada 

situação comunicativa. Não falamos na igreja da mesma forma que falamos em 
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casa, assim como utilizamos outra maneira de expressão no trabalho e no 

ambiente escolar, por exemplo. 

Se nos comunicamos oralmente e por escrito por meio de gêneros, nada 

mais natural que a escola tome para si a tarefa de proporcionar ao educando a 

capacidade de fazê-lo adequadamente e com eficiência. Os estudos de Bakhtin 

fizeram surgir olhares diferentes relacionados ao campo da linguagem. Assim 

que alcançaram o Ocidente, a implementação de sua teoria adaptada ao 

contexto educacional começou a ser legitimada. Especificamente no Brasil, 

suas ideias logo se alastraram. Desde a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino fundamental e médio, as orientações 

seguem na direção exclusiva de ensino a partir da concepção de gêneros. 

Sempre que um termo do campo teórico alcança o terreno das práticas, 

no nosso caso, do ensino de língua materna, há o risco de se incorrer em 

perigos. A esse respeito Bunzen (2004, p. 2) comenta que 

  
De forma geral, podemos dizer que “ensinar gêneros”, nos últimos 
anos, virou a chave mágica para resolver grande parte dos problemas 
do ensino de língua materna; principalmente por ser um conceito que 
possibilita uma concepção de língua mais ampla e integra os 
principais eixos do ensino: leitura, produção e análise linguística. 

          
 

Quando chegou às escolas, o ensino baseado nos gêneros discursivos 

passou a ser visto como mero conteúdo, focalizando as características 

estruturais e linguísticas, distanciando-se do que é realmente importante, sua 

funcionalidade e contexto de produção. Visto desse prisma, o processo de 

aprendizagem se torna abstrato e ineficaz. 

A perspectiva de Bakhtin assume a linguagem de forma que o sujeito é 

que possui papel de destaque nas situações de interação, sendo possível por 

meio dele compreender as relações sócio-históricas que caracterizam 

determinada sociedade.  Assim, assumimos que uma metodologia de ensino 

embasada na teoria dos gêneros discursivos deve estar sempre atenta para o 

sujeito discursivo que produz determinado gênero em determinada situação 

comunicativa oral ou escrita. São as necessidades comunicativas desse sujeito 

que determinam o uso de determinado gênero e não o inverso. 

O conhecimento das questões relacionadas aos gêneros 

textuais/discursivos, segundo Marchuschi (2010, p. 34), é “importante tanto 
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para a produção como para a compreensão.” As relações entre oralidade e 

escrita nessa perspectiva devem ser compreendidas num contínuo, em que as 

duas modalidades são distribuídas desde as mais informais às mais formais em 

todos os contextos de comunicação do cotidiano. 

Na concepção bakhtiniana a linguagem é de natureza social e dialógica. 

Conforme o contexto em que produzimos nossos enunciados, eles podem se 

materializar na forma de gêneros primários ou secundários. Os gêneros 

primários são aqueles pertencentes à esfera da vida cotidiana, como as 

conversações informais com familiares, por exemplo. Já os gêneros 

secundários surgem em circunstâncias de comunicação que exigem uma 

linguagem mais monitorada. São exemplos: mesas redondas em congressos 

ou a escrita de um artigo científico. Os gêneros primários e secundários 

abarcam tanto os gêneros pertencentes à modalidade oral da língua como os 

da modalidade escrita. 

Quando os alunos chegam aos anos finais do ensino fundamental, 

espera-se que saibam transitar com relativa facilidade entre os gêneros 

primários e secundários. No entanto, não é o que vem acontecendo. A escola 

tem se ocupado tanto em ensinar os aspectos linguísticos e a estrutura dos 

gêneros elencados nos currículos, didatizando-os tão excessivamente que o 

aluno muitas vezes conhece o gênero, mas desconhece sua função, onde 

circula e por meio de qual veículo, resultando na inabilidade de uso. Ao 

tratarmos dos gêneros orais o problema é ainda maior. 

O fato de o aluno dominar os gêneros orais primários faz com que a 

escola “se esqueça” de que é preciso dotá-lo de conhecimento para o domínio 

dos gêneros secundários, a fim de que saiba utilizar a linguagem oral para a 

apresentação de uma pesquisa em forma de seminário, a realização de 

debates ou a maneira como se deve dirigir a um palestrante e realizar 

questionamentos, por exemplo. 

Alguns manuais didáticos, na tentativa de organizar os conteúdos 

curriculares em conformidade com as orientações sugeridas pelos PCNs, 

apresentam algumas propostas para o trabalho com a linguagem oral. No 

entanto, ainda são bastante abstratas, ou seja, distantes do uso real da língua, 

dessa forma não conseguem a participação efetiva do aluno na realização das 

atividades, isso quando o professor não decide avançar para outro assunto. 
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 A proposição de atividades escolares na perspectiva dos gêneros 

discursivos significa pensar em atividades cujo enfoque seja a interação e não 

a forma, a estrutura dos gêneros somente. Assim, a reflexão sobre a linguagem 

e seu respectivo ensino deve proporcionar ao sujeito discursivo, a partir de 

vivências reais, o desenvolvimento de habilidades que o muna de relativa 

desenvoltura para, conscientemente, produzir enunciados adequados a cada 

situação comunicativa.  

A sequência didática que encaminhamos no capítulo 4 deste trabalho, 

apresenta o processo de ensino e aprendizagem da modalidade oral da língua 

portuguesa baseado nos pressupostos defendidos até aqui, com enfoque no 

gênero textual/discursivo “debate de opinião”, cujo tema controverso é 

originado da leitura de um texto literário. Dessa forma, no próximo capítulo 

buscamos esclarecer os motivos pelos quais fomos levados a ancorar nossa 

proposta metodológica em um texto literário.   
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3 O ensino da leitura literária e possibilidades de trabalho com a 

modalidade oral da língua 

   

3.1 O cenário 

 

A atuação docente nos anos finais do ensino fundamental nos 

proporcionou a possibilidade de verificar qual tem sido o espaço destinado ao 

ensino da literatura neste momento da vida escolar, fator que deu início às 

inquietações que motivaram a realização do trabalho. 

 Cientes da relevância do trabalho com a leitura literária nesta etapa dos 

estudos em que se encontram os adolescentes, bem como da necessidade de 

ultrapassar a barreira da fala cotidiana para os usos públicos da linguagem 

oral, percebemos que tanto uma quanto a outra são relegadas a segundo plano 

no dia a dia das aulas de língua portuguesa, ficando a mercê da 

disponibilidade, da disposição para a um trabalho inovador e do gosto do 

professor. 

Neste capítulo procuraremos tecer discussões acerca de como a 

concepção de literatura defendida neste trabalho pode contribuir efetivamente 

para o ensino de língua materna, especificamente com a modalidade oral, nos 

anos finais do ensino fundamental. 

Supomos que o fato de à literatura ser dedicado pouco tempo e relativa 

importância esteja ligado ao pensamento de que ela constitui um saber 

desnecessário, menos útil, destinado unicamente à fruição. Ora, por ser vista 

desse prisma, seu ensino passa a ser tratado com displicência, incorporado às 

aulas de língua materna quando “sobra” tempo e o currículo já foi totalmente 

esgotado. Silva e Martins (2010, p. 27), em seu texto “Experiências de leitura 

no contexto escolar”, comentam que “tornam-se por demais rarefeitas as 

leituras de um conto mais longo, de uma crônica polêmica extraída do jornal 

diário, de um artigo científico de peso, para não mencionar uma narrativa longa 

por inteiro”. 

Esse fato tem colaborado para o fato de o gosto por esse tipo de leitura 

não ter se desenvolvido adequadamente pelos estudantes, muito menos as 

capacidades de interação, reflexão e alteridade proporcionadas por ela. 
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 Sabemos que nas escolas de ensino público, ambiente ao qual 

destinamos nossa reflexão, o acesso ao livro ainda é bem escasso, devido ao 

baixo investimento dos governos destinado à aquisição de títulos para 

composição do acervo das bibliotecas escolares, bem como à dificuldade de as 

instituições os conseguirem por iniciativa própria.  O problema se torna ainda 

mais sério devido ao fato de que não são todas as unidades escolares que 

sequer dispõem de um ambiente destinado à leitura. 

Ainda que os problemas citados acima não sejam o foco principal desta 

pesquisa, cremos que eles influenciam diretamente na possibilidade de 

trabalho com a leitura literária. Pensamos ainda que não há como não 

mencionar outro fator que, até mais estarrecedor que os anteriores, colabora 

efetivamente para que o trato com o texto literário não se dê de forma eficiente: 

as escolas que possuem biblioteca não possuem uma organização que 

estabeleça a relação livro-leitor-leitura, pois não se tem um profissional com 

perfil e formação adequados para o atendimento e orientação aos alunos nesse 

ambiente. Dessa forma, as bibliotecas escolares não passam muitas vezes de 

um depósito de títulos e as escassas visitas não alcançam os objetivos 

esperados.  

Ainda que as constatações anteriores sejam muito negativas, mais uma 

questão ainda nos aflige. Silva (1984, p.40), em pesquisa realizada para a sua 

dissertação de mestrado, há mais de três décadas, já alertava para o fato de 

que a existência de bibliotecas nas escolas por si só não solucionaria o 

problema: 

   

Bons bibliotecários e boas bibliotecas garantiriam a convivência maior 
do aluno com o livro? Nem sempre. A biblioteca passa a quilômetros 
da aula de português (que dizer das outras!). É algo para a hora do 
recreio ou mesmo para as férias. Aula de português e biblioteca são 
dois projetos que caminham paralelamente – nunca se encontram. 
  
 

Percebemos ainda hoje, tanto tempo decorrido após o comentário de 

Silva, que o cenário não se alterou como gostaríamos. Mesmo as escolas com 

bibliotecas e acervo relativamente bons são pouco visitadas, ou, não tanto 

como deveriam de acordo com o que entendemos que seja necessário para o 

estreitamento da relação leitor-livro-leitura. 
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Inúmeras são as pesquisas que buscam alterar o status quo do ensino 

de literatura, dentre muitas podemos citar Zilberman (2009), Jobim (2009), 

Cosson (2009), Sanfelice (2015), Lajolo (2009), Colomer (2007) e algumas 

especialmente voltadas para o Ensino Médio, como Cereja (2005) e Rezende 

(2013), em que se tem verificado a permanência das atividades voltadas para a 

cronologia das escolas literárias, levando os alunos a conhecerem as opiniões 

de críticos literários acerca de determinada obra e não a obra propriamente 

dita. Essa metodologia em muito contribui para a não aproximação entre texto 

literário e leitor. 

Também consideramos necessário que o ensino de literatura no ensino 

médio deva ser revisto, entretanto, nossa inquietação se dirige aos sujeitos que 

ainda não chegaram lá, acreditando que o ensino fundamental, como a própria 

nomenclatura o diz, deva possibilitar ao menos o essencial no que diz respeito 

à leitura literária. Essencial, aqui, entendemos como a aproximação qualitativa 

entre os estudantes e o texto literário, a possibilidade de lê-lo, senti-lo, refletir 

sobre sua linguagem, sua composição, perceber e construir as relações 

existentes entre autor/texto/leitor. 

Nesse quesito, as pesquisas ainda são relativamente escassas, o que 

avaliamos ser um paradoxo, pois se é de grande importância que os jovens do 

ensino médio tenham pleno acesso ao texto literário em si – aquele capaz de 

aproximar o leitor de si mesmo e do mundo que o cerca – maior relevância ele 

apresenta à formação de crianças e adolescentes que serão os futuros 

estudantes dessa etapa escolar e se encontram em pleno desenvolvimento 

físico e psicológico. 

O cenário acima foi brevemente descrito a partir da observação do 

nosso próprio local de trabalho, das escolas que compõem o conjunto de 

unidades de ensino pertencentes ao município em que lecionamos e posterior 

pesquisa acerca do assunto. Essa reflexão buscou verificar qual o atual lugar 

do ensino da leitura literária na escola, especialmente nos anos finais do ensino 

fundamental, como também justificar a necessidade de trabalhos que visem à 

elaboração de metodologias de ensino que sejam factíveis e positivas para 

essa etapa de ensino.   

As constatações a que chegamos impuseram-nos algumas questões 

que merecem atenção, por se fazerem necessárias para a melhor 
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compreensão docente acerca do que significa trabalhar com o texto literário em 

ambiente escolar. 

1. O que é efetivamente um texto literário e em que aspecto ele se 

distancia de um texto não literário? 

2. A quem cabe o ensino da leitura literária? 

3. É possível ensinar esse tipo de leitura? 

4. O que implica esse ensino? 

5. Em que medida o ensino de leitura literária pode enriquecer o ensino 

de língua materna? 

Ao longo deste capítulo buscaremos responder a essas questões no 

firme intento de garantir que o sujeito em formação tenha afiançado o acesso a 

esse bem cultural, bem como ilustrar, por meio deste trabalho, possibilidades 

concretas que possam ser pontos de partida para docentes em serviço ou em 

formação no que se refere ao ensino de leitura literária. 

  

3.2 Textos literários e não literários 

  

Há uma enorme diversidade de textos presentes no nosso dia a dia. 

Podemos organizá-los, para efeito de estudos, de acordo com suas esferas de 

atuação, suas funções e características internas. 

Podemos ainda dividi-los em literários e não literários.  Segundo Fiorin 

(2003, p.349 ss.), fazer essa distinção não é tarefa muito simples. Não 

podemos dizer, por exemplo, que o que os diferencia são os temas tratados, 

pois não há temas exclusivos do texto literário e nem excluídos por ele. 

O autor ainda descarta a distinção proposta por alguns estudiosos que 

relacionam ao texto literário tudo que seja fictício, imaginário e que fatos reais 

pertenceriam então ao domínio dos não literários. O uso desse critério para 

diferenciar os textos acarreta certo perigo, pois é extremamente difícil discernir 

em algumas situações o que é real e o que é imaginário, como por exemplo, os 

textos religiosos que, a depender do ponto de vista, seria considerado uma 

ofensa até mesmo sugerir que se tratasse de mera invenção. 

Ainda de acordo com o estudioso, a distinção atualmente se faz a partir 

da percepção da presença da função estética no texto para que este possa ser 
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considerado literário e da função utilitária para caracterização do texto não 

literário. 

Assim o texto não literário possui a função de informar, e o plano da 

expressão é simplesmente atravessado na busca do entendimento da 

informação. 

O contrário é verdadeiro para o texto considerado literário, pois nele o 

plano da expressão é de extrema importância, ou seja, não importa somente o 

que se diz, mas principalmente como se diz. Aqui, o plano de expressão, a 

organização e escolha das palavras dentro das frases contribuem para a 

construção de sentido do conteúdo. Fiorin (2003, p. 351) destaca ainda que 

  
A mensagem literária é autocentrada, ou seja, o autor, pela 
organização da mensagem, procura recriar certos conteúdos. Faz 
isso por meio de múltiplos recursos: ritmos, sonoridades, distribuição 
das sequências por oposição ou simetria, repetição de palavras ou de 
sons (rimas), repetição de situações ou descrições (verdadeiras rimas 
no romance ou no conto). 

  
  

Vejamos, por exemplo, o início do primeiro capítulo do romance 

“Senhora” de José de Alencar: “Há anos raiou no céu fluminense uma nova 

estrela. Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi 

proclamada a rainha dos salões.” O uso de figuras de linguagem como o 

hipérbato e a metáfora para descrever Aurélia Camargo representa o labor com 

as palavras. Muito diferente de objetivamente dizer que a personagem quando 

surgiu nos salões de festa carioca era, dentre as mulheres, a mais bonita. 

O texto literário ainda possui uma propriedade muito singular, que se 

refere ao fato de não poder ser resumido sem que se quebre sua literariedade; 

o plano da expressão alterado interfere na construção dos sentidos.  O 

contrário é verdadeiro no que tange ao texto não literário, que, ao ser resumido, 

não perde sua essência, que é informar. 

Outra característica vinculada ao texto literário se responsabiliza por 

expressar a realidade interior, subjetiva do autor, por sua capacidade de 

permitir várias leituras e conexões com o conhecimento prévio do leitor. O texto 

literário não visa a informar, mas, como arte, recriar a realidade, suscitando 

reflexões acerca dela. De acordo com Oliveira (2010, p.41), 
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A obra literária recorta o real, sintetiza-o e interpreta-o por intermédio 
do ponto de vista do narrador ou do poeta e manifesta no fictício e na 
fantasia um saber sobre o mundo, oferecendo ao leitor modos de 
interpretá-lo.  

  

Assim, a distinção entre o texto literário e não literário se faz por meio da 

linguagem que cada um apresenta, pois a linguagem literária é 

plurissignificativa. A esse respeito, Faria (2004, p. 12) comenta que o texto 

literário 

  

é polissêmico, pois sua leitura provoca no leitor reações diversas que 
vão do prazer emocional ao intelectual. Além de simplesmente 
fornecer informações sobre diferentes temas – histórias sociais, 
existenciais e éticas [...], eles também oferecem outro tipo de 
satisfação ao leitor: adquirir conhecimentos variados, viver situações 
existenciais, entrar em contato com novas ideias.  

  

O texto literário possibilita que o fictício mobilize o imaginário fazendo 

com que o leitor abra espaço para que o estético assuma uma forma. Esse 

jogo permite a criação de novos conceitos que podem provocar a subversão do 

que culturalmente se encontra pré-estabelecido. Essa possibilidade de abertura 

à ruptura é direito de todo ser humano, uma vez que faz com que se ampliem 

os horizontes de conhecimento.  

 Em relação à importância da literatura, Candido (2011, p. 176) em seu 

texto “O direito à literatura” afirma que  

 
A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. 
Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a 
literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos 
movimentos de negação do estado de coisas predominante.  

 

   
A experiência literária nos permite conhecer mais do outro e de nós 

mesmos por meio da linguagem feito palavra. Ela permite que digamos o que 

não sabemos expressar. Por sua capacidade de tornar o mundo mais 

compreensível é que a leitura literária deve ter seu lugar afiançado no ensino 

formal que acontece nos bancos escolares, “sob pena de desorganização 

pessoal, ou pelo menos de frustração mutiladora” (Candido, 2011, p.197,). 

Não se trata de simplesmente fazer com que o aluno leia, não 

importando exatamente o quê, como também não funciona dar acesso ao livro 

e não possibilitar sua leitura e efetiva compreensão. Nessa visão redutora de 
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leitura literária, a fruição acaba por se tornar o único objetivo a se alcançar, em 

detrimento de tantas outras possibilidades que essa atividade proporciona.   

Trata-se, portanto, de promover o letramento literário, ou seja, a leitura 

literária como prática social, partindo da leitura completa dos textos e não de 

excertos dos livros considerados importantes, possibilitando que a leitura 

literária seja realizada de forma sistematizada, sem o abandono do prazer, mas 

de forma que possa atingir a humanização com o compromisso que todo saber 

exige. 

 

3.3 É possível ensinar a leitura literária? 

   

Como já observado anteriormente, o texto literário já foi base para o 

ensino da leitura e da escrita. No Egito, por exemplo, os escribas tinham sua 

educação baseada em cópias e ditados de textos muitas das vezes literários. 

Cosson (2010) em seu texto “O espaço da literatura na sala de aula” relembra 

que 

De fato, a relação entre literatura e educação é tão antiga que se 
confunde com a ideia de civilização. Antes mesmo de essas duas 
práticas serem assim denominadas e adquirirem o sentido que 
possuem hoje para nós, a literatura já era usada como matéria de 
formação, ensino e aprendizagem em diferentes culturas. (COSSON, 
2010, p. 55) 

  

Ainda temos exemplos na Antiguidade, quando os romanos tomavam a 

literatura para o ensino da retórica e oratória aos jovens visando ao exercício 

da vida pública e política. A literatura então tinha seu espaço equacionado ao 

da leitura e da escrita na educação especificamente da elite, conforme lembra 

o mesmo autor: 

  
Com os textos literários, aprendiam e escrever desde as primeiras 
letras até emular o estilo de grandes autores. Ao realizar os 
exercícios de leitura e escrita, adquiriam o domínio da norma culta da 
língua e incorporavam uma série de referências que lhes permitiam 
dialogar com a cultura do passado e de seu tempo. Em outras 
palavras, a literatura na sala de aula era a matéria com a qual se 
construíam os elos que formavam uma corrente entre escola, língua e 
sociedade – a própria essência da formação humanista. (COSSON, 
2010, p. 56) 
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No entanto, com o passar do tempo o cenário se alterou muito devido, 

sobretudo, às mudanças nos modos de vida e nas condições sociais. A 

formação técnica ocupou o lugar da humanística, a expansão dos sistemas de 

ensino e abertura da escola para a heterogeneidade das diversas classes 

sociais culminou no ensino de língua materna em paradigmas que eram 

predominantemente linguísticos. O espaço da literatura se viu reduzido e não 

pôde acompanhar tais mudanças. 

Atualmente, nas sociedades letradas, o ato de ler, de interpretar ou até 

mesmo julgar um texto literário pode ter os sentidos mais diferentes possíveis. 

Dentre eles, a única certeza que se encontra perene é a saudável necessidade 

que o ser humano tem de representar simbolicamente a vida e o mundo, arte 

presente na literatura. 

Para tentarmos responder à questão desse tópico será preciso 

primeiramente explicitar qual a concepção de leitura defendida neste trabalho. 

Concebemos a leitura enquanto prática social, ação realizada entre 

interlocutores. Trata-se de uma visão de leitura enquanto atividade responsiva, 

processo e produção de sentidos. 

De acordo com Maria (2002, p. 51), 

  
[É importante] discutir uma concepção de leitura que nasce no 
horizonte de um compromisso político: uma leitura que não apenas 
ofereça respostas ao homem sobre sua própria realidade, mas que 
instigue-o a colocar-se questões e o instrumente na busca de 
respostas e soluções; uma leitura que desinstale o homem da 
placidez e da acomodação e ao mesmo tempo seja capaz de torná-lo 
melhor. 
  

Pensamos a leitura, em conformidade com a autora, como instrumento 

que ao ser manejado seja capaz de fazer com que o sujeito se desautomatize 

da percepção do cotidiano, afastando-se da comodidade da mera recepção, 

partindo em sentido contrário à padronização imposta muitas vezes pela mídia, 

que tem sido a grande formadora de opiniões junto aos adolescentes. 

O que temos visto no cenário escolar é uma concepção de leitura 

literária como algo sem vida, inerte nos livros didáticos, que para o professor 

tem sido muitas das vezes o começo e o fim do ensino de literatura.  A 

literatura que pretendemos presente nas salas de aulas é, ao contrário, viva, 



70 
 

dialógica, transformadora, propiciadora de reflexões, que suscita resposta do 

seu leitor. 

Essa leitura só poderá alcançar os estudantes se a escola cumprir seu 

papel de aproximar o conhecido do desconhecido, o velho do novo, aquilo que 

é intrínseco do que se pode ser adquirido. A leitura literária é passível de ser 

ensinada, desde que seja apresentada ao leitor. 

A pedra de tropeço, contudo, se encontra no fato de o docente ainda não 

saber como proceder, como trabalhar com o texto literário. É preciso, porém 

que relativizemos a responsabilidade, pois não podemos em hipótese alguma 

culpabilizar apenas o professor, que tenta entre erros e acertos fazer o melhor 

que pode com o conhecimento que possui. O fato é que nem mesmo os cursos 

de formação de professores ainda se atentaram realmente para essa 

problemática e o hiato entre universidade e escola continua bastante grande, 

consequentemente, os professores ainda chegam às salas de aula sem 

grandes novidades. 

Assim, ainda temos docentes que utilizam o texto literário para análises 

gramaticais, repetindo o ensino pelo qual passaram nos bancos escolares. 

Podemos entender porque isso ocorre. Sem formação que lhe dê segurança 

para o trabalho adequado com o texto literário, o professor sente muito mais 

segurança em apresentar conteúdos gramaticais, mais previsíveis, do que 

reflexões sobre o texto em si. O texto literário, como arte que é, apresenta-se 

como um desafio, é um terreno instável, suscetível a várias significações. 

Trabalhar o ensino de língua materna tendo como base textos literários 

colabora para que o indivíduo possa ser letrado em uma sociedade centrada na 

leitura e na escrita, ou seja, saiba utilizar o aprendizado adquirido para 

movimentar-se com eficiência nessa mesma sociedade. O ensino da leitura 

literária favorece, podemos assim dizer, uma espécie de letramento mais 

refinado, mais aprofundado; a literatura, como toda arte é um bem cultural 

(Candido 2011, p.193) e todo estudante tem direito inalienável a esse 

aprendizado.  

Acerca da contribuição da literatura para a ampliação do repertório de 

conhecimentos do indivíduo, Oliveira, (2010, p. 42) afirma que 
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A literatura produz conhecimento, não porque esteja na escola, mas 
por dar conta de épocas, geografias e estilos de vida que não 
vivemos, mas que têm estreitas relações com o que somos hoje. A 
busca da leitura prazerosa não exclui a aquisição de conhecimento, 
pois jamais deixa de trazer informações ao leitor. 

 

É interessante observar que quando a criança adentra o ambiente 

escolar no ensino fundamental, a proximidade com o texto literário se 

apresenta com maior força, as crianças são inseridas em um ambiente onde a 

presença do livro e da leitura é algo natural. 

Contudo, o docente dessas séries iniciais aparentemente trata esse 

momento de leitura como uma brincadeira sem maiores consequências, sem 

perceber a grande importância dessas leituras para o desenvolvimento cultural, 

estético e do gosto pela leitura dos futuros leitores. Oliveira (2010, p.42) alerta 

ainda para o fato de que 

  

Os temas recorrentes no cotidiano escolar negam a capacidade da 
criança de lidar com a realidade. A escola opta pela leitura de 
entretenimento que melhor se adapta à função de coadjuvante 
pedagógico: censura temas que considera delicados, polêmicos, 
perigosos, ousados, promove assepsia temática e seu diálogo com a 
literatura coíbe a discussão de enigmas da existência humana e da 

complexidade das relações sociais.   
  
 

É necessário revalorizar o poder da literatura e não considerá-la uma 

brincadeira qualquer, sem implicações. Trazer à tona temas que são 

controversos e polêmicos é necessário e salutar, pois quando há conhecimento 

é que aprendemos a lidar com as dificuldades e conceitos pré-estabelecidos. É 

fundamental a consciência de que esse lidar com os livros na primeira infância 

constitui a abertura para a formação de futuros leitores em potencial, assim 

como a percepção de que o trabalho deve ser contínuo aos anos seguintes do 

ensino fundamental, sem a ruptura que ainda vemos presente na passagem de 

um nível a outro. 

Sendo assim, consideramos que a leitura literária se ensina lendo. 

Parece uma assertiva bastante simples para uma problemática tão 

verticalizada. Entretanto, simplesmente possibilitar o acesso aos livros e, em 

seguida, realizar a verificação de leitura com questionários e relatórios, prática 

bastante presente no cotidiano das aulas de leitura, não tem favorecido o 

desenvolvimento dos leitores que esperamos: críticos e reflexivos. 
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Metaforicamente, podemos utilizar a máxima “Ninguém pode dar aquilo que 

não tem.” Para ensinar leitura literária é preciso que o professor goste de ler, 

que partilhe seu gosto e suas experiências de leitura com seus alunos. 

 Pennac, apud Boberg e Stopa (2014, p. 285), a esse respeito assevera que 

 
É preciso ler! É preciso ler... E se em vez de exigir a leitura, o 
professor decidisse de repente partilhar sua própria felicidade de ler? 
A felicidade de ler? O que é isso, felicidade de ler? Questões que 
pressupõem um bem conhecido cair em si mesmo, na verdade! 

  

Para que o ensino da literatura aconteça em sala de aula, além de um 

professor leitor, é necessário ainda desmistificar o objeto “livro”, dessacralizá-

lo, tirá-lo do pedestal onde ainda reina soberano e intocável. O livro deve ser 

manuseado, sentido, cheirado, observado e até rejeitado, se for o caso, mas 

deve estar nas mãos dos leitores. 

O livro é tão soberano que às vezes não se pensa a leitura literária de 

outra maneira que não por meio dele. Essa representação está arraigada no 

senso comum da maioria dos professores, que julgam a leitura por outros 

meios, como por exemplo, no celular ou no computador, uma heresia. 

Consideram que mudando o suporte o texto deixa de ser literário. Em se 

tratando da sociedade atual, vemos urgência em abandonar esse conceito. A 

juventude estudantil vê com muito bons olhos a leitura em outros suportes, e a 

tecnologia é uma ótima ferramenta para a formação de leitores. Partimos do 

pressuposto de que o mais importante é ler, não importando exatamente o 

meio pelo qual a leitura aconteça.  

Assim, entendemos que a leitura literária é passível de ser ensinada. A 

escola pode ajudar a construir situações em que o ato de ler seja mais que 

decodificação, mais que informação, mais que interpretação, e ao mesmo 

tempo, tudo isso junto, construindo um saber amparado em diálogo e 

descobertas significativas. Nas palavras de Cosson (2010, p. 57) “todo modo 

de ler passa necessariamente por uma aprendizagem, não existindo um modo 

‘natural’ ou espontâneo de leitura”. 

 Após as leituras e reflexões realizadas acerca do ensino da leitura 

literária e da modalidade oral da língua portuguesa, lançando mão das 

concepções de leitura, de literatura e de linguagem aqui defendidas, ao final 

deste trabalho, no capítulo referente à metodologia de ensino propriamente 
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dita, propomos uma sequência de atividades que julgamos factível em sala de 

aula e favorável ao desenvolvimento comunicativo oral do estudante enquanto 

leitor e indivíduo sócio historicamente inserido no mundo.  

 

3.4 Qual o papel do professor para o ensino da leitura literária? 

 

A literatura já foi base para a aprendizagem escolar. Desde a 

Antiguidade, o ensino da retórica pelos romanos se dava por meio de textos 

literários. Por muito tempo, era a partir dela que se ensinava a leitura e a 

escrita. No entanto, a expansão dos sistemas de ensino e a consequente 

heterogeneidade dos estudantes culminaram no afastamento da literatura e na 

predominância do ensino a partir de paradigmas puramente linguísticos. 

Atualmente, temos verificado o aumento de pesquisas, congressos e 

livros voltados para a questão do ensino de literatura. Muitas universidades têm 

investido em programas de pós-graduação com o objetivo de buscar fissuras 

que permitam a inserção da literatura em sala de aula. A título de exemplos 

podemos citar o “Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita” (CEALE), da 

UFMG, e o Centro de Pesquisas Literárias da PUC/SP. 

Esses programas têm concentrado todo seu fôlego na produção de 

pesquisas acadêmicas que possibilitem o ensino da leitura literária por meio de 

forte embasamento teórico, visando à fuga da visão tão enraizada da leitura 

pela mera busca do prazer de ler, fato pelo qual o ensino da leitura literária em 

sala de aula tenha se deteriorado tanto. Não que esse não se constitua em um 

dos objetivos de leitura, no entanto, ela não pode ser reduzida a esse ponto 

somente. A famosa “busca pelo prazer” na obra literária não foi bem 

compreendida pelos responsáveis com o trabalho a ela dedicado, o que 

resultou na concepção de que a leitura desse tipo de texto seria apenas 

passatempo. 

Maciel (2010, p. 9), na introdução do livro “Literatura”, comenta que 

“Buscar a claridade demanda um simples gesto de abrir janelas. Começar um 

diálogo demanda simplesmente pronunciar a primeira palavra.” Assim, é 

preciso “descruzarmos” os braços e partirmos para ação.  

A sala de aula, com toda a heterogeneidade que lhe é característica, é 

espaço propício para a leitura literária, devendo ter como ponto de partida o 
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contato com a obra literária em si. Esse contato sempre produzirá uma 

resposta por parte do leitor. Entretanto, a maioria dos docentes pondera que se 

é necessária, para considerar leitura literária realizada com sucesso, uma 

resposta positiva do leitor. Toda leitura efetivamente resultará em uma resposta 

do leitor e ela não precisa ser necessariamente positiva. A referida relação 

leitor/obra literária pode ter como resultado a rejeição da obra lida, sua 

apreciação, questionamentos e até mesmo, muitas vezes, estranhamento. 

Cosson (2010, p. 58) assevera que todas essas respostas obtidas da 

leitura devem ser levadas em conta, exploradas, até mesmo a rejeição deve 

ser respeitada. Segundo o autor, é papel do professor promover a discussão, a 

exploração do texto literário, ajudando o aluno a compreender os mecanismos 

literários a partir dos quais o texto foi construído. 

O papel do professor no que tange ao ensino de literatura pode ser 

delineado na forma de mediador, i.e., aquele que equaciona a relação 

aluno/literatura, oferecendo possíveis critérios de análise e estratégias de 

interpretação do texto literário. Oliveira (2010, p. 51), no texto “O professor 

como mediador das leituras literárias”, afirma que o professor possui o papel de 

um agente cultural e, como tal, medeia os objetos e eventos culturais a seu 

alcance para que possam ser dados a conhecer aos estudantes. De acordo 

com Silva (2010, p. 33-34), esse auxílio proporcionará ao aluno a possibilidade 

de realizar suas próprias escolhas e sua própria leitura crítica do texto. 

A responsabilidade de formar leitores literários não cabe somente ao 

professor de língua materna. Em escalas mais abrangentes, esse ensino deve 

ser compartilhado com outros setores da educação e da sociedade, a saber, o 

Estado e a família, mas é na escola que predominantemente se dá o encontro 

entre leitor e texto literário. De acordo com Soares (2008, p.12), 

  
É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao 
mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas também a 
leitura literária; a leitura para fins pragmáticos, mas também a leitura 
de fruição; a leitura que situações da vida real exigem, mas também a 
leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida real. 

 

  

Nossa discussão abrange o ensino da leitura literária especificamente no 

ambiente escolar e, nele, percebemos quão importante é a tarefa docente no 

ensino de literatura. Ousamos dizer que o professor emerge para o estudante 
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não somente como mediador, mas também como modelo de leitor e apreciador 

do texto literário, contribuindo assim para formação do aluno com sua 

experiência e bagagem de leitura. 

 

3.5 Em que medida o ensino da leitura literária pode contribuir para o 

ensino de língua materna e suas implicações. 

   

Vários são os estudos que apontam para a necessidade de a literatura 

estar presente em qualquer fase da vida das pessoas, ainda mais daquelas 

que se encontram em processo de formação física e psicológica. Candido 

(2011) afirma enfaticamente que a obra literária nos humaniza, porque confirma 

aquilo que nos é subjacente, a reflexão, a bondade para com o semelhante, a 

capacidade de aprender. Além disso, organiza o nosso caos interior, na medida 

em que mergulhamos na imaginação. Somente essas constatações já seriam 

justificativas mais que suficientes para a inserção e sustentação da leitura 

literária nas salas de aula de nosso país. 

O ensino da leitura literária é altamente complexo. É importante que se 

tenha claro quais os papéis do docente, do aluno leitor, enfim, dos indivíduos 

inseridos no contexto de leitura em sala de aula. Vimos neste trabalho que o 

papel docente é o de mediador da leitura, não facilitador ou tradutor das ideias 

que se pensa estarem presentes nos objetivos do autor ao escrever a obra, 

mas como ponte que promove o acesso à leitura, o encontro entre 

texto/leitor/autor colaborando para o diálogo entre eles. 

Neste contexto de leitura, o aluno é sujeito de suas descobertas 

literárias, é ele mesmo o responsável pelos possíveis resultados da tríade 

texto/leitor/autor. Aluno e professor são leitores, um e outro igualmente 

possuidores do direito de ler literatura. A diferença se apresenta nos quesitos 

experiência leitora, bagagem de conhecimentos e técnicas de leitura que o 

professor deve ativar para auxiliar os discentes. 

A presença da leitura literária nas salas de aula possibilita a interação 

entre alunos, entre alunos e professor, o diálogo entre obras, entre diferentes 

épocas e contextos sociais, entre as disciplinas escolares, sempre vistas tão 

estanques. Segundo Leahy-Dios (2004, p.XX) 
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Estudar literatura é essencial ao processo de educar sujeitos sociais, 
por se tratar de uma disciplina sustentada por um triângulo 
interdisciplinar composto da combinação assimétrica de estudos da 
língua, estudos culturais e estudos sociais. [...] Como disciplina 
fronteiriça (Giroux: border-crossing), a educação literária pode ter um 
papel central na expansão crítica de uma consciência sociopolítica 
nos futuros cidadãos de qualquer sociedade. 

 

  

A autora defende a tese de que há a necessidade de implantação da 

“educação literária”, uma vez que ela pode favorecer ao desenvolvimento 

crítico e social dos leitores. Para a estudiosa, a leitura literária possibilita os 

estudos sociais, culturais e da língua, de forma interdisciplinar. Dessa forma, 

entendemos que haveria grande enriquecimento dos conteúdos, tornando-os 

mais significativos e lhes explicitando as inter-relações estudadas. 

Cosson (2010) também entrevê que o ensino da leitura literária pode 

favorecer o entrelaçamento entre outras disciplinas escolares, a partir de 

reflexões não só do texto em si, mas de seu contexto histórico e social e das 

relações intertextuais. O contexto de uma obra literária traz consigo referências 

de mundo. Assim, segundo o autor (2010, p.62), 

  
É por causa desse contexto que qualquer obra literária, 
independentemente de sua elaboração, pode ser transformada em 
objeto de ensino de um determinado conteúdo. [...] A exploração do 
contexto da obra faz parte do espaço da literatura em sala de aula, 
até porque, ao dizer o mundo, a literatura envolve os mais variados 
conhecimentos que também passam pela escola em outros textos e 
disciplinas. 

  
 

Portanto, a presença do texto literário não favorece somente o ensino de 

língua materna. O uso do saber presente na obra literária está à disposição e 

pode ser compartilhado por outras disciplinas. 

Consideramos que a presença de leitura literária na sala de aula 

contribui para que o processo de ensino e aprendizagem de língua possa ser 

construído por meio da percepção por parte do aluno de que o mundo e nós 

mesmos somos constituídos por palavras. Essas palavras não estão caóticas, 

mas organizadas. Essa organização não é aleatória, mas pensada, refletida, o 

que pressupõe a presença de um autor, de um estilo, de uma forma e estrutura 

e, principalmente de um conteúdo. 
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Se ao estudante for propiciada a possibilidade de perceber as inter-

relações presentes nos conteúdos estudados, a adesão às atividades 

propostas será de maior qualidade, o que resultará, consequentemente, em 

melhor aprendizagem. 

O currículo nacional propõe a organização dos conteúdos a serem 

apreendidos pelos estudantes a partir dos gêneros textuais/discursivos. Apesar 

de haver grande confusão no entendimento da teoria, podemos afirmar, com 

base na experiência pessoal, que é o que se tem tentado fazer no cotidiano 

das unidades de ensino. Assim, a pluralidade de gêneros literários pode 

propiciar a expansão da bagagem de conhecimentos dos alunos. 

No entanto, há que se atentar para o fato de não se privilegiar apenas 

um dos elementos composicionais dos gêneros textuais/discursivos como o 

que vemos acontecer nas salas de aula de língua materna. Invariavelmente, ao 

se estudar determinado gênero textual/discursivo, atrelam-se as atividades ao 

estudo da estrutura, deixando à margem suas outras características 

intrínsecas, função e estilo. 

 

3.5.1 A leitura dos clássicos da literatura e suas adaptações 

  

No cenário em que atuamos, parece soar um tanto utópico que nossos 

estudantes/leitores, por si só, ou mesmo com a mediação docente, leiam os 

clássicos da literatura universal. No entanto, é isso que almejamos. Por quê? 

Parece-nos bastante evidente a resposta para tal pergunta. Os clássicos 

constituem o tipo de leitura que não carece de grandes justificativas. São textos 

imortalizados por sua natureza literária, sua qualidade textual, o intrínseco 

trabalho com a linguagem, além de trazerem em seu registro as características 

da sociedade de seu tempo. Sobre a leitura de textos mais densos na formação 

do leitor, Silva e Martins (2010, p. 25) destacam que  

As histórias clássicas, de um modo geral, falam de experiências 
universais partilhadas pelos seres humanos nos mais distintos 
espaços geográficos e históricos: a saudade, a inveja, o ciúme, a 
traição, o amor. Enfim, em contato com os clássicos, o leitor tem a 
possibilidade de conhecer e compartilhar das diferentes dimensões 
da experiência humana, dos imaginários de outros povos e de outras 
épocas, mesmo sem nunca tê-los vivenciado. De tal modo, a leitura 
dos clássicos confere aos leitores a possibilidade de enxergar a 
realidade de maneira ampliada, para além de seu restrito meio social, 
o que podemos definir como experiência de leitura. 
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Calvino (1993), em sua famosa obra “Por que ler os clássicos”, elenca 

diversas definições para o termo “clássico”, começando por afirmar que são 

aqueles livros que constantemente são alvo de releituras, uma vez que sempre 

têm algo a mais para dizer. O autor assevera que são clássicos também 

aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os leu, bem como o 

serem aqueles que exercem influência sobre seus leitores, uma vez que 

permanecem para sempre na memória de quem os tenha lido. 

Em sua definição de número sete, Calvino (1993, p. 11) argumenta que 

  

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo 
as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os 
traços que deixaram na cultura ou culturas que atravessaram (ou 
mais simplesmente na linguagem ou nos costumes). 

  

Mais do que as marcas deixadas por esses livros, para o autor, o 

adjetivo “clássico” não é atributo somente de livros antigos, mas também de 

títulos atuais. O tempo de “vida” nada interfere na qualificação de uma obra 

literária, ainda que as antigas sejam assim consideradas porque sobreviveram 

ao tempo e ainda assim são atuais. 

O jovem estudante tem direito ao acesso às obras que são consideradas 

clássicas pelo valor social a elas atribuído. Pensamos que pode haver certa 

preocupação relacionada ao fato de serem jovens e que, portanto, devessem 

ser eleitos títulos para leitura que estivessem mais de acordo com sua idade e 

interesse. A esse respeito Calvino (1993) argumenta que os clássicos, na 

verdade, sempre dialogam com o contexto do leitor. Dessa forma, propiciar a 

sua leitura na juventude provavelmente implicará em sua releitura mais tarde, 

pois uma leitura nunca é igual à outra. Sempre haverá detalhes não 

percebidos, sentimentos não despertados, diferentes compreensões, porque o 

indivíduo se transforma com o tempo e com ele sua visão de mundo e de 

sociedade. 

É importante que os jovens leitores tenham o maior número possível de 

experiências de leitura, o que possivelmente culminará  no amadurecimento da 

capacidade analítica e interpretativa do sujeito leitor. No entanto, parece haver 

certo consenso entre os professores que comumente alegam que os clássicos 

não atraem o público jovem. Trata-se, na verdade, de um equívoco que 
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pensamos estar relacionado às dificuldades de leitura do cânone, o que reflete 

na interrupção da leitura e na não apreciação. Assim, reforça-se a ideia 

defendida neste trabalho de leitura mediada por um leitor experiente, ou, o que 

consideramos uma opção bastante proveitosa, a leitura de clássicos em 

adaptação.  

A leitura de adaptações de textos literários tem constituído uma 

realidade que vem atingindo um público cada vez maior. É uma adaptação o 

texto que selecionamos para exemplificar uma proposta de metodologia de 

ensino visando ao melhor desempenho da oralidade em situações de uso mais 

monitoradas da língua a estudantes dos anos finais do ensino fundamental. 

No Brasil, as adaptações circulam desde o século XIX, quando a 

literatura era ainda fortemente influenciada por autores estrangeiros. Já no 

século XX, Monteiro Lobato se destaca não somente como escritor, mas como 

tradutor e adaptador, cuja intenção, segundo ele mesmo, era vestir à nacional 

velhas fábulas de La Fontaine e Esopo.  Ainda são poucos os estudos acerca 

da adaptação de obras literárias no Brasil, talvez devido ao fato de serem ainda 

consideradas objetos intocáveis. 

A fim de defendermos a legitimidade do uso de uma obra adaptada de 

um texto literário, partimos do pressuposto bakhtiniano de que cada enunciado 

é sempre novo, irrepetível, dessa forma, consideramos necessário reconhecer 

a adaptação como um novo texto, como um novo gênero discursivo que em 

nada denigre ou minimiza a obra ponto de partida. 

Ao nos referirmos ao texto adaptado como gênero do discurso, o 

fazemos nos apoiando nos estudos de Bakhtin (2003), para quem os gêneros 

discursivos são enunciados formados por conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, que não se limitam à forma, mas que se recuperam, 

se reconstituem, se transformam, se “adaptam” de acordo com os processos 

sócio-históricos. 

Se assim são constituídos, social e historicamente, são inúmeros e 

flexíveis, para atender à rede de relações sociais a que estamos expostos o 

tempo todo. A esse respeito, Bakhtin (2003, p. 262) afirma que 
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Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros 
do discurso (orais e escritos), nos quais devemos incluir as breves 
réplicas do diálogo cotidiano [...], o relato do dia a dia, a carta [...], o 
comando militar lacônico padronizado, a ordem desdobrada e 
detalhada, o repertório bastante vário (padronizado na maioria dos 
casos) dos documentos oficiais, e o diversificado universo das 
manifestações publicísticas [...]; mas aí também devemos incluir as 
variadas formas de manifestações científicas e todos os gêneros 
literários (do provérbio ao romance de muitos volumes). 

  

Assim, se para o pensador russo, os enunciados, incluindo as obras 

literárias, estão repletos do dizer dos outros, sejam pela alteridade ou pela 

assimilação, as adaptações, uma vez consideradas enunciados, podem 

assimilar o discurso de outro. 

Segundo Formiga (2009, p.16), 

 
Essa concepção pode ser adequada à adaptação, na medida em que 
o adaptador constrói o seu “querer dizer” a partir de uma referência (o 
texto que servirá como base), definindo o estilo e a composição do 
enunciado que poderá ser determinado pelo destinatário, pelo leitor. 
Considerando esses elementos, a adaptação é uma unidade de 
sentido legítimo e deve ser reconhecida como um gênero. 

  

Ao conceber a adaptação como um gênero do discurso, intentamos 

estabelecer a nítida relação entre esta e os pressupostos bakhtinianos de 

enunciado e dialogismo. A obra adaptada é uma nova obra, em que, por meio 

do processo de reescritura, o tradutor ou adaptador estabelece um diálogo 

entre a adaptação e seu texto base, tornando-o próximo ao leitor. 

O processo é o mesmo das inúmeras vezes, no cotidiano de produção 

de textos nas instituições escolares, orientamos os alunos a procederem a 

reescrita de determinado texto com “suas próprias palavras”. O texto que 

resulta desse processo não é o texto base, mas outro, novo enunciado 

produzido por meio do diálogo com o primeiro. 

Quanto ao estatuto do texto literário, acreditamos que não haja prejuízo 

qualitativo, uma vez que o texto que resulta da reescritura, além de ser um 

novo enunciado, possui a característica de ser criação de um autor 

normalmente reconhecido por sua aptidão literária. 

A esse respeito, Formiga (2009, p. 18) comenta que   

 
O fato de passar por processos de reescrituras e recriações, porém, a 
fim de permitir uma ampla circulação de textos da literatura erudita, 
não extrai sua natureza literária, mesmo porque os que a reescrevem, 

de alguma maneira se enquadram no estatuto do sistema literário.   
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Não vemos, portanto, nenhum prejuízo, nem para as obras clássicas, 

nem para o jovem/estudante/leitor a leitura de obras adaptadas, pois o 

resultado de uma adaptação é sempre um texto novo, que poderá ainda, a 

depender do gosto, do prazer da fruição, e até mesmo da curiosidade 

originados da leitura, encaminhar para a leitura da versão original.  

  

3.6  Apresentação do texto literário selecionado 

   

Para o trabalho com a leitura literária em sala de aula, selecionamos o 

romance histórico “Os Miseráveis”, do francês Victor Hugo. Optamos pela 

leitura do texto traduzido e adaptado pelo escritor Walcyr Carrasco.  

A escolha do gênero romance se deu devido à percepção da carência de 

leituras mais longas e densas realizadas na escola e, em se tratando dos anos 

finais do ensino fundamental, nem mesmo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) ainda vigentes e que norteiam o ensino básico trazem em seu 

bojo de orientações a leitura do referido gênero.  Quando são feitas, a leitura 

de contos é a que prevalece. 

Já a obra foi selecionada por se tratar de um clássico da literatura 

universal e por esse motivo trazer à tona questões sociais de grande relevância 

ainda na atualidade, como trabalho e maus tratos infantis, (des)valorização 

feminina, sistema judiciário e prisional, suicídio, bem como questões 

relacionadas aos valores sociais como a ética, a empatia, a honestidade, o 

senso de justiça, entre outros. 

Candido (2011, p. 185-186), ao conceber a literatura como fonte 

humanizadora, capaz de reorganizar nosso caos interior, comenta que 

 
Talvez o livro mais característico do humanismo romântico seja Os 
miseráveis, de Victor Hugo. Um de seus temas básicos é a ideia de 
que a pobreza, a ignorância e a opressão geram o crime, ao qual o 
homem é por assim dizer condenado pelas condições sociais. De 
maneira poderosa, apesar de declamatória e prolixa, ele retrata as 
condições da sociedade do tempo e focaliza uma série de problemas 
graves. 

   
 
 



82 
 

O enredo de “Os Miseráveis” traz uma história que leva o leitor por vários 

caminhos que se cruzam. Nele, as várias personagens são retratadas primeiro 

isoladamente e, posteriormente, suas histórias de vida se entrelaçam ao longo 

da narrativa. 

Jean Valjean, a personagem central, órfão de pai e mãe, vive sua 

juventude em um momento em que a vida na França, pós-revolução de 1789, 

era muito cara e faltavam empregos. Acaba sendo preso por roubar um pão 

para os filhos de sua irmã e é condenado a realizar trabalhos forçados por 

cinco anos. Rebela-se e tenta fugir várias vezes, o que acarreta no aumento da 

pena. A história se inicia quando Jean sai da prisão, após dezenove anos de 

cárcere.  

Ao lado de Jean Valjean, outros “miseráveis”: Fantine, mãe solteira, por 

conta do preconceito da sociedade da época, é obrigada a deixar a filha 

Cosette aos cuidados do casal Thénardier, que extorque dinheiro da mãe e 

explora a pequena menina. O policial Javert que, em nome de sua dedicação à 

profissão, acaba por perseguir Jean e se vê às voltas com sua consciência, 

que manda prendê-lo, mas também vê no ex-prisioneiro um homem bom e 

honesto. Assim, fica sem saber como agir e acaba por suicidar-se. Além de 

tudo isso, a narrativa ainda traz uma bela história de amor, que enfrenta 

dificuldades por conta das diferentes classes sociais a que pertencem o casal. 

Consideramos que a leitura dessa adaptação, realizada de forma 

adequada e mediada pelo professor, possa suscitar nos estudantes discussões 

que possibilitarão a feitura de “teias” para a aprendizagem de outros 

conhecimentos.  

Temos clareza de que outros títulos poderiam ser elencados e que 

suscitariam também abertura para o trabalho a que nos propomos desenvolver. 

Contudo, a proposta metodológica exige que se apresente um fio condutor 

modelo, sendo assim tornou-se necessária a escolha de um texto literário que 

ocupasse esse lugar de grande relevância para sequência didática que ora 

idealizamos. Sendo assim, o docente pode, a depender de seus objetivos de 

ensino e aprendizagem, escolher outra obra literária, desde que esta apresente 

em seu enredo questões que sejam de interesse dos alunos e que assim 

possibilitem discussões.   
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Nesse ponto, esclarecemos que, partindo das discussões surgidas do 

diálogo com o texto literário, buscaremos encaminhar as atividades de modo a 

privilegiar o ensino e aprendizagem acerca da oralidade, especificamente o 

gênero discursivo “debate de opinião”, e suas relações com a escrita, tendo em 

vista a concepção de que são complementares entre si na efetivação da 

comunicação e não dicotômicas como o ensino atual ainda parece conceber. 
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4 Sequência didática 

 

1. Identificação 

 

ÁREA: Língua Portuguesa 

Professora pesquisadora: Aline Aparecida Rodrigues Francisco 

Público-Alvo da proposta de intervenção: Alunos do nono ano - Ensino 

Fundamental. 

Apoio: Capes. 

 

2. Objetivo geral 

 

Possibilitar aos estudantes aquisição de conhecimentos referentes à 

modalidade oral da língua portuguesa em situações de uso mais monitoradas a 

partir da aprendizagem do gênero discursivo oral “debate de opinião”.   

 

3. O procedimento sequência didática: uma proposta para o 

desenvolvimento da competência comunicativa oral dos alunos 

 

O desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos frente 

às mais diversas situações comunicacionais existentes em nossa sociedade é 

preconizado pelos documentos oficiais que norteiam o ensino de língua 

portuguesa em nosso país. 

As atividades dialogais da sala de aula não dão conta  do uso da fala 

pública e nem de seus campos discursivos. Dessa forma, é necessário que 

nós, docentes, mais especificamente da disciplina de língua portuguesa, 

façamos a proposição de atividades discursivas que visam esse objetivo, i.e., 

que partindo do uso da língua, perpassando por reflexões acerca dela, 

proporcionem o uso efetivo de determinado gênero discursivo. 

Nesse sentido, a Sequência Didática, doravante SD, conceituada 

pelos pesquisadores genebrinos Schneuwly e Dolz (2004 p.82) como “um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 
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torno de um gênero textual oral ou escrito” se enquadra, de forma pertinente, 

como um modo de organização de atividades, que adotaremos para 

efetivação dos procedimentos de ensino e aprendizagem. 

A estrutura de base de uma sequência didática pode ser representada 

pelo esquema abaixo: 

 

ESQUEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

                    

Apresentação da 

situação 

        

 

            

 

 

A sequência didática possibilita ao aluno, por meio de atividades 

sistematizadas, o domínio de determinado gênero discursivo. Schneuwly e 

Dolz (2004) alertam que é função da escola possibilitar aos estudantes 

ultrapassar a fronteira do uso cotidiano da língua, atingindo o domínio de 

gêneros denominados secundários, ou seja, aqueles que não são aprendidos 

de forma natural, cotidianamente, na esfera familiar, mas que circulam em 

outras esferas da sociedade e apresentam formas mais reguladas de uso. 

Assim, devem-se tomar como objeto de ensino gêneros que não façam parte 

do rol daqueles que o aluno já domina. 
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4.1 Apresentação da sequência didática: debate de opinião 

  

Quando um gênero discursivo é inserido no ambiente escolar, ele se 

torna, ao mesmo tempo, um instrumento de comunicação e um objeto de 

aprendizagem (Schneuwly e Dolz, 2004, p. 150). No caso do gênero debate 

de opinião, em que se propõe a discussão acerca de um tema controverso, 

mais do que expor e debater pontos de vista, na escola, ele funciona como 

uma forma de construir, coletivamente, a ampliação de conhecimentos acerca 

de determinado assunto. 

Dentre os gêneros discursivos elencados nos currículos referentes ao 

nono ano do ensino fundamental, acreditamos que o estudo do debate de 

opinião é de grande relevância, uma vez que permite aos  alunos a expressão 

de seus valores culturais, de sua visão de mundo e a possibilidade de 

aprender a defender seus pontos de vista, bem como a respeitar a opinião 

alheia. 

O trabalho em sala de aula com esse gênero discursivo possibilita 

ainda, por parte do estudante, a percepção de que sua voz é ouvida e 

respeitada e, ao mesmo tempo, a construção de conhecimentos linguísticos 

sobre o uso da modalidade oral de sua língua materna em situações sociais 

mais monitoradas. Dessa forma, ao estudante será dada a oportunidade de 

melhorar sua capacidade de transitar linguística e conscientemente entre as 

mais diversas esferas de situações comunicativas. 

O trabalho adequado e sistemático com a modalidade oral da língua 

portuguesa deverá explicitar aos estudantes que, em situações mais 

monitoradas de uso, a linguagem oral apresenta grande relação com a 

modalidade escrita, são momentos em que a escrita se coloca como  apoio 

para fala. 

Com base nos pressupostos teóricos apresentados neste trabalho, 

concebe-se a linguagem como instrumento de interação entre os homens, 

objeto sócio-historicamente contextualizado, utilizada por indivíduos que são 

também responsáveis por seu aprendizado. 

A proposta didática que elaboramos parte da leitura de um texto 

literário, pois acreditamos que a literatura, devido ao seu caráter 
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humanizador, permite a criação de ambientes suscetíveis à discussão de 

inúmeros temas. 

Sabedores, por meio da prática docente, de que à leitura literária 

também se tem destinado espaço bem reduzido nas aulas de língua 

portuguesa, refletimos acerca da possibilidade de unirmos, em um mesmo 

projeto de sala, atividades interligadas entre ensino da leitura literária e o uso 

monitorado da linguagem oral.  

Respeitando as características inerentes ao texto literário, 

esclarecemos que ele não será apenas pretexto para o ensino de 

determinado conteúdo, mas o tomaremos como mola propulsora, fonte de 

temas passíveis de serem discutidos no ambiente escolar. Assim, evitamos a 

abstração comum ao se tratar dos gêneros discursivos em sala de aula, uma 

vez que os temas a serem utilizados para o aprendizado do debate de opinião 

surgirão, naturalmente, da leitura do texto literário e não de uma imposição do 

professor ou do material didático. 

Corroboramos a tese de Leahy-Dios (2004) de que a educação 

literária propicia ao processo de ensino e aprendizagem a percepção de que 

os conhecimentos escolares não devem ser estanques ao tratamento de cada 

disciplina e que na verdade estão interligados e se inter-relacionam. Segundo 

a pesquisadora, a educação literária como metáfora social, possibilita ao 

estudante/leitor a aprendizagem de conhecimentos culturais, sociais e 

linguísticos, que pode ser representada na forma de um triângulo, em que o 

foco a ser dado dependerá dos objetivos de aprendizagem para cada turma 

em determinado momento.  De acordo com nossa leitura, pensamos que a 

educação literária pode ser representada pela seguinte imagem: 
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Assim, o trabalho com a oralidade que propomos parte da leitura de 

um texto literário. Para este trabalho selecionamos o romance “Os Miseráveis” 

do autor francês Victor Hugo, em adaptação de Walcyr Carrasco. Trata-se de 

um clássico da literatura universal que traz em seu enredo vários temas, que, 

apesar de seus mais de cento e cinquenta anos, são ainda atuais.  

Objetivando maior clareza quanto ao encaminhamento das atividades, 

organizamos a proposta metodológica em duas sequências didáticas distintas: 

uma para a leitura do texto literário e outra para o trabalho com o gênero 

discursivo debate de opinião.  

Optamos por primeiramente realizar a leitura integral do texto literário 

para em seguida iniciar a SD destinada  ao trabalho com a linguagem oral, uma 

vez que o inverso não é possível, pois se faz necessária a leitura literária para 

desvelamento dos temas motivadores do debate. 

Ao longo da proposta de sequência de atividades há, em vários 

momentos,  destacados em vermelho, comentários específicos para o 

professor, uma espécie de diálogo criado com a intenção de esclarecer alguns 

pontos e realizar indicações de possibilidades de trabalho. Em outros, em 

itálico, há uma espécie de simulação da aula, que o professor pode optar por 

utilizar ou descartá-la. 

A SD elaborada para o trabalho com o gênero debate de opinião 

ocupará, em média, 14h/a, assim distribuídas: 
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4.2 Sequência didática: organograma 

 

PRODUÇÃO INICIAL 
 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS 

02 H/A Apresentação da 

situação de 

comunicação para o 

estudo do gênero 

debate de opinião e 

realização da 

produção inicial. 

- Motivar os alunos 

para o estudo do 

gênero; 

-Escolher um tema 

para  os estudos e 

atividades posteriores 

visando à produção 

de um debate ao final 

da SD; 

-Diagnosticar os 

conhecimentos 

prévios dos alunos 

sobre o gênero 

discursivo “debate de 

opinião”; 

-Registrar o evento 

comunicativo para 

posterior análise. 

-câmera para 

filmagem do 

debate. 
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OFICINA 1 

 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

02 h/a -Apresentação de um 

modelo do gênero 

debate de opinião; 

- Reflexão sobre a 

estrutura, 

intencionalidade e 

público alvo da 

situação 

comunicacional 

apresentada. 

-Apresentar um 

modelo de situação 

comunicativa oral 

inserido em um 

determinado 

contexto sócio-

histórico; 

-Possibilitar a 

explicitação de suas 

características 

fundamentais; 

-Relacionar com o 

modelo produzido 

pelos alunos na 

situação inicial. 

TV ou aparelho 

data show. 
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OFICINA 2 
 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

02 H/A -Apresentação de 

textos 

argumentativos 

escritos sobre a 

temática discutida. 

-Propiciar o 

conhecimento de 

como se dá a 

argumentação em um 

texto escrito; 

-Reconhecimento das 

várias formas de 

argumentar; 

-Relacionar a 

argumentação escrita 

e oral; 

-Identificar diferentes 

pontos de vista. 

- Cópias de 

artigos de 

opinião. 
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OFICINA 3 
 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

02 H/A -Análise 

comparativa-

crítica entre os 

debates. 

-Verificação da 

proximidade/ semelhança 

do debate produzido 

pelos alunos com o 

assistido na aula posterior 

à produção inicial; 

-Localização dos 

argumentos produzidos; 

-Reconhecimento das 

modalizações; 

-Reconhecimento das 

concessões; 

-Análise dos meios 

cinésicos presentes nas 

gravações. 

-Vídeo da 

produção inicial 

e da oficina 1. 
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OFICINA 4 
 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAL 

NECESSÁRIO 

04 H/A -Preparação do 

debate final. 

-Promover a 

ampliação de 

conhecimentos sobre 

a temática discutida; 

-Refletir acerca dos 

meios linguísticos de 

argumentação; 

-Possibilitar a criação 

de argumentos; 

-Organizar o debate 

final. 

-Textos de diversos 

gêneros textuais 

sobre a temática 

discutida. 

 

 

PRODUÇÃO FINAL 

 

TEMPO 

ESTIMADO 

ATIVIDADES OBJETIVOS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS 

02 H/A -Realização do 

debate final. 

-A partir da produção inicial 

e das atividades realizadas 

durante as oficinas, 

produzir um debate de 

opinião sobre o tema em 

questão. 

-Mídia para 

gravação do 

debate. 
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4.3  Apresentação da sequência didática para leitura literária 

 

De acordo com Cosson (2010), em seu livro “Letramento literário - 

Teoria e prática”, a leitura literária na escola para alunos do ensino fundamental 

pode ser organizada na forma de uma sequência básica, constituída 

basicamente por quatro momentos: 

Motivação: é o momento em que o docente leva o aluno leitor a 

estabelecer laços com o texto que será lido. Trata-se de uma aproximação 

entre leitor e obra. 

Introdução: trata-se da apresentação da obra propriamente dita e  de 

seu autor. Nesse momento é importante que o docente equacione a quantidade 

de informações a serem dadas, de forma que não se torne algo maçante. 

Apenas questões que são extremamente relevantes sobre a leitura e seu 

contexto de produção. 

Leitura: é a leitura efetiva do texto literário, que pode ser realizada de 

diversas maneiras: juntos professor e alunos na sala de aula, alunos sozinhos 

em casa, parte da leitura em casa e parte na escola, durante as aulas. Durante 

a leitura do texto, o professor pode combinar com os estudantes a realização 

de intervalos de leitura. Trata-se de momentos em que se pode comentar 

trechos lidos e sanar dúvidas. Nos intervalos também podem ser apresentados 

textos menores, que tenham, de alguma forma, ligação com o texto maior, o 

que comumente chamamos de intertextualidade.  

Interpretação: Ocorre após a leitura integral do texto literário. Aqui os 

alunos são convidados a registrar de alguma forma o sentido apreendido do 

texto lido. Cosson (2010, p. 65) comenta que a interpretação acontece em dois 

momentos, um interior e outro exterior. O interior compreende a leitura em si, o 

decifrado do texto e o diálogo entre este e o leitor. Já o momento de 

interpretação exterior é concebido como “a concretização, a materialização da 

interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada 

comunidade” (COSSON, 2010, p. 65). É o lugar das manifestações, quando, ao 

sermos tocados de alguma maneira por aquilo que lemos, isto nos suscita uma 

resposta. Essa resposta pode ser dada pelo aluno de formas diversas, desde 

um desenho da cena que mais gostou até a produção textual de uma resenha 
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crítica, passando por criação de maquetes, de cenas teatrais, enfim, atividades 

adequadas à idade e à série escolar em que se encontra. 

 

Esquema da Sequência do Letramento Literário 

 

 

 

Uma vez que a nossa proposta se destina a alunos do nono ano do 

ensino fundamental, organizarmos a SD para a leitura literária de acordo com 

os momentos apresentados acima e se encontra organizada em 08h/a, mais 

especificamente assim distribuída: 
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4.4 Sequência didática leitura literária - Primeiro e segundo momentos: 

motivação e introdução 

 

Objetivos: motivar aos estudantes para a leitura do texto literário; 

 apresentar a obra e seu autor. 

 

Tempo necessário: duas aulas de 55 min. (geminadas) 

 

Material necessário: exemplares da obra, uma cesta com pãezinhos, data 

show ou tv, dicionários, um candelabro, uma moeda de prata, imagem de 

Cosette. Caso não seja possível a exposição dos objetos, podem ser 

apresentadas imagens (em anexo). 

 

O ideal é que estas atividades sejam realizadas na sala de leitura ou 

biblioteca, o que sabemos nem sempre ser possível. Para um melhor 

encaminhamento das atividades, a sala pode estar organizada em um 

semicírculo com os alunos sentados em cadeiras ou mesmo no chão. A ideia é 

promover uma mudança no ambiente rotineiro. Sugerimos a preparação de 

uma mesa com toalha e a cesta de pães. Ao final todos podem lanchar juntos, 

para isso quantidade de pães deverá suficiente para todos. O coordenador 

pedagógico deverá ser informado e, se for necessário, sua ajuda pode ser 

solicitada para a organização. 

 

Conversando com a turma... 

 

Hoje vamos iniciar a leitura de um livro muito bom. Mas antes vou fazer 

algumas perguntas e dar algumas pistas sobre o que vamos encontrar durante 

a leitura. 

Por que vocês acham que eu trouxe esses pães? O que os pães 

simbolizam em nossa sociedade? Vocês acham que roubar um pão é crime? 

Vocês acreditam que por conta de um pãozinho, assim como este, um homem 

cumpriu dezenove anos de prisão e ainda realizando trabalhos forçados!    
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Será que esses pães têm alguma relação com essas imagens, um 

candelabro e uma moeda de prata?  E essa garotinha?5 O que vocês leem 

nessa imagem. É um retrato antigo, mas existem crianças nessa situação ainda 

hoje? Ela tem alguma coisa a ver com as imagens anteriores e os pães?  

Agora vamos conhecer a obra que nos fará companhia durante as 

próximas semanas.  

 

Este é o momento em que a obra pode ser apresentada aos alunos.  

 

 Este é o livro que vamos ler inteirinho. Seu título é “Os Miseráveis”. 

Vocês já ouviram a palavra “miserável”, o que ela significa? Vamos ver o que o 

dicionário nos diz? De acordo com o Dicionário On Line de Português, significa 

1. “aquele que é muito pobre; 2. alguém ou algo que possui pouco valor; 3. 

alguém ou algo pelo qual sentimos compaixão; e no sentido pejorativo, aquele 

que é um canalha, que é digno de desprezo, desonesto, vil.” A qual sentido 

vocês atribuem o título da obra? Por que será que o título se apresenta no 

plural? 

Essa obra foi escrita pelo francês Victor Hugo no ano de 1862, isso 

mesmo, há mais de cento e cinquenta anos. É considerada um clássico 

universal, sabem por quê? É que ela trata de temas, de assuntos que ainda 

são atuais. Por isso, é uma obra que não cai no esquecimento.  

Como vocês já sabem, tudo tem uma história, cada um de nós temos a 

nossa, o livro que vamos ler também, assim como as palavras. O título original, 

em francês é “Les Miserables”, muito parecido com o título em português. A 

palavra “”miserável” vêm do latim “miserabilis” e era usada para se referir a 

alguém ou alguma coisa digna de pena, de piedade. Não havia ainda o sentido 

de xingamento que encontramos no dicionário em português hoje. O sentido 

pretendido no título do livro é aquele mais antigo. 

E então? Quem ou que seriam “os miseráveis” da história que vamos 

começar a ler? 

                                            
5
 As imagens e os textos sugeridos para as atividades propostas nas Sequências Didáticas 

encontram-se nos anexos. 
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O enredo do livro foi adaptado várias vezes para o cinema e para o 

teatro. Vamos assistir ao trailer da última adaptação para o cinema, um musical 

com lançamento no ano 2012.6 

E agora? Levantaram hipóteses sobre quais pessoas serão as 

personagens consideradas “miseráveis” na história?  

Como eu disse no início, tudo possui uma história. Para 

compreendermos bem a trama que forma o enredo do livro precisamos 

conhecer sua história, o que acontecia no mundo quando os fatos foram 

narrados. Faz muita diferença saber onde a narrativa acontece, o contexto 

político e social em que as personagens estão envolvidas. É por isso que o 

professor de História está aqui conosco.  

A história se passa em um momento histórico da França, após a 

Revolução Burguesa de 1789. O professor vai falar sobre isso com mais 

detalhes a vocês. 

Pensamos que esse é um momento que contribui para a percepção de 

que as disciplinas estudadas na escola não são estanques (Leahy-Dios, 2004), 

mas que se interligam, pois tratam de fatos e conhecimentos pertencentes a 

indivíduos sociais. As próximas atividades desta SD também estarão 

relacionadas com outras disciplinas.  Assim, quanto mais isso ficar claro para 

os estudantes, maior significado poderá ser atribuído ao próprio aprendizado. 

Consideramos importante ressaltar que o objetivo aqui pretendido com a 

presença do professor de História não é a exposição de uma aula tradicional, 

mas apenas um bate papo com informações mais precisas acerca da época 

em que os fatos da narrativa se desenrolam. O mais importante é a percepção 

de que as disciplinas “conversam” entre si. Dessa forma, seria interessante 

combinar com seu colega para que ele exponha apenas os fatos mais 

importantes referentes à Revolução Burguesa e a situação de penúria em que 

se encontrava a maior parte da população francesa, o que vai justificar as 

ações de Jean Valjean e Fantine. 

 

                                            
6
 Musical produzido pela Working Title Films e distribuído pela Universal Pictures. Foi dirigido 

por Tom Hooper e vencedor de vários oscars. 
https://www.youtube.com/watch?v=25sBSaecx_E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=25sBSaecx_E
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Agora que já sabemos quando e onde acontece a história de “Os 

miseráveis”, e como vivia a sociedade francesa da época de Hugo, vamos 

pensar sobre como esses elementos (Cosette, pão, moeda e candelabro) 

pertencem de alguma maneira à história que vamos ler. Agora em duplas, 

anotem as hipóteses que construíram de forma bem simples, escrevam como 

vocês acreditam que eles se relacionam dentro da história.  

 

Este é um momento de interação, em que os alunos podem  ficar mais à 

vontade para se expressarem. O ideal seria apresentar a eles exemplos de 

possibilidades de registros de suas hipóteses: em forma de narrativa, em 

tópicos, em esquemas, explicitando que a escrita nesse momento é como um 

instrumento que evitará o possível esquecimento daquilo que eles pensaram, 

para possíveis comparações ao longo da narrativa. Encerrado este momento, 

podemos partir para a leitura propriamente dita. 

 

4.4.1 Terceiro momento: a leitura 

 

Para efeito de organização, sugerimos que se estabeleça com os 

estudantes um calendário para a realização da leitura. Seria interessante 

estimulá-los a produzir um diário de leitura, i.e., pequenas anotações sobre as 

impressões e/ou dúvidas que podem surgir enquanto realizam a leitura do 

texto, isso para que durante os intervalos eles possam utilizá-las como apoio 

para a fala. A ideia é ir aproximando-os da conscientização da relação 

existente entre oralidade / escrita (Marchuschi, 2010). Não há necessidade de 

as anotações terem um registro formal, o intuito aqui é que esta seja uma 

forma de permitir a criação de um efetivo diálogo entre aluno/texto.  Como a 

adaptação não é muito extensa, pensamos que a leitura com seus respectivos 

intervalos podem ser assim organizados: 
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CRONOGRAMA DE LEITURA 

 

Após os momentos de motivação e introdução (2h/a), a leitura pode ser 

iniciada. Considerando a disponibilidade de tempo, pensamos que as duas 

primeiras partes podem ser lidas individualmente como atividade 

extraclasse. Sugerimos o esquema abaixo: 

 

Tempo para leitura extraclasse 

 

1ª Semana  

2ª Semana  

Trecho a ser lido 

 

1ª Parte: A liberdade 

2ª Parte: O prefeito 

 

1º INTERVALO (1h/a) 

 

Durante esta aula os alunos poderão comentar os trechos anotados 

no diário de leitura, aqueles que mais lhe chamaram a atenção, relatar suas 

dificuldades acerca do enredo. Trata-se de uma roda de conversa sobre o 

texto literário. 

Neste momento, podem ser retomadas as hipótese feitas há duas 

semanas acerca da relação entre os pães, as imagens do candelabro, da 

moeda e de Cosette, uma vez que o enredo até aqui já revelou o 

necessário para que eles possam realizar as comparações entre as 

hipóteses e a trama do enredo.  

 

Tempo para leitura extraclasse 

 

3ª Semana  

4ª Semana  

Trecho a ser lido 

 

3ª Parte: A perseguição 

4ª Parte: A vida com Cosette 
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2º INTERVALO (02h/a) 

 

Após os comentários acerca do diário de leitura, podem ser 

apresentadas aos estudantes uma versão do conto “A pequena vendedora 

de fósforos” de Andersen e uma notícia a respeito do aumento de trabalho 

infantil no Brasil. As duas leituras dialogam com a situação vivida pela 

menina Cosette, personagem infantil maltratada pelos Thénardier e 

obrigada a realizar trabalhos inapropriados para a sua idade. Caso haja 

possibilidade, pode-se ainda apresentar aos alunos o vídeo de uma canção 

de Lenine, intitulada “Relampiano” que retrata o cotidiano de um garotinho 

que vende balas no sinal de trânsito. 

Esses cotejamentos possibilitarão aos alunos a percepção de que o 

trabalho e os maus tratos infantis ainda são assuntos recorrentes na 

sociedade atual.  

 

 

5ª Semana  5ª Parte: Paris 

 

3º INTERVALO (1h/a) 

 

Encerrada a leitura do romance, pode-se encaminhar uma roda de 

conversa com base nos trechos anotados no diário de leitura. 

Provavelmente, essa atividade será bastante produtiva, pois o desfecho do 

enredo é cheio de surpresas e de momentos que emergem dos 

sentimentos das personagens. 

Como ampliação de leitura sugerimos fazer a relação do capítulo 18 

“A barricada” com a obra de arte “A liberdade guiando o povo” de Delacroix, 

pintor, contemporâneo de Victor Hugo. A interdiscursividade existente entre 

esses textos é bastante evidente. Seria interessante combinar essa aula 

em conjunto com o professor de Arte, para que ele possa dar detalhes mais 

precisos sobre a obra e seu criador. 
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4.4.2 Quarto momento: interpretação 

 

Material necessário: câmera para filmagem da atividade. 

 

Neste momento, como os alunos do nono ano já se encontram em uma 

fase de maior maturidade, é importante que se sintam desafiados a produzir, 

de alguma forma, um registro que revele suas impressões após a leitura do 

enredo de “Os Miseráveis”. Neste momento, uma SD se entrelaça à outra, ou 

seja, a sequência de atividades referentes à leitura literária se encerra ao 

mesmo tempo em que se iniciam as que se referem ao gênero debate. 

Dessa forma, a realização de um debate sobre os momentos de maior 

tensão da narrativa e de seus respectivos temas poderá funcionar como a 

primeira produção oral para início da sequência didática sobre o gênero debate 

de opinião. Esta atividade pode ser usada para, em conjunto, os estudantes 

decidirem qual tema escolherão para aprofundarem seus conhecimentos 

acerca do gênero discursivo oral e realizar o debate ao final da SD sobre o 

debate de opinião. 
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4.5 Sequência didática: debate de opinião 

 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO COMUNICACIONAL 

 

(Após o término da leitura da adaptação de “Os Miseráveis”) 

 

AULAS 01 E 02 (geminadas): Apresentação da situação de comunicação 

para o estudo do gênero debate de opinião e realização da produção inicial. 

 

OBJETIVOS: 

- Motivar os alunos para o estudo do gênero; 

- Escolher um tema para os estudos e atividades posteriores visando à 

produção de um debate ao final da SD; 

- Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero 

discursivo “debate de opinião”;  

- Registrar o evento comunicativo para posterior análise. 

 

Material necessário: câmera para filmagem do debate. 

 

 

CONVERSANDO COM A TURMA... 

 

Durante as próximas aulas vamos conversar sobre temas que são 

motivo de grande discussão entre as pessoas, aqueles que nos fazem de 

alguma maneira tomar partido em uma discussão expressando nossa opinião. 

Aliás, expressar opiniões é algo que fazemos durante boa parte do nosso dia. 

Avaliamos, por exemplo, se a aula foi bacana ou chata e ainda dizemos o 

porquê. Quando almoçamos, ainda que não digamos, pensamos sobre a 

comida, se estava gostosa ou não. Então, expor nossas opiniões é algo que já 

fazemos, mas vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre esse assunto. 
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4.5.1 Produção inicial 

 

O enredo de “Os Miseráveis” possibilita o tratamento do debate de 

opinião acerca de vários temas, como por exemplo, o trabalho e maus tratos 

infantis, o senso de justiça em diferentes épocas e sociedades, a ética 

profissional e humana, a possibilidade de regeneração de um indivíduo, o 

sistema prisional, o suicídio, a prostituição... Pensamos que seria interessante 

dividir com os alunos a escolha do tema que lhes seja interessante.  

É importante, no trabalho com a oralidade, que os debates produzidos 

pelos estudantes sejam, de alguma forma, gravados. Posteriormente eles 

servirão de base para análises linguísticas, produção de argumentos, maneiras 

de tomar a palavra, concessões, modalizações, etc. 

 

Na aula de hoje, agora que terminamos a leitura de “Os Miseráveis”, 

vamos discutir sobre os temas sociais que encontramos no interior do enredo, 

vamos elencar suas causas e consequências e eleger um deles para 

aprofundarmos nosso estudo sobre o gênero debate de opinião. Vocês sabem 

como funciona um debate? Já participaram ou assistiram algum? Que assuntos 

eram discutidos? Os participantes eram cidadãos comuns ou especialistas no 

assunto? 

 

Neste momento consideramos importante atenção às respostas dadas 

pelos alunos para estas questões, pois elas servirão de base para a elaboração 

das próximas aulas. Possivelmente, eles dirão que já assistiram a debates 

políticos na tv. Conforme as respostas forem sendo dadas, elas podem ser 

anotadas na lousa, esse registro possibilita maior clareza quanto ao que está 

sendo elencado. 

Pode-se adiantar a eles que a atividade será gravada para que haja a 

possibilidade de análise posterior. 

 

Infelizmente, por conta do tempo e da organização da atividade, não 

poderemos discutir todos de uma vez. Vamos nos organizar da seguinte forma: 

Vimos que Cosette traz em sua personagem a reflexão sobre questões 
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relacionadas à exploração e maus tratos infantis e que Javert, o policial, 

encontra no suicídio uma saída para a resolução de seus problemas de 

consciência relacionados à Jean Valjean.  

Vocês serão divididos em três grupos: dois grupos de debatedores e um 

grupo responsável por realizar as perguntas direcionadas a um e outro grupo. 

 Eu terei a função de mediadora, vou organizar as falas dos debatedores e a 

inserção das questões formuladas pela plateia. Os grupos debatedores 

deverão utilizar esta aula para se organizarem e preparar os argumentos que 

vão embasar suas opiniões. O grupo responsável pelas questões devem 

preparar suas perguntas para os dois grupos. Anotem tudo nos cadernos. 

O primeiro grupo terá a função de argumentar a favor de o trabalho 

infantil ser o tema para os próximos estudos. Já o segundo, deverá defender a 

escolha do tema suicídio. Ao terceiro grupo cumpre a função de produzir 

questões aos dois anteriores, de forma que os direcionem para a defesa de 

seus respectivos pontos de vista. 

O primeiro grupo poderá elencar seus argumentos e ideias com base em 

respostas para as seguintes perguntas:  

1. Por que é importante falar sobre o trabalho infantil? 

2. Em que o maior conhecimento sobre esse assunto ajudará no 

crescimento social, humano de cada um? 

 O segundo grupo, da mesma forma, se orientará a partir das questões: 

1. Por que vocês consideram importante refletir sobre o suicídio? 

2. Quais os benefícios o grupo terá caso se aprofunde na discussão 

sobre esse tema? 

 Ao grupo responsável pela produção de questões fica a grande tarefa de 

elaborar boas questões, de modo que os debatedores se obriguem a defender 

seus temas. É importante que vocês tentem, de alguma forma, prever as 

respostas que eles terão para as questões que eu propus, para a partir delas 

criarem as suas próprias. Ao final, será a plateia quem decidirá qual grupo 

debatedor venceu o debate. 

 

A plateia, nesta produção inicial, tem papel bastante importante, uma 

vez que será responsável por avaliar, amparada em algum tipo de argumento, 

qual grupo melhor defendeu seu tema. Por isso, pensamos que seria 
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importante pedir aos estudantes responsáveis por essa atividade que, durante 

o debate, façam pequenas anotações que lhes permitam embasar suas 

escolhas avaliativas. Dessa forma, já seria possível averiguar os 

conhecimentos acerca do reconhecimento de argumentos. 

A interferência docente quanto à distribuição das atividades que serão 

realizadas por cada grupo de alunos neste momento não implicará 

negativamente a avaliação referente à produção inicial, que é base para a 

proposição das próximas propostas de atividades, pois o foco docente é o 

aprendizado da fala pública. 

 As questões norteadoras podem ser registradas na lousa. Os grupos 

podem ser divididos de forma que o maior número faça parte da plateia. Para 

os debatedores, neste momento, seria interessante dois grupos de 3 ou 4 

alunos no máximo. 

O importante agora é observar como estão interagindo. As intervenções 

podem ocorrer sempre que solicitadas, uma vez que objetivo é diagnosticar o 

que eles sabem sobre a organização e realização de um debate.  

O controle do tempo é bastante importante, a ideia é essa atividade não 

ultrapasse a primeira aula. Um aluno pode ser encarregado de realizar a 

gravação, ou o aparelho gravador ser disposto de forma que possa abranger a 

todos os alunos. Para a organização da sala, propomos o modelo a seguir, de 

modo que mediador e debatedores não fiquem de costas para a plateia. 
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O mediador pode iniciar o debate fazendo a apresentação do evento 

comunicativo, de seus objetivos, que são a discussão sobre o enredo do filme e 

a escolha de um tema que será base para a produção de aulas/oficinas 

visando, ao final da SD, a realização de um debate de opinião.  

Pode explicar aos participantes que, ao final deste debate, a plateia 

decidirá que grupo melhor defendeu suas ideias e, por conseguinte, qual tema 

será alvo de estudos.   

A atividade pode prosseguir com a mediação da discussão realizada 

 entre os grupos debatedores, e logo após se insere o tempo de participação 

da plateia, de modo que o número de perguntas feitas seja igual para os dois 

grupos debatedores. 

Ao final desta produção inicial, a sala terá definido o tema para estudos 

e reflexões visando o maior conhecimento acerca da língua em uso e o 

professor poderá então proceder à escolha de material e proposições de 

atividades nas oficinas. 

A produção inicial, dessa forma, coloca os estudantes como sujeitos 

discursivos que são, responsáveis por seu aprendizado, respeitando seu direito 

de participação na escolha dos assuntos a serem estudados. 
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4.5.2 Oficina 01 

 

 

Apresentação de um modelo do gênero debate de opinião e 

reflexão sobre a estrutura, intencionalidade e público alvo da situação 

comunicacional apresentada. 

 

Tempo estimado: 02h/a 

 

Material necessário: tv ou aparelho data show. (link do debate em 

anexo) 

 

Objetivos:  

 Apresentar um modelo de situação comunicativa oral inserida em um 

determinado contexto sócio-histórico; 

 Possibilitar a explicitação de suas características fundamentais; 

 Relacionar com o modelo produzido pelos alunos na situação inicial. 

 

 

Com vistas a propor um modelo metodológico para essa sequência 

didática, foi necessário escolhermos um tema para encaminhamento das 

atividades. Em sala de aula, este tema será aquele escolhido pelos alunos ao 

final da produção inicial. 

 Assim, optamos pela escolha do tema “suicídio”, uma vez que o assunto 

foi bastante polemizado durante o ano de 2017, tornando-se notícia em 

telejornais e debatidos em diversas mídias. Os motivos: um jogo virtual 

chamado “Baleia Azul” que dentre seus desafios estavam a autoflagelação e 

por fim o suicídio e uma série juvenil transmitida pela Netflix “Thirteen Reasons 

Why” baseada no romance homônimo de Jay Asher. O enredo conta a história 

de Hannah, que após sofrer bullying no colégio acaba por suicidar-se. No Brasil 

a série leva o nome de “Os 13 porquês” e foi motivo de amplo debate, criticada 
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por alguns por expressar uma visão romanceada do suicídio, defendida por 

outros por trazer à tona a discussão de assunto tão relevante. 

Propomos a exibição do debate exibido pela TV Brasil. Nele, o jornalista 

Oussama El Ghaouri recebe o presidente da Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), Antônio Geraldo da Silva, e a coordenadora do Centro de 

Valorização da Vida (CVV) do Distrito Federal, Tânia Zeredo promovendo 

discussão sobre o tema, com inserção de várias informações relevantes para a 

construção do conhecimento acerca do gênero oral debate. Possui duração de 

aproximadamente 57 minutos.  

Após a exibição do debate, propomos a reflexão com os estudantes 

acerca do gênero, tornando explícita para eles a sua estrutura, que foi iniciada 

com uma abertura feita pelo mediador e seguida da apresentação dos 

especialistas. 

É interessante mostrar que, diferentemente do que foi feito em sala, as 

questões e comentários foram enviadas por internautas. Comentários sobre 

qual a contribuição das reportagens e dos números estatísticos apresentados, 

bem como qual a intencionalidade de se produzir o debate sobre aquele 

assunto são bem vindos. 

Selecionar, antecipadamente, algumas falas dos debatedores e discutir 

com os alunos acerca do grau de formalidade, mais ou menos formal, pode ser 

uma forma de explorar a linguagem no gênero debate. Também pode servir 

como modo de explicitação das características que regem a fala pública, 

chamar a atenção para os meios cinésicos, i.e., as atitudes corporais, os 

movimentos, gestos e troca de olhares a depender da troca de turno. Caso haja 

necessidade, pode-se retomar alguns trechos, atentando para esses detalhes. 

Ao final, pode-se propor uma comparação entre os debates: o televisivo 

e o realizado por eles na produção inicial. É importante que essa parte seja 

conduzida com bastante tato, uma vez que possivelmente eles apontem 

somente os elementos negativos presentes na realização feita por eles. Ao 

docente cabe equalizar pontos positivos, como por exemplo, a coragem de se 

expressar em público, explicando a eles que estão em fase de aprendizado e 

que as atividades das próximas oficinas visam o aumento qualitativo de sua 

comunicação em público. 
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Neste momento não consideramos necessária à análise completa do 

vídeo referente ao debate produzido por eles, isto será realizado em uma 

oficina específica. A ideia é apenas colher informações referentes a opiniões 

deles sobre o que produziram, verificando a análise comparativa deles de 

acordo com as características do debate de opinião apresentado. 

Para melhor organização e acomodação do que foi apresentado 

referente à análise do debate, pode-se proceder à elaboração de uma síntese, 

na lousa, com o auxílio dos estudantes, do que foi aprendido. O registro pode 

ser feito no caderno. 
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4.5.3 Oficina 02 

 

 

Apresentação de textos argumentativos escritos sobre a temática 

discutida. 

 

Tempo estimado: 02h/a 

 

Material necessário: cópias de artigos de opinião. (em anexo) 

 

Objetivos:  

 Propiciar o conhecimento de como se dá a argumentação em um texto 

escrito; 

 Reconhecimento das várias formas de argumentar; 

 Relacionar a argumentação escrita e oral; 

 Identificar diferentes pontos de vista. 

 

 

Esta oficina é de grande relevância para que os estudantes percebam a 

relação entre as duas modalidades da língua, a oral e a escrita. Como a 

discussão do debate televisivo e do artigo de opinião abrangem o mesmo tema, 

é possível fazê-los comparar a presença de dados estatísticos, dos argumentos 

utilizados pelos autores dos textos, levando-os à percepção do tema defendido 

e de sua localização dentro da materialização textual. 

As atividades podem ser realizadas em duplas, os alunos geralmente 

produzem bastante quando estão juntos. A atividade de leitura dos textos pode 

ser realizada de forma compartilhada entre alunos e professor, que pode 

interrompê-la sempre que julgar necessário para a realização de 

esclarecimentos. 
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Após a leitura, os estudantes podem realizar atividade de cunho 

interpretativo, como as que estão propostas junto aos textos em anexo.7 O 

encaminhamento das atividades pode ser seguido de estabelecimento do 

tempo para sua realização e posterior correção conjunta. 

Neste momento, a reflexão acerca das conjunções se faz bastante 

necessária. Provavelmente eles já as terão estudado, mas talvez seja preciso 

enfatizar como esses expedientes linguísticos são determinantes para a 

construção do sentido do texto. Não é o caso de os alunos decorarem as 

conjunções, mas que percebam seus valores semânticos, o que favorece a 

articulação dos argumentos e principalmente a compreensão do que está 

sendo defendido. 

É importante verificar se os alunos identificaram a tese defendida por 

todos os autores dos textos escritos e orais, qual seja, a necessidade de se 

dialogar sobre o assunto como forma de prevenção. Trata-se de um momento 

favorável para ouvi-los, saber o que eles estão pensando, isso favorecerá um 

ambiente propício às discussões saudáveis. 

Ao término da oficina, os alunos podem ser estimulados a construir uma 

síntese do que foi aprendido, produzindo um texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 Tratam-se de questões que podem colaborar para o enriquecimento dos conhecimentos 

adquiridos e podem ser adaptadas pelo professor a qualquer tempo.  
 



113 
 

4.5.4 Oficina 3 

 

 

Análise da produção inicial 

 

Tempo estimado: 02h/a 

 

Material necessário: vídeo da produção inicial, vídeo do debate 

televisivo assistido na oficina 1. 

 

Objetivos: 

 Verificação da proximidade/semelhança do debate produzido pelos 

alunos com o assistido na aula posterior à produção inicial; 

 Localização dos argumentos produzidos; 

 Reconhecimento das modalizações; 

 Reconhecimento das concessões; 

 Análise dos meios cinésicos presentes nas gravações. 

 

 

Para esta oficina, a sala pode estar novamente organizada de modo 

diferente do usual enfileiramento, com a formação de um semicírculo, para que 

todos se vejam e ao mesmo tempo vejam a tv ou o projetor. 

Aulas que visam o desenvolvimento eficaz da modalidade oral da língua 

costumam ser mais dinâmicas, o que exige muito do docente. No entanto, o 

fato de apresentarem maior participação dos estudantes contribui para a 

concretização da relação ensino e aprendizagem. 

A instauração de um clima de respeito mútuo é imprescindível para a 

boa dinâmica da atividade, assim é necessária a explicação de que  o debate 

produzido será visto de forma crítica e que o objetivo é tão somente a melhora 

da competência comunicativa de cada um. 

Assim, o objetivo agora é levar os alunos à percepção crítica do que 

precisa ser melhorado para que o aprendizado seja realmente proveitoso e 
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todos ao final tenham um ganho real de conhecimento. Para tanto, é pertinente 

que haja uma seleção prévia de trechos dos dois documentos (debate inicial 

dos alunos e debate televisionado) que contemplem exemplos concretos de 

retomadas de assunto, concessões e modalizações. 

Caso considere necessário, o professor pode fazer anotações, registros 

dos momentos em que ocorrem os exemplos que irá abordar (anotando os 

minutos, por exemplo), isso favorecerá o aproveitamento, de tempo e a 

organização da sala, pois sabemos que adolescentes não costumam ficar 

muito tempo quietos e focados, caso seja preciso ficar procurando no momento 

da aula os trechos que deseja. 

Talvez seja preciso ajudá-los a localizar a presença das conjunções 

adversativas na fala deles próprios ou dos especialistas e questioná-los sobre a 

colaboração delas para a construção de argumentos pelos interlocutores.  

Consideramos ainda que seja bastante importante que eles tenham 

clareza quanto ao que seja o comportamento cinésico, assim como da atenção 

auditiva e visual que deve ser dada ao seu interlocutor enquanto ele fala. 

O professor pode explorar com os alunos, as diferenças e as 

semelhanças entre a produção de argumentos na escrita e na oralidade, pois a 

produção oral em um debate é em tempo real, o que está dito está dito, não 

sendo impossível apagar a fala, restando apenas a possibilidade de retomá-la 

e refazê-la de outra forma. Já no texto escrito, a possibilidade de correção é 

muito maior, por isso a importância de preparar um texto escrito que sirva de 

base para a produção oral em uma situação de maior monitoramento. 

Ao final, pode ser construída com estudantes uma síntese do que foi 

discutido no decorrer da aula. Neste momento, quanto maior a participação 

voluntária dos alunos, maior o favorecimento da construção conjunta de um 

hábito de estudo. 
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4.5.5 Oficina 4 

 

 

Preparação para produção do debate final 

 

Tempo estimado: 04h/a 

 

Material necessário: Textos sobre o tema discutido. 

 

Objetivos: 

 

 Promover a ampliação de conhecimentos sobre a temática discutida; 

 Refletir acerca dos meios linguísticos de argumentação; 

 Possibilitar a criação de argumentos; 

 Organizar o debate final. 

 

 

Estas são as últimas aulas antes da realização da produção final. As 

atividades desta oficina servirão de base para a efetiva realização do gênero. 

Aqui serão apresentados aos alunos diversos textos sobre a temática a fim de 

favorecer a ampliação dos conhecimentos sobre assunto. Vale lembrar que a 

didatização do gênero debate de opinião para estudo no ambiente escolar 

favorece mais a ampliação dos conhecimentos do que a simples tomada de um 

posicionamento a favor ou contra determinado tema controverso. 

Se houver possibilidade, pensamos que será muito proveitoso que o 

debate final possa ser realizado em outro ambiente, de forma que outros 

alunos da escola tenham a oportunidade de assisti-lo. Pode ser o pátio da 

escola, a sala de vídeo ou até mesmo a biblioteca. Não precisa ser outra turma 

inteira, mas alguns alunos que não façam parte do projeto de sala. Caso seja 

necessário, o coordenador pedagógico pode auxiliar neste processo, talvez um 

sorteio entre os alunos de outras turmas pode resolver o problema de seleção. 
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Se assim o for, é importante comentar com os estudantes que outros 

colegas virão vê-los debater e que então é preciso empenho e dedicação na 

realização das próximas atividades.  

Confrontar os estudantes com os mais variados gêneros que tratam do 

tema é atividade bastante necessária, assim são bem vindas notícias, 

reportagens, poesias, músicas, artigos de opinião, vídeos e outros. Essa 

variedade possibilitará o trânsito do estudante entre as diversas formas de 

dizer.  

O ideal é criar um ambiente de discussão no grande grupo da sala a 

partir da leitura de um texto pré-selecionado. Propomos a leitura da reportagem 

“Baleia azul: o misterioso jogo que escancarou o tabu do suicídio juvenil”, 

publicada pelo jornal El País (em anexo o texto e o link). Poderão ser levadas 

cópias ou, se for possível, acessar a página do jornal e ler direto no suporte 

original. 

Estas aulas objetivam a ampliação de repertório linguístico dos alunos 

sobre o assunto. O docente pode orientá-los quanto à realização de anotações 

e sínteses que os ajudarão no debate, bem como na percepção dos números 

presentes na reportagem e na possível colaboração da série “13 Reasons 

Why” para o aumento no número de ocorrências de tentativa contra a vida. 

O professor pode também ajudá-los a localizar os argumentos presentes 

no texto, explorando a presença de pesquisas sérias sobre o assunto. Em 

seguida, os alunos podem ser organizados em grupos e receberem outros 

textos, para que façam a leitura e comparem as informações e os pontos de 

vista defendidos. A realização de anotações que considerem importantes, aos 

poucos pode ir se tornando um hábito, sempre lembrado pelo professor. 

Nos anexos estão elencados alguns textos que selecionamos para esta 

atividade, mas nada impede o docente de escolher outros, ou ainda, de acordo 

com sua turma e possibilidades, solicitar que eles façam uma pesquisa prévia, 

em grupos, e tragam a própria seleção de textos. 

Esta atividade comparativa demanda maior tempo e provavelmente 

exigirá a presença do professor entre os grupos, fazendo as intervenções que 

julgar necessárias, tirando dúvidas e lançando questionamentos pontuais sobre 

os textos, como por exemplo, o modo de construção dos argumentos,. 
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A última das quatro aulas pode ser reservada para a organização 

do debate e dos grupos, que poderá seguir a produção inicial: dois grupos de 

debatedores, um grupo para compor a plateia e, se os alunos preferirem, 

podem eleger um estudante para mediar o debate. A esta altura, eles 

provavelmente já reconhecem a função de cada um. 

O mediador e os grupos debatedores podem começar a organizarem 

suas falas iniciais de acordo com o título detonador da discussão “Suicídio na 

adolescência: um tabu que precisa ser quebrado”. É importante que a 

todos seja lembrada a necessidade de orientar as próprias falas com o apoio 

de um planejamento escrito. 

Ao mediador, especificamente, cabe a orientação quanto à regulação do 

tempo de fala dos debatedores e da distribuição de turnos; assim como quanto 

à necessidade de realização de perguntas para o encadeamento das falas, etc.  

Pode-se orientar os alunos responsáveis pela formulação das questões 

quanto a possível ordem das mesmas, assim como a possibilidade de realizar 

perguntas em tempo real de acordo com o desenrolar da discussão. 
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4.5.6 Produção final 

 

Realização do debate 

 

Tempo estimado: 02h/a 

 

Material necessário: mídia para gravação do debate. 

 

Objetivo: 

 A partir da produção inicial e das atividades realizadas, produzir um 

debate de opinião sobre o tema em questão. 

 

 

Esta oficina contém as últimas atividades referentes à nossa proposta de 

possibilitar o trabalho, de forma mais sistematizada, com a modalidade oral da 

língua portuguesa nas salas de aula para alunos do ensino fundamental, 

segmento final. 

Um bom planejamento evita problemas de última hora. Assim, antes do 

início, o ideal é organizar a sala com a mídia para gravação e os assentos de 

forma a acomodar os integrantes do debate: mediador, debatedores e plateia.  

Ansiedade nesses momentos é natural, por isso quanto maior o 

planejamento das ações, mais evidente fica para os estudantes o que vai 

acontecer, evitando que o nervosismo atrapalhe a atividade. 

A abertura oficial do evento pode ser feito pelo docente responsável pela 

sala ou por alguma autoridade da escola, que pode ser o coordenador, ou 

alguém da direção da unidade escolar.  

Em seguida a palavra pode ser passada para o mediador que iniciará o 

debate propriamente dito com a apresentação do tema a ser discutido e dos 

debatedores, bem como das regras que regem este debate, como tempo de 

fala, resposta e réplica. 

Ao final, o professor pode proceder com a palavra de encerramento da 

atividade. Caso haja possibilidade, pode propor a inserção do vídeo gravado no 
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site da escola ou da sala de leitura, ou até mesmo que ele seja veiculado para 

outras salas da unidade escolar. A ideia é divulgar a atividade como forma de 

alerta para a questão do suicídio. 

Várias outras atividades que envolvam os mais diversos gêneros 

discursivos podem ser feitas ainda a partir do final da sequência didática, como 

por exemplo: 

→ produção escrita de um texto opinativo sobre as atividades 

realizadas; 

→ produção escrita de um relato reflexivo acerca das aprendizagens 

adquiridas pelos alunos; 

→ produção coletiva de um infográfico com as informações analisadas 

durante a sequência; 

→ produção de gráficos e tabelas utilizando os dados pesquisados 

sobre o assunto e inseridos em uma reportagem 

→ produção de histórias em quadrinhos visando alertar sobre o assunto 

discutido; 

É importante que, independente da atividade escolhida para ser feita 

após o término da sequência didática, os textos produzidos ganhem circulação 

real no ambiente escolar e na sociedade. Assim, as produções podem ser 

publicadas em sites, blogs, no jornal da escola, ou em jornais da cidade. Dentre 

estes últimos, alguns costumam ser bem receptivos à divulgação de projetos 

escolares.  

Todas as atividades propostas e textos selecionados nesta proposta 

constituem uma sugestão para que se alcance o objetivo visado neste trabalho 

de ampliação do repertório comunicativo oral dos estudantes. Entretanto, eles 

podem e devem ser adequados, adaptados de acordo com cada realidade 

social, cada unidade escolar e cada grupo de alunos.  

Em uma aula subsequente o professor pode promover uma avaliação a 

respeito das atividades realizadas, promovendo uma análise crítica com os 

alunos acerca dos conhecimentos adquiridos como forma de sistematização. 
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Considerações finais  

 

A partir da constatação de que o ensino de língua portuguesa nos anos 

finais do ensino fundamental encontra-se ainda apoiado em pilares tradicionais, 

cujo centro é o ensino da escrita, deixando a modalidade oral e o trabalho com 

a leitura literária sempre à margem, buscamos aprofundar o entendimento dos 

conceitos de língua, linguagem, oralidade, leitura e literariedade de modo a 

empreender uma reflexão que permitisse aprimorar a abordagem desses 

problemas na sala de aula. 

Dessa forma, empreendemos a leitura de teóricos das áreas da 

educação, da sociolinguística, da análise do discurso e do ensino de língua 

materna para que neles pudéssemos apoiar nossa proposta de intervenção, 

visando a construção de situações de aprendizagens mais significativas e 

sistematizadas, possibilitando a ampliação do repertório comunicacional dos 

estudantes, a partir de uma perspectiva interacionista. 

Percebemos que esse seria o principal objetivo do professor de língua 

portuguesa: levar os alunos a ampliarem seus recursos de linguagem, 

permitindo que travem com ela uma relação cada vez mais desafiadora, 

partindo do uso coloquial/cotidiano que eles dominam para usos mais 

específicos, não presentes em seu dia a dia. 

O percurso de estudo nos levou à percepção de quão importante é, para 

o processo de ensino e aprendizagem, a consciência docente de quais 

concepções de língua, linguagem e ensino estão presentes em sua prática 

cotidiana, uma vez que não há prática que não se apoie em determinada 

concepção. 

  Azeredo (2007, p. 38), como tantos outros estudiosos já citados em 

nosso trabalho, defende o ensino de língua sob o prisma interacional, baseado 

nas relações com o outro, alinhando-se à perspectiva bakhtiniana de 

linguagem, em que todo enunciado provém de um contexto, é sempre 

perpassado pelo enunciado de outros, ou seja, é sempre social. 

Corroborando o autor acima, consideramos que o ensino de português 

deve acontecer de forma contextualizada. Portanto, a ampliação do repertório 

comunicacional se dará a partir do estudo de textos, orais e escritos, que se 
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originam de determinada necessidade de interação e comunicação, na qual se 

apoiarão as situações de ensino e aprendizagem.  

Os estudos nos levaram a perceber que nem sempre é possível, dentro 

do ambiente escolar, iniciar o ensino de determinado gênero textual, de forma 

concreta, pois o simples fato de estarmos dentro de uma instituição de ensino 

já resulta em necessidade de adequação, uma vez que o gênero que se 

apresenta fora de sua esfera de comunicação natural. 

A formação continuada nos permitiu averiguar, a partir do aporte teórico 

já mencionado, os materiais didáticos a que temos acesso no ambiente de 

trabalho, donde concluímos que o trabalho com gêneros textuais tem sido 

reduzido ao estudo da estrutura, deixando de se atentar para outras 

características suas como o estilo, composição e funcionalidade, de forma que 

a teoria, ainda que substancial, se mostre afastada da prática. Podemos 

considerar ainda que a pouca relevância dada à modalidade oral é resultado da 

falta de informações mais específicas pertinentes ao ensino dessa modalidade, 

bem como de procedimentos avaliativos, resquícios de fissuras presentes na 

formação acadêmica no que se referem aos currículos das licenciaturas. 

Quanto à relação teoria e prática, o próprio Azeredo (2007, p. 32-33) comenta 

que os resultados práticos “têm sido tímidos”. 

O embasamento teórico nos permitiu constatar que o ensino da leitura 

literária é possível e vai muito além do mero desenvolvimento do gosto pela 

leitura; sendo este apenas um dos resultados que emergem de um ensino 

voltado para a conscientização de que o texto literário contribui para a 

formação global do indivíduo. 

Mais que isso, uma vez que é materializado como texto sócio-

historicamente construído, portador de uma (ou várias) mensagens, de um 

contexto, possibilita o estudo da língua, da cultura, da sociedade, sem 

desprezar suas características originais, que fazem com seja tomado como 

literário. Nesta concepção, o docente é responsável pela mediação entre o 

saber presente na obra literária e o jovem leitor. Trata-se mais de valorizar o 

percurso do que propriamente a chegada; mais de diálogo do que monólogo; 

trata-se de uma relação entre leitor maduro e leitor iniciante, relação pautada 

na troca e no respeito.  



122 
 

Assim, pensamos ser possível que essa leitura seja realizada por meio 

de uma adaptação, entendida aqui como novo texto, e não deturpação do texto 

origem, pois a mediação texto/leitor realizada pelo adaptador o torna novo 

enunciado, sem a qual talvez muitos textos nunca seriam lidos pelos 

estudantes.  Cremos ainda que, por meio do texto adaptado, muitos alunos 

desenvolvam o desejo de ler o texto fonte, ampliando seu repertório de leitura. 

A reflexão crítica acerca do cenário atual de ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa levou-nos a conclusão de que é necessário buscarmos 

alterar o status quo, buscarmos minimizar o déficit que se apresenta no que 

tange ao ensino da leitura literária e da oralidade em língua materna, 

promovendo situações de ensino e aprendizagem possíveis a partir da junção 

qualitativa da leitura de textos literários e da produção de textos orais, 

especificamente os da esfera pública.  Saberes estes que não se excluem, 

antes, pertencem à gama de conhecimentos que todo aluno tem o direito 

inalienável de possuir. 

Buscamos, então, pensar em uma proposta de intervenção apoiada nos 

pressupostos apresentados, buscando empreender uma ponte entre teoria e 

prática. Para a SD relacionada à leitura literária intencionamos respeitar suas 

características como obra de caráter artístico, assim como promover a 

percepção de que todo texto possui uma origem, uma história, um autor. As 

atividades propostas nos chamados “intervalos” visam o diálogo com outros 

textos da mesma época, de épocas mais atuais e de gêneros diversos. Ao 

término da leitura, intentamos a promoção de uma situação comunicacional 

real, a discussão de temas presentes no romance e na contemporaneidade, 

para que de forma democrática haja a seleção de um tema a ser estudado e 

posteriormente discutido em debates de opinião. 

 O processo de produção da SD nos possibilitou a reflexão acerca da 

proposição das atividades, de modo que pudessem refletir a relação sujeito e 

linguagem, o caráter interacional e funcional da linguagem. Na proposta de 

seleção do tema a ser discutido, buscamos respeitar o estudante levando em 

consideração seu desejo de saber, permitindo a livre decisão.  

Ao selecionar os textos e atividades, pensamos na necessidade de 

exploração do tema escolhido a partir das modalidades oral e escrita, de forma 

que no discurso público a escrita constitua apoio para a fala, criando 
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possibilidades de trabalho com a língua portuguesa de forma mais abrangente, 

rompendo com a dicotomia oral versus escrita, refletindo acerca das 

características de cada modalidade. 

A presença do interlocutor é muito importante. Sempre dizemos algo a 

alguém, nem que este alguém sejamos nós mesmos. Estabelecer um 

interlocutor real dentro do ambiente escolar é muito difícil. Dessa forma, 

acabamos por estabelecer interlocutores mais próximos da situação de 

escrita/fala: os próprios colegas de sala ou de outras salas. Não é o ideal, mas 

o possível, uma vez que quando adentram a escola, o gêneros textuais 

automaticamente se tornam didatizados. 

Entendemos que o conhecimento teórico produzido na academia aliado 

à prática docente constituem ferramentas que possibilitarão a construção de 

uma aprendizagem dialógica, tornando possível o desenvolvimento mais 

qualitativo da capacidade comunicativa dos alunos. Assim, programas que 

visem à construção dessa ponte entre academia e profissionais da educação 

em serviço são de extrema importância para a efetivação de um ensino de 

língua materna cada vez melhor. 
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Anexos 

 

 

Motivação para Leitura do Romance 
 

Figura 1. Moeda de Prata 
 

 
 

 

Figura 2. Candelabro 
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Figura 3. Cosette 

 
 

Link  

1.0.1. Dicionário Online de Português: Dicio 
https://www.dicio.com.br/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnoMex2dLWAhXEIpAKHZgbBtwQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.dicio.com.br%2F&usg=AOvVaw39Su3ihieb6eTao_MfnCTL
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2º INTERVALO 
 

Texto 1. 
 

Conto “A pequena vendedora de fósforos” de Hans Cristhian Andersen. 
 

http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00817.pdf 
 

Texto 2. 
 

 
Trabalho infantil atinge 2,7 milhões de crianças e adolescentes no Brasil 
Último levantamento do IBGE mostra que, se todas as crianças e adolescentes 

de 5 a 17 anos que exercem alguma atividade no país se reunissem, elas 

ocupariam uma cidade como Brasília. 30% dessa mão de obra está na 

atividade agrícola. 

 

 

http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00817.pdf
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Todos os dias, das 14h às 19h30, Arthur* e o irmão, Caio*, vendem balas 

no semáforo, a poucos quilômetros de distância do centro da capital federal. 

Não há nada de errado com o ofício, a não ser o fato de os dois serem 

menores de idade. Um tem 12 anos e o outro, 14. Se todas as crianças que 

trabalham no Brasil, como eles, fossem colocadas em uma mesma cidade, 

seria possível ocupar uma metrópole como Brasília apenas com mão de 

obra infantil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), 

levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) que trata do assunto, mostra que há 2,7 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5 e 17 anos nessa situação. Em geral, o número tem 

tendência de queda, mas continua preocupante, principalmente quanto à 

faixa etária de 5 a 9 anos. Antes de completar 10 anos de idade, 79 mil 

brasileiros já estão trabalhando — aumento de 13% entre 2014 e 2015, na 

comparação mais recente do IBGE. 

  

A cada quatro crianças que trabalham na América Latina, uma é brasileira. 

“Hoje, as Américas têm o menor número de crianças em situação de 

trabalho infantil, mas o peso do Brasil nesse quadro é ainda muito grande”, 

lamenta a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Maria Cláudia Falcão. A 

situação desanima ainda mais porque, além de ser o país latino-americano 

que mais sofre com casos assim, o Brasil está longe de atingir a meta de 

erradicá-los, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

2006. 

 

Perspectiva ruim 

O objetivo mundial era acabar com esse tipo de trabalho até 2020, mas o 

país já falhou logo na primeira missão, que era abolir pelo menos as piores 

formas até o fim do ano passado. A lista inclui trabalho doméstico, agrícola 

e informal urbano, como de vendedor ambulante, todos proibidos para 

menores de 18 anos, além de atividades criminosas, como exploração 
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sexual e envolvimento no tráfico de drogas. “Se a sociedade não se 

conscientizar da importância do tema, tanto para preservar a vida dessas 

crianças quanto para o desenvolvimento do país, qualquer meta relativa à 

erradicação do trabalho infantil será frustrada”, sentencia Márcia Vieira, 

coordenadora da área de defesa da Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos do governo 

federal. De acordo com os dados oficiais, pouco mais de 30% das crianças 

que trabalham se dedicam a atividades agrícolas, 65% são negras e 70% 

são meninos. Mas um recorte que pode ser considerado ainda mais 

relevante é que cerca de metade delas estão envolvidas nas piores formas 

de trabalho infantil, conta a ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), que considera o panorama atual “ainda muito 

ruim”. O mais grave, na opinião dela, é que grande parte desses jovens está 

em ambientes perigosos, como em carvoarias, lixões ou na rua, “expostos a 

todos os tipos de abusos, tanto físicos quanto psicológicos”, lamenta a 

ministra, que coordena o Programa Nacional de Combate ao Trabalho 

Infantil da Justiça do Trabalho. 

 

Além de viverem uma situação ilegal e, muitas vezes, invisível, essas 

crianças trabalham mais, recebem menos ou quase nada, são 

desrespeitadas e encaradas como massa de manobra, alerta a procuradora. 

Diante desse cenário, os especialistas percebem que, enquanto existir 

desigualdade social, haverá trabalho infantil, mas as principais adversidades 

nessa luta esbarram em dois fatores comuns: falta de informação e 

preconceito. “Existe muito aquela história de que é melhor trabalhar do que 

ficar na rua. As pessoas acreditam que crianças pobres devem começar 

cedo”, explica Valesca Morais, procuradora do Ministério Público do 

Trabalho (MPT). 

 

O peso da questão cultural é evidente e o efeito, disseminado. A justificativa 

de Arthur e Caio, os vendedores de balas apresentados no início da 

reportagem, para trabalharem, por exemplo, é “ajudar a família”. Eles 
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mesmos dizem se orgulhar disso, por acreditarem que, se não estivessem 

trabalhando, estariam em Águas Lindas de Goiás, onde moram, “na 

bandidagem”. Essa é uma amostra clara da posição de “criminosos em 

potencial” em que as crianças pobres são colocadas pela sociedade. 

 

Esse argumento de que “é melhor trabalhar do que roubar” é, na visão de 

Valesca, o que mais dificulta a sensibilização da sociedade na proteção de 

crianças e adolescentes.“O trabalho infantil, longe de dignificar, é uma 

sucessão de violações que resultam em um cidadão subqualificado e que 

tudo aceita em nome do trabalho. A sociedade impõe o trabalho a qualquer 

preço aos menos favorecidos, mas não acha que um jovem de classe média 

deve trabalhar desde criança, porque não o enxerga como um potencial 

criminoso”, critica a procuradora do MPT. (Colaborou Aline Brito, estagiária 

sob supervisão de Rozane Oliveira) 

 

* Nomes fictícios 

casos no ano 

Fiscalizar e combater o trabalho infantil são tarefas complicadas. Muitas 

vezes, é preciso um trabalho de inteligência prolongado para conseguir, de 

fato, prender exploradores e resgatar crianças. Apenas de janeiro a junho 

deste ano, o Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 715 denúncias 

de casos de exploração infantil, pelos canais de atendimento. Ao longo de 

2016, foram 1.238. “A responsabilidade por essas crianças é da família, da 

sociedade e do Estado. Elas têm direito a uma vida digna”, afirma a 

procuradora Valesca de Morais. 

 

“ A sociedade impõe o trabalho a qualquer preço aos menos favorecidos, 

mas não acha que um jovem de classe média deve trabalhar desde criança, 

porque não o enxerga como um potencial criminoso” 

Valesca Morais, procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT) 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/11/internas_economia,6017

10/trabalho-infantil-atinge-2-7-milhoes-no-brasil.shtml (acesso em 14/09/2017) 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/11/internas_economia,601710/trabalho-infantil-atinge-2-7-milhoes-no-brasil.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/11/internas_economia,601710/trabalho-infantil-atinge-2-7-milhoes-no-brasil.shtml
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TEXTO 3 
 

  Relampiano 
Lenine 
 

Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal prá alguém 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal pra alguém 
E tá vendendo drops 
No sinal 
Todo dia é dia 
Toda hora é hora 
Neném não demora 
Pra se levantar 
Mãe lavando roupa 
Pai já foi embora 
E o caçula chora 
Pra se acostumar 
Com a vida lá de fora 
Do barraco 
Hai que endurecer 
Um coração tão fraco 
Pra vencer o medo 
Do trovão 
Sua vida aponta 
A contramão 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal pra alguém 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal pra alguém 
E tá vendendo drops 
No sinal 
Tudo é tão normal 
Todo tal e qual 
Neném não tem hora 
Pra ir se deitar 
Mãe passando roupa 
Do pai de agora 
De um outro caçula 
Que ainda vai chegar 
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É mais uma boca 
Dentro do barraco 
Mais um quilo de farinha 
Do mesmo saco 
Para alimentar 
Um novo João Ninguém 
A cidade cresce junto 
Com neném 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal pra alguém 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal prá alguém 
Tá relampiano 
Cadê neném? 
Tá vendendo drops 
No sinal pra alguém 

E tá vendendo drops 
No sinal 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kQ757ee6CjA  Acesso em 14/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ757ee6CjA


132 
 

 
 

3º INTERVALO 
 

A LIBERDADE GUIANDO O POVO 
 

 
 

Informações Técnicas: 

Autor: Eugène Delacroix. 

Data: 1830.  

Técnica: Óleo sobre tela. 

Dimensões: 260 x 325. 

Localização: Louvre-Lens, Lens - Paris. 
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ANEXOS DA SD DEBATE DE OPINIÃO 
 

OFICINA 1 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1uWHLi4Glw8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1uWHLi4Glw8
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OFICINA 2 
 

TEXTO 1.  
 

 

 
No dia 10 de janeiro de 2005, acordei com um susto. Do outro lado da linha, 

minha irmã mal conseguia falar. Chorava muito, mas não demorei para decifrar 

suas palavras engasgadas: nosso pai havia tirado a própria vida horas antes, e 

a família, como é natural, estava em choque. 

Naquele dia, dei início, sem saber, a um caminho sem volta, o de combater o 

tabu que acompanha a morte voluntária. Um silêncio que destrói porque cerceia 

a reflexão, sufoca a dor e, pior, impede a prevenção. 

Dizer que fomos surpreendidos não seria verdade. Meses antes, eu o havia 

procurado, preocupada, pois achava que estava deprimido. Mas meu pai era do 

tipo durão, e admitir fragilidade era difícil para ele. 

Mesmo assim, procurou um psiquiatra, recebeu diagnóstico de depressão e foi 

medicado, mas nunca seguiu o tratamento como deveria. Mais de 90% dos 

suicídios estão associados a um transtorno mental identificado, embora sem 

acompanhamento correto. 

Muitos de nós temos a ilusão de que o tema é algo distante de nossa realidade. 

Não é. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 800 mil pessoas 
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morram dessa forma anualmente. O suicídio já é a segunda causa de morte em 

jovens com idade entre 15 e 29 anos. 

O problema é que esse assunto é doloroso, indigesto. Quem precisa de ajuda 

não a procura, quem vivencia o luto não tem com quem conversar. 

Na família, cada um de nós reagiu a seu modo. Pairavam sobre todos as 

perguntas que perseguem quem já passou por uma perda dessa: Por que 

comigo? Por que ele desistiu? Como não enxerguei os sinais? O que poderia 

ter feito para evitar? 

Outro ponto comum são as fases do luto. De início, vem o choque. Depois, e 

não necessariamente nessa ordem, dor, vergonha, raiva e culpa. 

Minha busca pessoal foi pelo conhecimento. Eu queria, acima de tudo, entender 

o que leva um ser humano a desistir da vida. Logo aprendi que essa ideia é um 

equívoco. 

A pessoa não quer morrer, e sim sair de uma situação de extrema dor. No 

Brasil, vivenciamos um caso recente no Rio de Janeiro, quando um pai, 

supostamente, matou sua mulher e pulou da varanda com os filhos. Especula-

se que o tenha feito porque estava com dificuldades financeiras. Nunca é tão 

simples. 

As estatísticas mostram que o suicídio é consequência de um quadro complexo 

que pode incluir vários fatores de risco, entre eles o uso de substâncias 

químicas (incluindo o álcool), eventos traumáticos e transtornos mentais não 

tratados. 

O que pode fazer toda a diferença na prevenção é identificar os sinais. Alguns 

são característicos de quem pensa em tirar a própria vida e servem como alerta 

máximo. A pessoa se desfaz de objetos, organiza as finanças, ameaça 

verbalmente que irá se matar, para de fazer planos e se despede dos mais 

próximos. 
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Um dia antes de sua morte, papai foi à casa de minha irmã e ela sentiu que se 

tratava de uma despedida. Ele estava pensativo, os lábios tremiam, não queria 

ir embora. Quando saiu de lá, ela me ligou, tinha medo do que poderia 

acontecer. Mas não deu tempo de evitar o pior. 

Sábado, dia 10, será o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Convido você a 

enfrentar o medo e o estigma que cerca o assunto. Se achar que existe alguém 

vulnerável próximo a você, faça duas perguntas simples: Onde dói? O que 

posso fazer para ajudá-lo? De coração aberto, sem preconceitos. Nunca julguei 

meu pai. A dor dele era imensa e só a ele pertencia. 

PAULA FONTENELLE, jornalista, é autora do livro "Suicídio: o Futuro Interrompido" 

(Geração Editorial) 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811564-o-tabu-do-suicidio.shtml Acesso 

em 25/09/2017 

  

ATIVIDADES  

1.    O texto que você acabou de ler foi veiculado a menos de um ano. 

Considerando que vários assuntos antes considerados proibidos passaram a 

ser discutidos amplamente, por que o título ainda é constituído da palavra 

“tabu”? 

2.    Como a jornalista dá início ao texto para logo em seguida expor 

suas ideias e opiniões? 

3.     Observe “Minha busca pessoal foi pelo conhecimento. Eu queria, 

acima de tudo, entender o que leva um ser humano a desistir da vida. Logo 

aprendi que essa ideia é um equívoco.” A que ideia a jornalista se refere? Qual 

a resposta encontrada por ela e que leva uma pessoa a tentar contra a própria 

vida? 

4.    Para a autora, por que é preciso enfrentar o tabu e falar sobre o 

assunto? 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811564-o-tabu-do-suicidio.shtml%20Acesso%20em%2025/09/2017
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/09/1811564-o-tabu-do-suicidio.shtml%20Acesso%20em%2025/09/2017
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5. “Um dia antes de sua morte, papai foi à casa de minha irmã e ela 

sentiu que se tratava de uma despedida. Ele estava pensativo, os lábios 

tremiam, não queria ir embora. Quando saiu de lá, ela me ligou, tinha medo do 

que poderia acontecer. Mas não deu tempo de evitar o pior.”  Que relação a 

palavra grifada estabelece entre o que foi dito antes e depois dela? 

6. Qual a função do 13º parágrafo em relação ao 12º? 

7. O texto todo é articulado de forma a defender uma opinião. Que 

opinião é essa? 
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TEXTO 2 

Suicídio: prevenção e acolhida 

  
Karen Scavacini 

 [09/10/2014] 
 

  

Hoje, no mundo, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, o 

que equivale a um suicídio a cada 40 segundos, correspondendo à segunda 

causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos e a uma tentativa a cada 3 

segundos, já que as tentativas tendem a ser de dez a 20 vezes maiores. Para 

sensibilizar sobre o tema, promover o diálogo e diminuir o tabu sobre o assunto, 

em setembro deste ano foi lançado o primeiro relatório mundial da OMS, 

chamado “Suicídio: Um imperativo global”. 

Por causa de pouco ou nenhum acesso a recursos e serviços para a 

identificação, tratamento e suporte das pessoas que dele precisam, 75% dos 

casos acontecem nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Embora 

nossas taxas sejam relativamente baixas – 5,9 por 100 mil habitantes –, elas 

tiveram um aumento significativo nos últimos dez anos. O Brasil está em 8.º 

lugar no ranking em números absolutos, o que corresponde a 11.821 mortes 

em 2012, ou seja, uma a cada 45 minutos. 

Em 90% dos casos, o suicídio pode ser prevenido. Para isso, ações nacionais, 

locais e regionais são necessárias, dentre elas a restrição do acesso aos 

meios; diagnóstico e tratamento de doenças mentais, já que em 90% dos casos 

as pessoas estavam com algum transtorno mental (em sua maioria, depressão) 

quando cometeram o suicídio; redução e tratamento do uso abusivo de álcool e 

drogas; diretrizes de notificação responsável pela mídia; apoio aos enlutados 

pelo suicídio. 

Em 2006, foi lançada no Brasil a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, 

mas, embora tenha sido elaborada por profissionais competentes e seja bem 

abrangente, praticamente não saiu do papel. 
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Diversos fatores influenciam o suicídio. Ele nunca tem uma causa única ou é 

culpa de uma pessoa; tem relação com a dor, o desespero, a angústia, um 

sofrimento intolerável, e é visto como a saída para essas questões, mais do 

que a vontade de morrer. Entre 50% e 75% das pessoas dão sinais claros da 

sua intenção, embora muitos desses sinais só sejam percebidos depois. Todos 

podem ajudar alguém que esteja pensando em se matar, ao perguntar, ouvir e 

acolher. Para isso, é importante conhecer os sinais e fatores de risco. 

Sinais de risco são falar em se matar, sem ter razão para viver, com sensação 

de ser um peso para os outros, sentir-se preso e sem saída, com grande 

sofrimento, aumento do uso de drogas e/ou álcool, procurar meios para se 

matar ou com um plano estabelecido, mudança perceptível de atitude, 

isolamento, despedir-se das pessoas, dar pertences importantes. Fatores de 

risco são doenças incapacitantes ou dor crônica, transtorno mental, histórico 

familiar de suicídio, tentativas de suicídio prévias, abuso de álcool ou drogas, 

eventos de vida estressantes (luto, divórcio), desemprego, acesso aos meios 

letais. 

Caso haja a suspeita de alguém em risco de suicídio, nunca duvide da pessoa; 

leve-a a sério, converse, não julgue, procure ajuda especializada de um 

psicólogo ou psiquiatra se necessário. Em caso de emergência, ligue para o 

190 ou para o CVV (141). O suicídio pode ser prevenido e o luto, acolhido. 

Karen Scavacini, psicoterapeuta, é mestre em Saúde Pública e doutoranda em 

Psicologia pela USP. É fundadora do Instituto Vita Alere de Prevenção e 

Posvenção do Suicídio e autora do livro E agora? Um livro para crianças 

lidando com o luto por suicídio. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/suicidio-prevencao-e-acolhida-

eeqpumrdtgf0cij3pgxi8pqoe  acesso em 25/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/suicidio-prevencao-e-acolhida-eeqpumrdtgf0cij3pgxi8pqoe
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/suicidio-prevencao-e-acolhida-eeqpumrdtgf0cij3pgxi8pqoe
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ATIVIDADES 

1.    Qual o objetivo do relatório formulado pela OMS? 

2.    O início do texto contém vários indicadores numéricos. Qual a função deles no 

texto? 

3.    Observe: “Em 2006, foi lançada no Brasil a Estratégia Nacional de Prevenção 

do Suicídio, mas, embora tenha sido elaborada por profissionais competentes e 

seja bem abrangente, praticamente não saiu do papel.” Explique qual o papel 

das palavras “mas” e “embora” para o sentido do trecho? 

4.    Segundo a autora, como as pessoas podem ajudar alguém que está pensando 

em suicídio? 

5.    Qual a tese defendida pela autora sobre o tema? 
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TEXTO 3 

ADOLESCENTES E O SUICÍDIO 

Grande parte dos estudos nesse campo procurou investigar se existia 

associação entre as histórias sobre suicídio que aparecem na mídia e o 

aumento do índice de suicídio na população em geral. Embora o assunto ainda 

seja objeto de controvérsias, algumas pesquisas sérias indicam histórias sobre 

suicídio na mídia, nas novelas e em documentários, todas estão associadas a 

uma elevada taxa de suicídio. Há, além disso, posicionamentos contra a 

exposição dos jovens ao grande volume de informações, histórias e grupos de 

discussão na Internet sobre suicídio, que podem incitar a conduta (O conjunto 

das reações que se podem observar num indivíduo, estando este em seu 

ambiente, e em dadas circunstâncias) suicida. 

 

Os filhos podem ser protegidos de ideias suicidas pelos seus pais ao deixarem 

bem claro o quanto eles são importantes. Quando o adolescente se sente 

valorizado e amado, estará muito menos inclinado a querer terminar com a 

própria existência. 

 

Sintomas de tendências suicidas semelhantes com os sintomas da depressão, 

com a agravante que muitos adolescentes com tendências suicidas distribuem 

seus pertences, fazem desenhos ou escrevem sobre o extermínio e o ato de 

extinguir-se. 

 

Os progenitores têm de estarem atentos, prevenidos e acautelados, sobretudo 

se o jovem tem conduta autodestrutiva, fica dizendo que não vale nada ou que 

é um peso para os outros, e que preferia estar morto. 

 

Estudos e pesquisas já demonstraram que evidências irrefutáveis de muitos dos 

jovens que se suicidaram deixaram inúmeras pistas. Já haviam mencionado a 

uma ou mais pessoas que eles ou os outros estariam "melhor se estivessem 

mortos". É um tipo de comentário que não deve ser ignorado. Um adolescente 
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que faz esse tipo de comentário precisa saber que é muito querido pela família 

e ouvir constantemente que é uma pessoa muito importante para todos. 

 

É importante estar com a atenção redobrada se o jovem que andava "na fossa" 

por um bocado de tempo, de repente e sem razão aparente, fica todo feliz e 

despreocupado. Infelizmente, esse entusiasmo é súbito, na maioria das vezes, 

decorrente do alívio que sentem porque tomaram a decisão de se matar. Os 

pais devem, de imediato, conversar com o filho e buscar aconselhamento 

profissional se desconfiam que o jovem tem intenção suicida. 

Verdades sobre suicídio de adolescentes 

 

A grande ocorrência de suicídio de adolescentes é normalmente atribuída à 

depressão, abusos sexuais, drogas, separação dos pais e problemas 

decorrentes de atração por pessoa do mesmo sexo. Conquanto apenas um 

desses fatos, por si só, pode ser bastante para levar um jovem ao suicídio, 

muitos adolescentes estão sobrevivendo a mais de um. 

 

Muita das vezes, não é um único fato sério ou situação que leva o jovem a 

querer terminar com a própria vida. Uma série de pequenas, mas 

decepcionantes circunstâncias podem criar na mente do jovem a imagem de 

um futuro sem esperanças. 

 

Certo número de jovens são muito bons em disfarçar a depressão; por isso os 

pais precisam ficar atentos. 

 

Inúmeras pesquisas recentes sugerem que uma em cada sete crianças está 

sujeita a sofrer depressão antes dos 14 anos e que muitas vivem sem terem 

sido diagnosticadas e tratadas, o que acarreta consequências devastadoras 

para a própria criança, familiares e até para a sociedade. 

 

Pesquisas informam que triplicou o índice de suicídio de jovens desde os anos 

60. Esse aumento do índice entre jovens, sobretudo do sexo masculino, é uma 

tendência mundial. 
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Estatisticamente comprovada esta que, para cada suicídio masculino 

consumado, há entre 30 a 50 tentativas de suicídio. 

 

Estatisticamente também comprovada que, para cada suicídio feminino 

consumado, há entre 150 a 300 tentativas. 

 

Estudos informam que, morte decorrente de suicídio é mais comum entre os 

homens; entretanto, condutas autodestrutiva vêm aumentando muito entre as 

garotas de 15 a 29 anos. 

 

Pesquisadores afirmam que, para cada suicídio consumado há pelo menos 100 

adolescentes que tentaram, mas não conseguiram dar cabo da própria vida. É 

uma constatação atemorizante. 

 

Em vez de ficarmos conversando sobre suicídio é concentrarmo-nos nos muitos 

fatores de proteção aos adolescentes. A maior fonte de proteção do 

adolescente é estar conectado à família. 

 

O que os pais podem fazer 

 

As táticas eficientes para prevenir o suicídio incluem o aperfeiçoamento da 

aptidão social e emocional dos jovens, tais como solucionar problemas, tomar 

decisões, lidar com a raiva, resolver conflitos e comunicar-se sem medo de se 

afirmar. Os pais têm os meios para ajudar os adolescentes a desenvolverem 

essas características e habilidades, como por exemplo: 

 

Demonstrar que confiam no filho, fazendo-o participar das decisões em família. 

 

Nutrir um relacionamento tranqüilo e equilibrado, ensinando ao jovem, por meio 

de exemplos concretos, como lidar com a fúria. 

 

Difundir-se abertamente, procurando resolver os problemas em conjunto. 
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Oferecer oportunidade e incentivar o jovem a expressar suas opiniões, e 

considerar as alternativas antes de tomar uma deliberação. 

 

Afirmar-lhe que é importante, amado e levado a sério. 

 

Garantir-lhe formalmente que nada vai afetar o amor e a aprovação paterna. 

Buscar oportunidades para ensinar ao jovem como lidar com decepções e 

"fracassos". 

 

Transmitir ensinamentos e conhecimentos afirmando que, todos passamos por 

experiências negativas e o que importa é focalizar o positivo. 

 

Publicado por: Wagner 

O texto publicado foi encaminhado por um usuário do Brasil Escola, através do canal 

colaborativo Meu Artigo. Para acessar os textos produzidos pelo site, acesse: 

http://www.brasilescola.com. 

http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/doencas-saude/adolescentes-suicIdio.htm 

acesso em 25/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/doencas-saude/adolescentes-suicIdio.htm%20acesso%20em%2025/09/2017
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/doencas-saude/adolescentes-suicIdio.htm%20acesso%20em%2025/09/2017
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OFICINA 4 
 

TEXTO 1. 
 

 

 
Graziela*, de 15 anos, desmaiou no banheiro de sua casa no Rio de Janeiro 

enquanto desenhava uma baleia no antebraço com uma gilete. Não era a 

primeira vez que se automutilava. Sentia prazer em fazê-lo e foi por isso que 

começou a frequentar um psicanalista no começo do ano passado. A menina 

sofria, havia "coisas" que não conseguia superar, que ficavam "martelando em 

sua cabeça", e nunca tinha momentos bons, dizia. Dayane, a mãe, a encontrou 

inconsciente no chão frio e ficou desesperada ao descobrir que a filha 

participava de um desafio virtual cujo último passo seria tirar a própria vida. 

http://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a
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Era assim que, em 7 de abril, o jogo Baleia Azul entrava como um furacão na 

casa de Dayane, cuja primeira reação foi arrancar o cabo que unia o 

computador da filha à Internet. A adolescente foi atendida por um médico e 

voltou para casa. Acordou no dia seguinte disposta a pular todas as etapas 

restantes do desafio e se jogar da caixa d'água de um prédio. Escreveu duas 

cartas de despedida, tinha tudo planejado. Mas sua mãe conseguiu impedir a 

tragédia. A adolescente foi internada num hospital por quatro dias e hoje passa 

as horas dopada por remédios. Dayane não sabe o que fazer. 

Casos como o dessa estudante de classe baixa do Rio começaram a aparecer 

em vários Estados do Brasil no último mês, convertendo os dramas de saúde 

dos jovens em casos de polícia, trazendo pânico aos pais e disparando alertas 

nos hospitais brasileiros, que nos últimos anos já têm presenciado um aumento 

de casos de suicídios entre adolescentes. Segundo informações ainda não 

divulgadas do Mapa da Violência, um estudo elaborado com dados do Governo 

federal pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), entre 

1980 e 2014, a taxa de pessoas entre 15 e 29 anos que tiraram a própria vida 

aumentou 26%. 

Em Curitiba, no último dia 17, um posto médico atendeu a quatro casos de 

adolescentes que tentaram tirar suas vidas numa mesma noite. "Saia da rotina. 

Todos apresentavam um padrão de automutilação, de ingestão de remédios 

durante a madrugada. Uma das vítimas tinha uma baleia desenhada no braço", 

explica o secretário da Saúde da capital paranaense, João Carlos Gonçalves 

Baracho, que lançou, em seguida, um alerta público para advertir as famílias. 

Ele afirma, no entanto, que os casos ainda se encontram sob investigação, 

sem que o elo com o jogo tenha sido demonstrado de forma definitiva. O 

mesmo acontece em outros Estados, como Minas Gerais, onde três inquéritos 

foram instaurados para confirmar ou descartar se o Baleia Azul induziu 

adolescentes a tentar ou a cometer suicídio.  

O misterioso jogo ganhou repercussão no país no início deste mês, quando 

uma adolescente de 16 anos foi achada morta dentro de uma represa no 

pequeno município de Vila Rica (Mato Grosso). Ela deixou para trás cartas 

onde falava sobre as regras do desafio, uma lista de tarefas com cronogramas 

marcados, e cortes nos braços e nas pernas. 

http://flacso.org.br/
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Desde então, uma série de informações desencontradas começaram a circular 

sobre o desafio. Em meio a um mar de boatos, no entanto, uma coisa é certa: a 

de que o jogo escancarou a necessidade de se discutir um tabu: o do suicídio 

entre adolescentes, um fenômeno que cresce no mundo inteiro, de acordo com 

informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

No Brasil, a situação não é diferente. O Mapa da Violência aponta que a taxa 

de morte autoprovocada entre jovens é maior do que na população em geral. 

Em números absolutos, 2.898 pessoas entre 15 e 29 anos tiraram a própria 

vida em 2014 (últimos dados disponíveis), além dos 146 que o fizeram antes de 

completar 15 anos. Especialistas apontam ainda que esses números são 

subestimados, já que jovens que se matam agem mais por impulso e o fazem 

de forma menos planejada que adultos, que deixam cartas de despedida e às 

vezes compram até o próprio caixão. Também há pais que, por vergonha ou 

culpa, preferem esconder o fato. Por isso, muitos casos acabam registrados 

nas estatísticas como acidentes. 

Hipóteses do aumento 

"Por causa da série [13 Reasons Why, que aborda o suicídio de uma 

adolescente] e do jogo muita gente tem prestado atenção no suicídio entre 

adolescentes. Mas, infelizmente, há anos os dados são alarmantes", afirma a 

psiquiatria da infância e adolescência Sheila Cavalcante Caetano, professora 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). "Existem várias hipóteses 

associadas a isso: aumentou muito a oferta de drogas, que podem provocar 

transtornos psicológicos, há um estilo de vida em que se dorme cada vez 

menos, o que tem repercussões químicas no cérebro, como o estresse e a 

depressão. As famílias também estão menores e os jovens passam muito mais 

tempo em atividades solitárias como o videogame, o que dificulta a criação de 

vínculos mais efetivos e de redes de apoio nas quais eles possam pedir ajuda", 

explica ela. 

  

SINAIS DE RISCO DO SUICÍDIO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preparou uma cartilha para que 

professores e educadores possam identificar comportamentos indicativos de 

risco de suicídio entre jovens e adolescentes. No documento, a OMS esclarece 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/12/eps/1468357386_190283.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/30/cultura/1490873530_837649.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66801/5/WHO_MNH_MBD_00.3_por.pdf
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que ter pensamentos suicidas ocasionalmente não é algo anormal nesta idade, 

já que é parte do processo de desenvolvimento da fase, quando adolescentes 

lidam com questões existenciais e tentam descobrir o significado da morte. 

"Pensamentos suicidas se tornam anormais quando a realização deles parece 

ser a única solução dos problemas para as crianças e os adolescentes. Temos 

então um sério risco de tentativa de suicídio ou de suicídio", explica o órgão. 

As pesquisas também demonstram que quando há um caso de suicídio dentro 

de uma comunidade, como em uma escola, há mais chances de que novos 

casos aconteçam na sequência, pois o adolescente é mais sugestionável que o 

adulto. É o que se chama de "suicídio contagioso", algo muitas vezes não 

tratado com a devida atenção. "As escolas muitas vezes empurram para baixo 

do tapete o caso. Mas o correto é chamar os estudantes e conversar. Fazer 

uma triagem nos que podem apresentar mais riscos e até chamar psicólogos 

para conversar", diz Sheila Caetano, professora da Unifesp. 

A OMS alerta que qualquer mudança súbita ou dramática que afete o 

desempenho, a capacidade de prestar atenção ou o comportamento de 

crianças e adolescentes deve ser levado seriamente. Como: 

• falta de interesse nas atividades habituais 

• declínio geral nas notas 

• diminuição no esforço/interesse 

• má conduta na sala de aula 

• faltas não explicadas e/ou repetidas, ficar “matando aula”; 

• consumo excessivo de cigarros (tabaco) ou de bebida alcoólica, ou abuso de 

drogas (incluindo maconha) 

• incidentes envolvendo a polícia e um estudante violento 

 

Uma pesquisa realizada com 526 jovens de 15 a 19 anos de Porto Alegre 

mostrou que 36% deles apresentaram o que se chama de ideação 

(pensamento) suicida. Destes, 36% tiveram sintomas de depressão e 28,6%, 

de desesperança. A baixa autoestima, os conflitos familiares, o fracasso 

escolar, as perdas afetivas são sintomas que, associados às condições de 

estresse emocional, podem colocar os jovens em grupo de risco para o 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2006000300012
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suicídio, explicam estudos. E aqueles com menos amigos, mais isolados, 

também apresentam mais risco.   

É neste contexto que a preocupação com jogos como o Baleia Azul se torna 

ainda mais latente, já que os desafios apelam mais, justamente, a pessoas que 

costumam se enquadrar em fatores de risco para o suicídio. "Ele apela para 

adolescentes vulneráveis, que estão fazendo escolhas sem supervisão de 

adultos. São pessoas que não têm muitos amigos, estão muitas vezes 

isoladas, e, de repente, alguém aparece prestando atenção nelas. Pelo que 

sabemos até agora, é um jogo que começa com desafios fáceis, em que se 

recebe gratificação instantânea, como acontece com um videogame, por 

exemplo. Isso prende a pessoa, até que se começam os pedidos mais difíceis", 

explica a professora da Unifesp. "A pessoa pode entrar no jogo até por 

curiosidade e, no fim, acabar chantageada a praticar as tarefas e não ter os 

recursos para reagir ou conseguir pedir ajuda, acabando por cometer uma 

bobagem". 

Mas há também os casos de adolescentes que já possuem transtornos 

psicológicos e ideação suicida e acabam se atraindo pela parte mais obscura 

do desafio, como Graziela, do Rio de Janeiro. "Minha filha entrou nesse jogo 

porque queria morrer, mas não tinha coragem. O jogo usa a fragilidade das 

nossas crianças para que elas cometam essas coisas horríveis", desabafa a 

mãe dela. Arthur Raldi responsável pela Delegacia de Repressão aos Crimes 

Informáticos do Rio Grande do Sul, concorda. "Esse desafio nada mais é do 

que a catarse da depressão sofrida pelos nossos jovens, que acabam 

buscando meios para exteriorizar essa depressão e chamar atenção do 

entorno delas", avalia ele, que investiga as auto-lesões suspeitas de uma 

menina de 11 anos e contatou delegados de vários Estados para traçar um 

padrão do jogo e do relato das vítimas. "Nosso objetivo agora não é investigar 

um fato isolado, mas sim apurar se existe uma organização criminosa por trás 

desses jogos", afirma. 

Fenômeno antigo 

O jogo, entretanto, não é um fenômeno novo de Facebook, que tem equipes 24 

horas ativas para remover esse tipo de conteúdo, nem dos milennials, ou muito 

menos do século XXI. Já nos anos 90, muito antes da rede social existir e 

quando os computadores ainda eram um engendro tecnológico quase 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/05/economia/1491401697_499027.html


150 
 

desconhecido, os grupos que induziam ao suicídio preocupavam as 

autoridades. "Nessa época, tive notícia, através de uma mãe desesperada, que 

seu filho adolescente havia se jogado da cobertura do seu prédio na Barra da 

Tijuca [zona oeste do Rio] por orientação criminosa de um site", relembra o 

promotor Romero Lyra, que chefiou a Promotoria de Investigação de Crimes 

Eletrônicos no Rio, a primeira a combater a criminalidade cibernética no Brasil 

e na América do Sul. "A página oferecia vantagens, superpoderes e contatos 

com a divindade para os jovens que aceitassem participar de competições 

radicais", completa Lyra. "O problema é muito complexo, e não é de hoje". 

"Existe um pano de fundo nessa situação toda, temos que ampliar a nossa 

análise e não simplesmente pensar que o seriado ou o Baleia Azul são os 

únicos causadores", alerta o secretário da Saúde de Curitiba. Por isso, 

independentemente da ameaça do jogo ou de qualquer fator externo, é 

importante que os pais e educadores fiquem atentos aos sinais dados pelos 

adolescentes (leia no quadro ao lado). E que abram os canais de comunicação, 

explica a professora da Unifesp. "O suicídio vem de uma desesperança. A 

pessoa se vê sem opção, não acha uma saída para aquilo que está 

enfrentando e a morte se torna a única saída. É preciso ajudar o jovem a 

entender que a saída existe. Que sempre há uma solução." 

 

O QUE É O BALEIA AZUL 

 
A procura no Google pelo desafio virtual e temas relacionados dispararam nas 

últimas semanas chegando aos quase dois milhões de buscas no dia 18 de 

abril - o dobro do volume de procura que teve o clássico Real Madrid e o 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/23/opinion/1445558339_082466.html
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Barcelona no domingo, 23. Era o eco da mídia dando voz às primeiras mortes 

ou tentativas de suicídio suspeitas de terem relação com o Baleia Azul, embora 

jovens como Graziela já terem flertado com os desafios no ano passado. 

A forma como o jogo chegou até o Brasil e outros países latino-americanos, 

como o México e a Colômbia, é tão incerta como sua origem. Os primeiros 

indícios da existência do desafio foram identificados na Rússia, após o suicídio 

de vários jovens que estariam participando de comunidades virtuais. A história, 

no entanto, misturou-se com a lenda e foi cercada de exageros, rumores e 

falsas notícias virais, que chegaram a elevar a 130 o número de adolescentes 

russos mortos por causa do jogo, entre novembro de 2015 e abril de 2016. A 

cifra nunca foi confirmada. 

Tampouco há um explicação oficial sobre a origem do nome, que poderia estar 

associada ao hábito das baleias de encalharem nas praias em grupo. A 

chegada dos cetáceos à areia ocorre geralmente por desorientação ou por 

terem seguido um líder doente, mas costuma ser interpretada erroneamente 

como um suicídio coletivo dos animais. 

O jogo estabelece 50 desafios por dia que culminam com o suicídio do 

participante. Segundo as investigações abertas pela Delegacia de Repressão a 

Crimes de Informática do Rio, é importante a figura do curador, protegido por 

um perfil falso na rede social. Ele apadrinha, guia e fiscaliza o novo membro 

durante o macabro jogo. Ainda, se demonstrada sua participação no jogo, o 

curador pode responder por lesão corporal ou até por homicídio, segundo a 

delegada do Rio Daniela Terra, que investiga o caso de Graziela e mais uma 

menina que confessou ter entrado no desafio. 

Entre as provas propostas há metas como o uso de objetos cortantes para 

escrever códigos, cortar os lábios ou desenhar uma baleia no antebraço 

usando uma gilete como pincel. A vítima precisa enviar fotos ao curador, que 

provem a realização dos objetivos. No caso das meninas, ainda são pedidos 

registros delas em suas roupas íntimas mostrando as lesões. O curador pede 

ainda que o participante acorde de madrugada para ouvir músicas psicodélicas, 

que assista a filmes de terror selecionados por ele durante 24 horas, ou que 

fique nas margens de pontes e telhados. Será ele, ainda, quem marcará a data 

e a forma com a qual a vítima terminará com sua vida, às vezes se atirando de 

algum lugar, outras ingerindo quantidades absurdas de remédios. 
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Os desafios, em teoria, são obrigatórios –"Você tem certeza? Depois que entrar 

não tem mais volta", ameaçam –, mas há quem tente sair. Graziela se 

arrependeu de ter entrado no jogo algumas vezes, mas recebeu uma ameaça 

de um dos curadores do grupo: "Eu sei como fazer você voltar a jogar, e as 

pessoas a sua volta é que vão sofrer". 

Os curadores fazem crer que sabem tudo sobre seus apadrinhados e sua 

família após terem se infiltrado nos seus computadores, uma ameaça duvidosa, 

mas que funciona. A própria Graziela disse na delegacia que continuou no jogo 

"por medo de represália contra seus familiares". "O que o mito da Baleia Azul 

reflete, realmente, não é uma tendência de suicídio entre os adolescentes, mas 

o medo de que a própria Internet possa nos espionar e nos controlar, como um 

Estado autoritário. Esse medo tem sido representado recentemente - 

particularmente em um episódio amplamente elogiado do seriado de ficção 

científica Black Mirror [no qual os protagonistas são ameaçados por hackers de 

revelarem seus segredos] ", refletia o escritor Russell Smith na sua coluna 

sobre o tema no jornal canadense The Globe and Mail. 

*Os nomes da adolescente e da mãe dela foram trocados para respeitar sua privacidade 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/27/politica/1493305523_711865.html Acesso em 

26/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/27/politica/1493305523_711865.html
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TEXTO 2. MÚSICA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7QUSpggAr0  Acesso em 01/10/2017. 

 

Eu queria ter uma bomba (Cazuza)  

Solidão a dois de dia 

Faz calor, depois faz frio 

Você diz "já foi" e eu concordo contigo 

Você sai de perto, eu penso em suicídio 

Mas no fundo eu nem ligo 

Você sempre volta com as mesmas notícias 

  

Eu queria ter uma bomba 

Um flit paralisante qualquer 

Pra poder me livrar 

Do prático efeito 

Das tuas frases feitas 

Das tuas noites perfeitas 

Solidão a dois de dia 

Faz calor, depois faz frio 

Você diz "já foi" e eu concordo contigo 

https://www.youtube.com/watch?v=w7QUSpggAr0
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Você sai de perto eu penso em homicídio 

Mas no fundo eu nem ligo 

Você sempre volta com as mesmas notícias 

Eu queria ter uma bomba 

Um flit paralisante qualquer 

Pra poder te negar 

Bem no último instante 

Meu mundo que você não vê 

Meu sonho que você não crê 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

TEXTO 3. Notícia 

 

Versos de poetas que se suicidaram continham pistas, diz pesquisa 

da Reuters, em Washington 

Os escritos de poetas de diversas nacionalidades que cometeram suicídio 

contêm palavras e padrões de linguagem que dão pistas sobre a maneira como 

acabaram por morrer, disseram pesquisadores hoje.  

 

Usando um programa de computador que examina as palavras utilizadas em 

textos escritos, os pesquisadores analisaram 156 poemas de nove poetas que 

cometeram suicídio e 135 outros de nove poetas que não o fizeram. 

 

Constataram que os poetas suicidas tendem a usar palavras que indicam seu 

distanciamento de outras pessoas e a preocupação com eles próprios.  

 

O professor de psicologia da Universidade do Texas James Pennebaker e a 

estudante Shannon Wiltsey Stirman, que relataram sua descoberta no jornal 

Psychosomatic Medicine, analisaram a obra dos poetas John Berryman (1914-

1972), Hart Crane (1899-1932), Sergei Esenin (1895-1925), Adam L. Gordon 

(1833-1870), Randall Jarrell (1914-1965), Vladimir Mayakovsky (1893-1930), 

Sylvia Plath (1932-1963), Sarah Teasdale (1884-1933) e Anne Sexton (1928-

1974), todos eles suicidas.  

 

Eles compararam essas obras às de poetas semelhantes a eles em termos de 

nacionalidade, época, educação e sexo. Todos os poetas eram norte-

americanos, britânicos ou russos.  
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O grupo dos que não morreram por suicídio incluía Matthew Arnold (1822-

1888), Lawrence Ferlinghetti (1919), Joyce Kilmer (1886-1918), Denise 

Levertov (1923-1997), Robert Lowell (1917-1977), Osip Mandelstam (1891-

1938), Boris Pasternak (1890-1960), Adrienne Rich (1929) e Edna St. Vincent 

Millay (1892-1950).  

 

Os poetas que cometeram suicídio usaram muito mais os termos "eu", "me" e 

"meu", e muito menos a primeira pessoa do plural.  

 

"Questões de identidade, isolamento e conexão com os outros se revelam no 

uso de pronomes", disse Pennebaker, em entrevista.  

 

"Uma das palavras mais reveladoras é "eu". As pessoas suicidas ou deprimidas 

tendem a usar 'eu' muitíssimo mais do que as outras, e também se verifica uma 

queda correspondente na referência a outras pessoas."  

 

Segundo Pennebaker, pesquisas anteriores já constataram que o índice de 

suicídios é muito maior entre poetas do que entre outros escritores ou do que o 

público geral, e, também, que os poetas apresentam maior tendência a sofrer 

de depressão e desordem bipolar, ou doença maníaco-depressiva.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u3865.shtml Acesso em 02/10/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u3865.shtml
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TEXTO 4 . POESIA 
 

Limite 

Sylvia Plath 
  

A mulher está perfeita. 
Seu corpo  
  

Morto enverga o sorriso de completude, 
A ilusão de necessidade 
  

Grega voga pelos veios da sua toga, 
Seus pés 
  

Nus parecem dizer: 
Já caminhamos tanto, acabou. 
  

Cada criança morta, enrodilhada, cobra branca, 
Uma para cada pequena 
  

Tigela de leite vazia. 
Ela recolheu-as todas 
  

Em seu corpo, como pétalas 

Da rosa que se encerra, quando o jardim 
  

Enrija e aromas sangram 

Da fenda doce, funda, da flor noturna. 
  

A lua não tem porque estar triste 

Espectadora de touca 
  

De osso; ela está acostumada. 
Suas crateras trincam, fissura. 
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