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A competência para participar na produção dos saberes de 
referência da sua profissão é uma questão vital para o futuro 
dos professores, que alguns insistem em ver como meros 
aplicadores ou transmissores de conhecimentos contruídos 
por outros atores sociais.
(NÓVOA, 1992, p. 66)
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APRESENTAÇÃO

Recebi com alegria (“(...) pois a honra pode ser imerecida, a alegria 
nunca o é”1) o convite para apresentar este trabalho. Pareceu-me uma 
tarefa fácil ante o eixo de discussão proposto – a sala de aula de Língua 
Portuguesa e a formação de seus professores – dada a minha longa tra-
vessia profissional voltada para tais questões.

Contudo, a cena vivida nesta escura noite de 2020 (“A noite desceu. 
Que noite!/Já não enxergo meus irmãos.” 2) passou a nos obrigar a uma 
profunda revisão de todas as nossas crenças, saberes e práticas cotidianas. 
Assim aconteceu comigo; foram-se as certezas!  Para começar, em lugar 
dos livros sobre linguagem, sobre educação, e mesmo em lugar da poesia, 
a leitura de notícias assustadoras sobre o avanço do inimigo, de  matérias 
online sobre infectologia, virologia. Do virologista Átila Iamarino3 veio 
a afirmação que deslocou meu eixo: “O mundo mudou, e aquele mundo 
(de antes do coronavírus) não existe mais.”. 

 “E agora, José?”4

Se o mundo que conhecemos terminou em janeiro de 2020, mos-
trando, de modo avassalador, a preanunciada vulnerabilidade de nossos 
sistemas políticos e dos regimes de organização da vida pública por eles 
impostos, desmascarando as fórmulas anti-humanas de acumulação e 
distribuição de riquezas, como começar de novo, como reinventar a vida?

1 Eco, Umberto. A aula, p.8, SP: Editora Cultrix Ltda., 1996-97
2 ANDRADE, Carlos Drummond, in A noite dissolve os homens, Poesia 1930-62, p.246, Cosac 

Naify,2012
3 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52061804
4 ANDRADE, Carlos Drummond, in E agora, José, Poesia 1930-62, p.287, Cosac Naify,2012
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A lição primeira para um recomeço dos homens de bem (E não de 
bens!) é que não estamos condenados ao silêncio, à escuridão, à miséria, 
ao medo. Estamos, sim, e mais do que nunca, obrigados à solidariedade, 
ao amor, à esperança!

É, pois, a partir desta obrigatoriedade de um recomeço que me 
permito fazer uma apresentação “datada” deste livro. Nesse traçado, 
importa não o que esta obra diz, mas sim o que ela significa; o que seus 
autores, jovens doutores professores de pós-graduação ou pós-graduan-
dos (PPGLinguística, PROFLETRAS-UFJF), trazem de sua formação 
intelectual, política e ética capaz de contribuir para a ressignificação da 
prática profissional em sala de aula de Língua Portuguesa neste novo 
tempo a ser reinventado.

Uma crença e um saber a serem revistos e aprofundados neste 
novo tempo é, por certo, o papel dos profissionais da educação. Se neste 
momento de guerra contra um inimigo invisível estamos em casa, com 
as escolas fechadas, e os profissionais essenciais são outros, seremos 
convocados pelos homens de bem no momento de reconstrução de 
nossas vidas pública e privada. E o que fazer então? Que professores 
serão necessários neste tempo? E a pergunta que não quer calar-se: em 
que medida esta obra, uma coletânea de textos produzidos antes deste 
momento avassalador tem ainda algo a dizer? Ou terá envelhecido em 
um piscar de olhos deste século?

O capítulo inicial (Thais Fernandes Sampaio & Davidson dos 
Santos), de natureza introdutória, mostra o significado atual desta obra. 
Contrapondo-se a velhas fórmulas de formação de professores em que 
se desvela uma profunda dicotomia entre teoria e prática, e rechaçando o 
discurso de desvalorização desses profissionais, defende-se um processo 
de formação ancorada na autonomia, nos saberes docentes produzidos 
no cotidiano profissional, na relevância da experiência – ancorada na 
pesquisa, na reflexão crítica e científica – na construção modelar de 
práticas pedagógicas. Valendo-se de uma consistente discussão que já 
vem sendo traçada por pensadores (NÓVOA, BAUMAN, dentre outros) 
que já denunciavam a profunda crise de nossa sociedade e os seus im-
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pactos na educação, os autores põem também em foco a relevância da 
solidariedade do saber, apontando o potencial da constituição de redes, 
de compartilhamento de experiências e de construção conjunta para a 
prática docente.

O título conferido à coletânea – Com a palavra, o Professor de Por-
tuguês – também anuncia de quem é a vez e a voz nesta obra.

Cada capítulo que se segue ao capítulo introdutório reafirma a for-
ma como os organizadores desta obra pensam (E de modo acertado!) a 
formação de professores, desvelando como a formação profissional dos 
autores que integram esta coletânea se sustenta nas práticas colaborativas 
de pesquisa em seu grupo (Grupo PROPOR).

Assim, ancorados em tal perspectiva de formação de professores, os 
seis (6) capítulos, seguindo um protocolo comum de organização, signi-
ficam a imersão de seus autores em uma rede de pesquisa e em vivências 
de sala de aula em que experimentam a força, os riscos e as alegrias da 
autonomia, da autoria profissional na busca de caminhos inteligentes e 
inteligíveis para o ensino de LP. 

Em relação à linguagem, uma palavra de ordem perpassa todos os 
capítulos – a linguagem como prática social, interacional, fundada em 
seu uso.

Dessa forma, em um enquadre teórico coerente e convergente, 
relatos de práticas pedagógicas põem em foco os eixos de ensino de LP 
– práticas de leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística, 
garantindo o relevo de um objeto dado como central ao processo de 
ensino-aprendizagem – o texto como prática discursiva.

O capítulo 1 (Carolina Alves Fonseca & Alice Queiroz Frascaroli)  
relata experiências pedagógicas em que os processos de significação, sob 
uma perspectiva sociocognitiva,  são postos como objetos necessários 
ao ensino-aprendizagem de LP, trazendo ao alcance da reflexão discente 
conceitos semânticos (metáfora, metonímia, por exemplo) ora distan-
ciados, ora tomados em uma perspectiva ultrapassada nas práticas de 
produção ou recepção de textos em sala de aula. A partir de um suporte 
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teórico contemporâneo e sólido, a ideia de desenvolvimento com o aluno 
de uma “consciência semântica” perpassa as atividades desenvolvidas em 
sala de aula, trazendo um novo olhar sobre a dinamicidade e a riqueza 
dos processos de significação.

A discussão teórica e os relatos do capítulo 2 (Pedro Lucas Cas-
tro) trazem a análise linguística como objeto de ensino-aprendizagem. 
Somando um novo aporte ao debate – a Analise Crítica do Discurso 
(ACD), Castro afirma a indissociabilidade entre o domínio dos recursos 
discursivos e a proficiência leitora. De maneira acertada, reivindica o 
espraiamento desse debate “das mesas das universidades para as carteiras 
escolares.”. Mais uma vez, práticas de sala de aula, sob uma perspectiva 
discursiva, revelam vivências autorais. Em diálogo com o livro didático 
adotado e com a proposta de estudo das categorias de substantivo e ad-
jetivo posta pela escola, o autor desenvolve um trabalho com textos do 
domínio publicitário, explorando seu caráter e a função discursiva das 
categorias morfossintáticas em foco em gêneros deste domínio.

No capítulo 3 (Davidson dos Santos & Caroline Souza Ferreira), 
desenvolve-se uma equação entre análise linguística e Letramento Digital 
como uma estratégia de facultar a consciência dos usos da linguagem 
nesse meio. Formula-se uma proposta de trabalho com notícias a partir 
do buscador Google e da montagem um banco de Dados – um corpus de 
textos (gênero textual meme) a ser utilizado em sala de aula como fonte  
de usos reais  disponíveis para a análise da língua e de outras linguagens 
veiculadas em tais textos. A uma discussão sobre letramento digital e seus 
modelos na relação entre  homem e tecnologia segue-se a consideração 
da necessidade de se compreender os diferentes aspectos que compõem 
os usos da linguagem em contextos digitais e as dificuldades e desacertos 
decorrentes da tentativa de uso das TDICs em sala de aula. 

Um parêntese a esta altura me obriga a voltar ao cenário hodierno 
evocado nesta apresentação. Neste momento em que somos obrigados 
à distância social, o ambiente digital, para o bem e para o mal, invadiu 
nossas vidas de modo arrebatador, acelerando o passo da humanidade 
em direção ao mundo virtual, modificando a forma de interagirmos e 
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criando outros mundos em que nossas construções identitárias se con-
fundem, se mesclam, se firmam ou derretem. Por certo que no mundo 
pós-coronavírus a dimensão de mundo virtual será outra e a escola – e os 
professores de LP – não poderá mais deixar de lado essa forma de letra-
mento. Daí, a relevância da inspiradora discussão tecida neste capítulo.

O capítulo 4 (Jairo Moratório do Carmo & Otávia Vieira Machado 
) põe em foco o desenvolvimento da competência oral dos alunos.  Par-
tindo do conceito de gramatização de Auroux,  os autores contrapõem-se 
à primazia dada à modalidade escrita em nossa sociedade e na escola.  
Argumentam em favor da necessidade de um trabalho sistemático com 
os gêneros orais e  apresentam uma detalhada proposta de abordagem da 
oralidade na sala de aula de LP, traçando uma ação pedagógica que parte 
da  atividade linguística à epilinguística. A memória e o gênero relatos de 
experiência vivida são tomados como eixos da ação. Tendo  como mote 
as memórias preservadas em meio digital do Museu da Pessoa, lançam 
seus alunos em uma experiência pessoal de memória por meio de práticas 
orais e escritas e reflexão macro e microestrutural de textos modelares 
e de  seus textos. Assim, conduzem à sistematização das características 
e da função social do gênero textual em estudo.  Uma viagem autoral e 
modelar define a vivência pedagógica apresentada neste capítulo.

No capítulo 5 (Renata Cristina das Dores Alves & Ana Carolina 
Neves Dias), Alves & Dias, contrapondo-se a uma  abordagem escolar 
dos recursos linguísticos dissociada do uso e  pautada  na classificação 
e na memorização, desenvolvem uma argumentação clara e convincente  
em favor da associação entre ludicidade e práticas de análise linguística. 
Para as autoras, este se configura como um possível caminho de cons-
trução do aprendizado em LP e como uma forma de se contrapor ao 
desinteresse e à apatia fortemente vigentes em nossas salas de aula da 
escola básica. Assim, através de um jogo de tabuleiro Refletindo sobre a 
Língua Portuguesa: reflexões sobre a norma e o uso, a ação pedagógica 
explora não só os fenômenos linguísticos em foco, mas a oportunidade 
de construção de um ambiente de aprendizagem mais favorável em sala 
de aula de LP mediante o despertar da curiosidade, da motivação, do 
raciocínio e da alegria  e também ante a vivência coletiva que implica, 
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por exemplo, o respeito a regras, a elaboração de estratégias conjuntas.

 O capítulo 6 (Clarice de Matos Oliveira & Thenner Freitas da 
Cunha) encerra esta obra, trazendo à reflexão a interface avaliação exter-
na e atuação do professor de português, Dados os resultados negativos 
obtidos por uma grande porção dos estudantes nas avaliações em larga 
escala no Brasil, demonstrando habilidades de leitura aquém do que se 
espera para a etapa de escolaridade avaliada, os autores consideram a 
importância de se  levar em conta tais resultados nas práticas de ensino 
de LP. Nessa direção,  endossam o pensamento de autores que atribuem  
relevância a tais avaliações para o fornecimento de pistas para o trabalho 
escolar. Tomando uma habilidade avaliada nestes testes – a habilidade de 
“inferir uma informação implícita em um texto”, apresentam um aporte 
sobre as práticas de leitura escolares e sugerem um repensar de alguns 
aspectos deste trabalho de modo a se buscar ampliar a consciência leitora 
dos discentes. Para além do ensino de LP, os autores chegam a colocar – 
mas sem se deterem –  algumas questões complexas que envolvem o uso 
nem sempre adequado – para não dizer pouco ético – destes resultados 
pela sociedade e pelo Estado em detrimento da escola e do professor.   

A pequena resenha de cada capítulo nos conduz, por fim, a con-
siderar que a originalidade desta obra não está, de fato,  no que é dito 
sobre o ensino de LP. Como é reconhecido, existe no Brasil, depois de 
cerca de quatro décadas de discussão acadêmica séria e competente, 
um largo consenso em torno de uma perspectiva sociointeracionista do 
ensino de LP. Tal enquadre faz-se majoritário na literatura sobre o tema 
e nos documentos oficiais do Estado Brasileiro. Difícil, pois, ser original 
sobre tal tema, É inegável, contudo, o mérito desta coletânea ao agregar 
tal perspectiva de modo  coerente, levando o leitor a refletir sem atitudes 
doutrinárias e dogmáticas.

De fato, o mérito principal desta obra está no seu significado, qual 
seja na forma ética de formar professores, respeitando sua autonomia, 
sua capacidade de reinventar a sala de aula de LP e partilhando saberes 
científicos capazes de ajudar nesta construção. E isto sim pode responder 
às necessidades da educação em uma era de mais luzes que havemos de 
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criar (“A escuridão estende-se mas não elimina/o sucedâneo da estrela 
nas mãos.”5).

 Por fim, cabe-me apalavrar que reconheço nos autores desta obra, 
em suas crenças saberes e práticas, profissionais capazes de enfrentar  
a travessia para um novo tempo. Reconheço nestes trabalhos a voz de 
intelectuais orgânicos capazes de pensar a ciência em favor da vida. 
Reconheço também neles, com alegria e esperança, as lições que reite-
radamente invocamos como seus professores na graduação ou na pós-
graduação do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Juiz de Fora, 14 de abril de 2020.
Neusa Salim Miranda

5 ANDRADE, Carlos Drummond, in Nosso tempo, Poesia 1930-62, p.326, Cosac Naify,2012
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INTRODUÇÃO

O PAPEL DA EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO MODELAR 
DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS1

Thais Fernandes Sampaio
Davidson dos Santos

Vivemos em uma sociedade na qual os processos de globalização 
vêm alterando nossa maneira de existir. Nesse contexto, a educação, o 
papel da escola e, consequentemente, do professor vão assumindo outros 
sentidos. É fato que esse processo de mudança, por si só, não constitui 
uma novidade. No âmbito da educação formal, assim como em quase 
todos os campos da vida social, foram vários os momentos ao longo da 
história “nos quais se tornou evidente que pressupostos e estratégias 
experimentadas e em aparência confiáveis estavam perdendo contato 
com a realidade e precisavam ser revistos ou reformados” (BAUMAN, 
2011, p. 112). Contudo, a abrangência, a celeridade e a profundidade 
das transformações experienciadas na contemporaneidade sugerem que 
vivemos sim um momento singular:

A mudança atual não é igual às que se verificaram no passado. 
Em nenhum momento crucial da história da humanidade os 
educadores enfrentaram desafio comparável ao divisor de 
águas que hoje nos é apresentado. A verdade é que nunca 
estivemos antes nessa situação. Ainda é preciso aprender a 
arte de viver num mundo saturado de informações. E também 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista sua relação 
com o Projeto de pesquisa “O Profissional professor de Português: sua formação e sua atuação 
na contemporaneidade” (UFJF, 2017-2021), parcialmente apoiado por essa instituição. 
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a arte mais difícil e fascinante de preparar seres humanos para 
essa vida. (BAUMAN, 2011, p. 125)
   

É-nos sintomático também vermos, exatamente nesse momento, 
o avanço constante de discursos, amplamente divulgados pelos meios 
midiáticos, de desvalorização do profissional professor e de políticas 
públicas construídas de forma impositiva, que tentam validar a ideia 
superficial de que ser professor se resume a saber algum conteúdo.  O 
fortalecimento desses discursos, aliás, é facilitado por um processo 
histórico de silenciamento da voz do professor. Bohn (2013), com base 
em várias pesquisas no campo da linguística aplicada, mostra como as 
vozes da mídia dão um caráter periférico aos discursos dos professores.

Tais desafios de ordem geral assumem, no caso do profissional 
professor de Português, contornos específicos muito significativos. 
Considerando que o objeto fundamental do trabalho desse profissional 
é a linguagem e assumindo, como é o nosso caso, uma “abordagem da 
linguagem perspectivada como meio de conhecimento e em conexão 
com a experiência humana no mundo” (SILVA, 1997, p. 59), está posta a 
complexidade inerente de sua tarefa na contemporaneidade. Para destacar 
aqui apenas duas especificidades desses desafios, consideremos, inicial-
mente, que, dentre os vários elementos que peculiarizam o momento atual, 
a quase onipresença de dispositivos multitarefas, como os smartphones, 
e a expansão do uso da internet materializam a transformação que vive-
mos. Uma das consequências disso é uma enxurrada de textos hipermi-
diáticos que circulam diariamente na nossa vida através, por exemplo, 
das diferentes redes sociais, alterando de maneira significativa como 
nos relacionamos com o mundo, bem como a forma como produzimos 
cultura e nos construímos como sujeitos (SIGNORINI, 2013). E todas 
essas relações, não apenas são mediadas pela linguagem, como participam 
do processo de constituição da própria linguagem (SIGNORINI, 2013). 
Como afirma Marchuschi (2004), “as línguas se fundam em seus usos 
e não o contrário” (p. 16). Assim, quando os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino 
de língua reconhecem que as práticas de ensino devem ter como ponto 
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de partida e de chegada o uso da linguagem, toda a complexidade da 
experiência de sermos pessoas que vivem nesse mundo moderno é con-
vidada a adentrar a sala de aula, já que a nossa relação com esse mundo 
se dá, direta ou indiretamente, pelo uso da linguagem.  

O segundo ponto a ser ressaltado é que o objetivo maior do trabalho 
do professor de Português é contribuir para que seu aluno tenha acesso 
a práticas significativas que permitam ampliar seu conhecimento sobre 

as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a pers-
pectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de 
textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências 
estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recep-
ção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de 
construção e produção de conhecimentos, de compreensão 
crítica e intervenção na realidade e de participação social dos 
jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. 
(BRASIL, 2018, p. 498)

Assim, a BNCC reforça os PCN, cujo texto enfatizava a importância 
do acesso “aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cida-
dania”, de modo que o indivíduo escolarizado tenha cada vez melhores 
condições “de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos 
eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL, 1998, p. 19). Lembrando 
que a BNCC e também os PCN reconhecem cidadania como “partici-
pação social e política” (p. 5), nos vemos diante de um profissional que 
tem em mãos a tarefa de contribuir para que seu aluno tenha o que ele 
mesmo, pelo menos no âmbito da sua profissionalidade, muitas vezes 
não tem.  Como observa Bohn (2013): “A ‘singularidade’ das vozes dos 
alunos e professores raramente está presente nos textos escolares, [...] 
nem nos debates sobre a educação brasileira” (p. 87).  

Dadas as singularidades do momento sócio-histórico em que o 
professor de Português exerce sua profissão, propomos lançar um olhar 
sobre suas experiências de formação. A referência que fazemos aqui à 
noção de “experiência” se ancora numa perspectiva experiencialista da 
linguagem, segundo a qual a experiência é tomada em um sentido bas-



20

Com a palavra, o professor de português

tante amplo, qual seja, “a totalidade de experiência humana e tudo o que 
desempenha um papel nela − a natureza dos nossos corpos, nossas capa-
cidades geneticamente herdadas, nosso funcionamento físico no mundo, 
nossa organização social, etc.” (LAKOFF, 1987, p. 266). Assumimos, 
como Lakoff (1987), que essa experiência é o que permitirá ao sujeito 
construir modelos, do mais prototípico ao mais radial de uma categoria, 
os quais serão reconhecidos, reproduzidos e transformados de acordo com 
a necessidade da situação de comunicação. Assim, é o acúmulo desses 
diferentes modelos que nos permite agrupar e reconhecer determinada 
pessoa (ou a nós mesmos) como PROFESSOR, e diferenciá-la (ou a nós 
mesmos) de um outro profissional.

 Desse modo, apresentamos nossos argumentos a favor de uma 
formação centrada na profissionalidade docente (NÓVOA, 1995a), a 
qual perpasse sua pessoalidade e sua profissionalidade, levando em 
conta suas histórias de vida (NÓVOA, 1995b) e a diversidade de saberes 
produzidos, no contexto do que Tardif (2005) chama de “socialização 
profissional”.  Como Pimenta (1999), defendemos que há um conjunto 
de saberes docentes que são produzidos no cotidiano profissional do 
professor, no dia a dia em sala de aula, na sua trajetória profissional. 
Como consequência disso, mais do que reivindicar espaço na mídia, 
é preciso reconhecer no professor “a competência para participar na 
produção dos saberes de referência da sua profissão” (NOVOA, 1992, 
p. 66). E isso, de nossa perspectiva, passa pela ressignificação do 
papel do professor no processo de formação do profissional professor 
de Português.

A distância entre “as orientações para o ensino” e “as práticas de ensino”

Em texto no qual propõe uma reflexão sobre “para onde estamos 
caminhando na educação”, Moran (2013) constata:

Enquanto a sociedade muda e experimenta desafios mais 
complexos, a educação formal continua, de maneira geral, 
organizada de modo previsível, repetitivo, burocrático, pouco 
atraente. Apesar de teorias avançadas, predomina, na prática, 
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uma visão conservadora, repetindo o que está consolidado, 
o que não oferece risco nem grandes tensões. (MORAN, 
2013, p. 12)

Nossa experiência recente com professores de Português e alunos 
do curso de licenciatura em Letras nos leva a reconhecer que, no âmbito 
do ensino de língua, esse distanciamento entre teoria e prática ainda é um 
obstáculo a se superar. Defendemos  ser possível afirmar a consolidação 
de uma orientação para o ensino de Língua Portuguesa fundamentado 
em uma perspectiva sociointeracionista da linguagem e, por isso mes-
mo, comprometido com o estudo, a compreensão e a produção de textos 
reais, com o uso efetivo da língua em diversas situações comunicativas. 
Além disso, tanto os documentos parametrizadores como a produção 
acadêmica na área preconizam uma articulação entre os eixos de ensino 
de LP: leitura, produção de texto, oralidade e práticas de análise lin-
guística. Contudo, o que verificamos, na prática, é que, muitas vezes, as 
experiências vividas falam muito mais alto do que a orientação ouvida/
lida.  O que queremos dizer com isso é que, ao nos vermos na posição 
de professor, é muito comum reproduzirmos as práticas de ensino que 
experienciamos como alunos. Assim, por mais que os professores que 
estão em sala de aula tenham na ponta da língua as críticas ao ensino 
tradicional de gramática, não é raro vê-los reproduzir intervenções tão 
tradicionais quanto aquelas executadas por seus antigos professores, 
planejando e ministrando, por exemplo, uma aula em que apresente  o 
conceito de pronome, acompanhado de um sistema de classificação, com 
exemplos (em frases soltas) de cada um dos tipos de pronome e uma lista 
de atividades para exercitar o conteúdo.

Nos parece, entretanto, que, no caso dos professores de Língua 
Portuguesa pelo menos, essa repetição não se dá exatamente como uma 
opção, “que não oferece riscos ou tensões”. Pelo contrário, acompanha-
mos constantemente a angústia de quem quer fazer de outra forma, mas 
não sabe como.

 Esse fato nos chama atenção, então, para o que poderia ser feito 
na tentativa de reduzir esse já constatado distanciamento de partes tão 
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importantes da formação. Diante disso, a perspectiva de Nóvoa (1995) 
apresenta-se como uma luz que clareia essa difícil caminhada. O edu-
cador, em O passado e o presente do professor, argumenta em prol de 
modelos profissionais, baseados “em soluções de partenariado entre as 
instituições de ensino superior e as escolas, com um reforço dos espaços 
de tutoria e alternância” (NÓVOA, 1995a, p. 26). Em outras palavras, o 
pesquisador assinala a importância de romper com essa dicotomia entre 
instâncias: a que pensa (Universidade) e a que executa (Escola), de manei-
ra que seja possível ao professor consolidar uma identidade que relaciona 
a vida profissional aos diferentes modos de se pensar o COMO fazer, 
isto é, a um maior diálogo entre teoria e prática que, de fato, propicie ao 
professor fazer escolhas mais conscientes sobre o ensinar.

Nesse sentido, a formação dos professores na contemporaneidade 
precisa ser repensada e reestruturada, envolvendo diversas dimensões, 
dentre as quais: “o contexto ocupacional; a natureza do papel profissional; 
a competência profissional; o saber profissional; a natureza da apren-
dizagem profissional; o currículo e a pedagogia” (ELLIOT, 1991 apud 
NÓVOA, 1995a, p. 26).  Em todas essas dimensões, o ponto comum é a 
centralidade da figura do professor. Assim, embora saibamos que nenhum 
modelo, por si só, dará conta de resolver o problema, é-nos claro que 
as maiores chances de avanços significativos estarão nas propostas que 
se comprometerem com a valorização da construção de uma identidade 
profissional docente e com a participação efetiva dos professores, espe-
cialmente os mais experientes, aqueles que se mostram capazes de fazer 
seu trabalho de forma crítica, reflexiva e consciente, por conhecerem a 
si, a sua profissão (em sua condição real) e as diferentes instâncias que 
a influenciam (Estado – em seu sentido amplo, comunidade, aluno, etc.).

Ademais, é preciso criar espaços de formação nos quais haja um 
frequente estímulo à reflexão sobre a prática (a sua e a do outro), de forma 
a contemplar uma “formação-acção” e “uma formação-investigativa” 
(NÓVOA, 1995a, p.13). Essa reflexão sobre a prática, aliás, não deve ser 
restrita às práticas de sala de aula, já que precisa abranger os diferentes 
fazeres que constituem a profissão docente, como o planejamento, as 
reuniões pedagógicas, entre outros.
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Em pesquisa realizada por Santos (2018), alunos de licenciatura em 
Letras, organizados em grupos focais, foram estimulados a elencar ex-
periências proporcionadas pelo curso de graduação que eles acreditavam 
contribuir para a formação de um bom professor de Português. Segundo 
a análise de Santos (2018), as experiências elencadas pelos participantes 
da pesquisa destacam-se, basicamente, em sete aspectos, quais sejam: 
a estratégia didática utilizada pelo professor; a possibilidade de contato 
com a realidade; a realização da prática profissional; a possibilidade de 
aplicação de conteúdo à prática profissional; a realização de reflexão 
sobre o ensino de LP; a observação de uma prática profissional modelar; 
o contato com a diversidade de sujeitos e discussões.

De nossa perspectiva, os aspectos destacados por esses futuros 
professores apontam exatamente para experiências centradas na figura 
do professor, nas suas práticas, no exercício efetivo da profissão. Defen-
demos, portanto, que um fator essencial para uma mudança na prática 
do professor de Português é o contato com modelos de práticas distintas 
das tradicionais, acompanhado do exercício contínuo de reflexão acer-
ca dessas práticas modelares. Precisamos parar de fingir acreditar que 
uma pessoa que passa onze anos na educação básica tendo aulas em um 
modelo tradicional, depois passa quatro anos em um curso de licencia-
tura “assistindo aulas” nesse mesmo modelo, vai sair da universidade e 
ministrar aulas inovadoras (só porque está escrito em algum documento 
parametrizador que ela não deve seguir o modelo tradicional!). Isso sim-
plesmente não vai acontecer. Nossos domínios de conhecimento, e nossas 
concepções (que, por sua vez, orientam nossas ações), são construídos a 
partir da nossa experiência no mundo. Aprendemos o que é uma “aula” 
participando de aulas ao longo de nossas vidas, e não lendo o conceito 
de aula em um dicionário ou em um livro acadêmico qualquer. E quan-
do nos vemos na situação de ter que ministrar uma aula, recorremos a 
esse conhecimento fundamentado na experiência; é isso que nos orienta 
em relação a qual o papel do professor, qual o papel do aluno, como o 
ambiente é organizado etc. 

Por essa razão, é preciso investir em modelos que inspirem pro-
fessores a fazer diferente, a reorientar sua prática em sala de aula, a ver 
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outra possibilidade de configuração para o evento aula. Como vimos 
discutindo, construímos sentido a partir das experiências vividas: elas nos 
permitem categorizar e organizar o mundo. Nesse aspecto, postulamos 
que  reproduzimos os diferentes modelos que foram acumulados em nossa 
mente a partir de experiências – positivas ou negativas – que vivencia-
mos. A prática de sala de aula é, nessa perspectiva, mais um modelo o 
qual assimilamos e reproduzimos com maiores ou menores adaptações.

Retomando a pesquisa de Santos (2018), os resultados do pesquisa-
dor reforçam a relação existente entre experiência e modelo, colocando 
no centro da questão a necessidade de um olhar mais crítico para a prá-
tica do profissional formador (seja o do ensino básico, seja o do ensino 
superior), o qual assume um papel significativo na construção identitária 
do aluno em formação, como podemos observar no discurso de um grupo 
de participantes da pesquisa mencionada:

em relação aos professores a gente vê o que a gente pode fazer e vai dar 
certo e o que vai dar errado. [MATHEUS, 2° período] (SANTOS, 2018)

é porque a gente passa a ficar mais atento, enquanto a gente tá no Ensino 
Médio, a gente não fica prestando atenção, muita atenção na forma que o 
professor dá aula, que ele trata o assunto, porque a gente não tem muita noção 
do que a gente vai fazer de faculdade, nem sabe se vai  querer ser um professor 
na vida,  e aí a gente chega aqui, a gente sabe que a gente vai ser professor, 
então a gente vai ficar mais atento, a gente começa a selecionar, tipo:: é:: 
o tal método eu acho que não é tão tão legal, tal professor, a forma que ela 
aborda também não me satisfaz muito, então a gente vê certas inspirações 
que a gente pode é:: pegar para usar futuramente, mas também a gente passa 
a descartar certos modos também [LARISSA, 2° período] (SANTOS, 2018)

O excerto acima é referente a um momento em que os participantes 
da pesquisa discutiam as experiências de formação que eles acreditavam 
contribuir efetivamente para sua formação como um bom professor de 
Português. Como podemos notar, ao responderem ao tópico da discussão, 
os participantes perspectivam a figura do professor da graduação como 
relevante no processo de construção da sua futura prática profissional, 
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reforçando o papel que cumpre a experiência (nesse caso, como aluno) 
na construção do que é ser/estar professor.  Na sequência, o colaborador 
reforça essa questão do modelo, reconhecendo, inclusive, que parte do 
processo é consciente: eles ficam mais atentos, selecionam, descartam. 
Assim, vemos que o modo de trabalho do professor formador, seus 
comportamentos e atitudes, são observados e avaliados, no processo de 
internalização de práticas que guiarão esse futuro profissional. 

Dessa forma, as diferentes experiências relativas a processos de 
ensino e de aprendizagem das quais essa pessoa − futuro professor − 
participou ao longo de sua vida vão construindo esquemas que serão 
acionados quando tiverem de agir como docentes. Esses esquemas, como 
propõe Sacristán (1995, p. 89), podem ser compreendidos como “rotinas 
orientadas para a prática”, e são eles que auxiliam no desenvolvimento 
ordenado das atividades do professor. Nesse aspecto, a formação inicial, 
nos moldes em que acontece atualmente, colabora pouco com a amplia-
ção do acesso a esquemas ou modelos distintos do tradicional, como 
argumenta o autor:

A prática da formação inicial é limitada, o que dificulta o 
aparecimento de novos esquemas, ainda que o currículo oculto 
desempenhe um papel relevante a este nível. Os procedimentos 
de auto-análise, de observação crítica da prática e de investiga-
ção na acção procuram favorecer uma compreensão crítica da 
actividade docente, e não uma mera reprodução de esquemas 
preestabelecidos. (SACRISTÁN, 1995, p. 89)

As ponderações do autor clarificam o fato de que não se pretende 
que o professor seja mero reprodutor de modelos preconcebidos. Pelo 
contrário, espera-se dele o que Nóvoa (2010, p. 12) chamará de trans-
posição deliberativa, que pressupõe uma “transformação dos saberes, e 
obriga uma deliberação”. Para que tal proposição seja possível, contudo, 
é necessário a ampliação do contato com a prática profissional, com 
profissionais mais experientes, com a realidade escolar e, ainda, com 
ações inspiradoras. Isso é de fundamental importância para o professor 
em formação inicial ou continuada, haja vista a necessidade de aumentar 
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a diversidade de esquemas aos quais têm acesso, permitindo-lhe moldá-
los e adaptá-los aos diferentes contextos escolares específicos do quais 
participa. 

É nesse sentido que defendemos uma maior participação do 
professor no processo de formação do profissional professor, seja na 
figura do docente formador do curso de licenciatura ou no contato com 
profissionais que já estejam atuando nos diferentes níveis de ensino da 
educação básica. Em relação ao professor formador, é preciso um des-
pertar da consciência acerca do seu papel como modelo. Certamente, são 
importantes o conteúdo da sua aula, as discussões propostas e as leituras 
indicadas, mas, como revela o estudante que participou da pesquisa de 
Santos (2018), no trecho reproduzido anteriormente, o seu impacto na 
formação do futuro docente vai muito além disso. Suas escolhas meto-
dológicas, sua relação com os alunos, sua forma de avaliar, sua paixão 
pelo que ensina, seu jeito de ser/estar professor integram o seu legado. 
Como discute Santos (2018):

a postura do professor formador é de extrema importância, pois 
sua própria prática profissional se apresentará como modelo a 
ser ou não seguido, uma vez que qualquer sujeito em processo 
de formação tem, durante o processo formativo, mais contato 
com a cena da aula como aluno do que como professor. (SAN-
TOS, 2018, p. 134)

Já em relação ao contato com os profissionais mais experientes, 
concordamos com Geraldi (2015), para quem muito daquilo que se co-
loca como questão para o pesquisador é respondido diariamente “pelos 
professores em seus fazeres pedagógicos efetivos em sala de aula” (p. 54). 
Assim, reconhecemos a importância daqueles que pensam a educação, 
que fazem pesquisa sobre educação e que, baseados nessas pesquisas, 
sugerem caminhos para o professor. E talvez seja prudente esclarecer 
aqui que, ao reivindicar espaço para a voz do professor, não propomos 
calar a voz do pesquisador. Precisamos lembrar, entretanto, que, como 
também observa Geraldi: 
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O tempo da pesquisa e o tempo do ensino têm lógicas distintas, 
e as exigências postas para aquela não demandam urgências 
como as enfrentadas pelo professor que, na sala e diante de 
seus alunos tem que tomar decisões, agir ao mesmo tempo 
em que, refletindo sobre sua ação, contribui para soluções de 
problemas sequer ainda imaginados pelo pesquisador. (GE-
RALDI, 2015, p. 54)

Nesse sentido, é  necessário conciliar as discussões teóricas sobre o 
ensino e, no caso do professor de Português, sobre a língua e seus usos, 
com o acesso a exemplos reais de novas abordagens que vêm sendo de-
senvolvidas nas salas de aula, uma vez que esse contato é um elemento 
necessário para que o professor tenha condições de, cada vez com mais 
autonomia, encontrar suas formas de fazer diferente. Conhecer o que de 
fato é feito e refletir sobre os caminhos escolhidos pelo outro é essencial 
para que o profissional professor faça escolhas mais conscientes acerca 
da sua própria atividade docente. Afinal, a consciência é o primeiro passo 
para a libertação (FAIRCLOUGH, 1981).

 Nessa direção, Sampaio, Santos e Fonseca (2016) relatam algumas 
iniciativas bem sucedidas, no âmbito de uma disciplina de um curso 
de formação inicial de professores de Português. As práticas ilustradas 
pelos pesquisadores envolvem, principalmente, o contato com profis-
sionais mais experientes (professores da rede pública participaram da 
disciplina apresentando algumas de suas práticas e orientando grupos 
de trabalho) e a exposição a modelos positivos do gênero aula (os en-
contros da disciplina foram planejados de modo a propiciar aos alunos 
uma experiência diversificada, com diferentes tipos de aula para atender 
a diferentes objetivos pedagógicos). Além disso, como trabalho final da 
disciplina, os graduandos elaboraram uma proposta de ensino que foi 
apresentada e discutida em um evento organizado em parceria com a 
Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora para o qual foram 
convidados professores de Português de toda a rede. Refletindo sobre 
essas iniciativas, os autores concluem:
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Em razão dos resultados obtidos com a execução dessa propos-
ta e da demanda de alunos e profissionais da área, confirmamos 
nossa ideia de que é com novas práticas que podemos caminhar 
na resolução de um problema de cunho prático. (SAMPAIO; 
SANTOS; FONSECA, 2016, p. 12)

Essa constatação de que “é com novas práticas que podemos cami-
nhar na resolução de um problema de cunho prático”, aparece confirmada 
pelo discurso discente na pesquisa de Santos (2018):

é o que tá fazendo as oficinas, ultimamente, mas, tipo assim, são poucas 
que tratam dis/...igual tem a oficina de Semântica, por exemplo, que a gente 
aprende a lidar com a semântica que a gente aprende na teoria, mas aí tem 
a oficina de Semântica, de ensino de Semântica. Nessa oficina de ensino de 
Semântica, a gente aprende a lidar com a Semântica dentro de sala de aula. 
Claro que você não aprende uma fórmula, não tem como porque isso aqui 
não é uma...ciência exata..., mas é uma forma de por onde começar, onde 
eu posso buscar esses textos, onde eu posso buscar tais exercícios, como, eu 
pego um livro didático e tem ensino de semântica lá? Como funciona esse 
ensino de Semântica (Cátia e 10° período). 

O relato da experiência nessa Oficina de Semântica ilustra as dúvi-
das que perseguem muitos alunos de cursos de licenciatura: “por onde 
começar?”, “onde eu posso buscar?”, “como funciona?”. Mais que isso, 
o relato coloca novamente em foco a figura do professor formador, nesse 
caso, em relação à sua tarefa de criar condições para que sejam estabele-
cidas relações coerentes e produtivas entre o currículo teórico do curso 
de formação e a preparação para a prática docente. Outras experiências 
nesse sentido são apresentadas por Sampaio e Santos (2018). 

Na vida cotidiana, o processo de aprender pela experiência é 
extremamente natural e geral. É assim que aprendemos a ser pai ou 
mãe, vizinho(a), aluno(a).  Contudo, ao tratarmos de uma formação 
profissional, faz-se necessário pensar estratégias que propiciem a 
observação orientada e a reflexão sistemática. Se o objetivo é formar 
profissionais professores críticos, é preciso criar condições para que 
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todo esse material da experiência (própria e dos outros) se transforme 
em objeto de análise e reflexão, em conteúdo de discussões, em ins-
piração para novas práticas. De fato, iniciativas que criam condições 
para que os professores “falem diretamente sobre suas práticas, sobre 
suas escolhas metodológicas, sobre seus objetivos de ensino, sobre 
suas vitórias e, por que não, sobre seus fracassos, são imprescindíveis 
para a construção de novos modelos de práticas docentes” (SAMPAIO; 
OLIVEIRA, 2017, p. 177). 

A promoção desses exercícios de reflexão nos ambientes de forma-
ção contribue, ainda, para nos aproximar do perfil desejado de professor-
pesquisador (SCHÖN, 1992). Nos termos de Bortoni-Ricardo (2008): 
“O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é 
seu compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar 
e desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências” (p. 
46).  Aqui, mais uma vez, não podemos deixar de pensar sobre o poder da 
aprendizagem pela experiência. Um docente cujo processo de formação 
inicial propiciou contínuas experiências de reflexão sobre a prática terá 
mais chances de repetir naturalmente a experiência, tomando continua-
mente a sua prática profissional como objeto de reflexão. 

Temos aí um potencial de formação e de transformação enorme; 
pois, como observa Nóvoa (2007), é a reflexão sobre a prática que é for-
madora, e não exatamente a prática em si (p. 16). Nos dados da pesquisa 
de Santos (2018), a fala de uma estudante do 10º período do curso de 
Licenciatura em Letras ilustra isso:

Porque em alguns momentos, a professora falava assim “dá aula aí” e eu não 
sabia como ensinar. Às vezes, eu anotava de forma estruturalista no quadro, 
hoje em dia eu vejo que não era, os alunos não tavam nem aí pras aulas que 
eu dava porque eram chatas e hoje em dia eu reconheço isso, mas naquela 
época eu não tinha noção disso porque no colégio era daquele jeito  que eu 
estudava. E eu cheguei aqui na faculdade e nada tinha falado que era de 
outro jeito, então, muitas aulas, no começo, eu dei assim e se eu pudesse eu 
faria de um jeito diferente.    
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Relatos como esse evidenciam que é preciso sim diversificar as 
experiências propiciadas nos cursos de formação, ampliando o acesso 
dos alunos a modelos distintos de práticas pedagógicas. Contudo, esse 
relato vem reforçar, principalmente, a necessidade da reflexão. Assim 
como temos professores com anos de experiência de sala de aula que 
simplesmente repetem os mesmos procedimentos e estratégias ano após 
ano, não basta criarmos oportunidades para que graduandos do curso de 
licenciatura vivam esporadicamente a experiência de ser professor (dando 
aulas, por exemplo). As experiências efetivamente formativas deverão 
ser acompanhadas do exercício consciente e orientado da reflexão.

Além disso, quando nos referimos à diversificação das experiências 
propiciadas nos cursos de formação, assumimos uma perspectiva ampla 
da realidade escolar, que ultrapassa o âmbito da sala de aula e engloba 
as demais tarefas executadas por um professor e o seu papel social na 
contemporaneidade.  O trecho do discurso de um aluno da licenciatura em 
Letras (SANTOS, 2018), reproduzido abaixo, é revelador a esse respeito: 

quando a gente vai pro estágio, por exemplo, muda totalmente nossa visão de 
vida, como essa questão de adaptar, eu só consegui perceber que o professor 
é muito mais do que dar aula, quando eu fui para o estágio, que é na prática

No curso do discente em questão, o estágio acontece a partir do 9° 
período (em um total de dez períodos). Ou seja, apenas no último ano 
do curso o estudante descobre que “ser professor é muito mais do que 
dar aula”. Situações como essa são muito comuns e caracterizam um 
prejuízo considerável para a formação, levando em conta que a realidade 
do trabalho altera o modo como vemos e percebemos o mundo. Como 
discute Tardif (2000), “o trabalho modifica a identidade do trabalhador, 
pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa 
de si mesmo, consigo mesmo” (p. 209-210). Portanto, possibilitar a troca 
de experiências com profissionais que já estão inseridos no mercado de 
trabalho e se aproximar, de fato, de uma realidade específica na qual um 
professor desempenha seu trabalho é de grande valia para a construção 
da profissionalidade do professor, já que as situações do trabalho docente 
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exigem que “os trabalhadores desenvolvam, progressivamente, saberes 
oriundos do próprio processo de trabalho e nele baseados” (TARDIF, 
RAYMOND, 2007, p. 211). 

Faz-se importante alertar que não defendemos uma “epistemologia 
da prática”, que, segundo Oliveira (2006), tem pautado muitos estudos 
acerca do processo formativo de professores, assumindo “um conceito 
negativo da teoria e do conhecimento científico” (p. 104). Diferentemente 
dessa perspectiva, concordamos com Amaral Oliveira (2010), o qual 
argumenta que o professor necessita

se conscientizar da necessidade de dominar determinados 
conhecimentos teóricos para poder tomar decisões fundamen-
tadas no que diz respeito ao planejamento das aulas, à escolha 
das atividades a serem realizadas em sala, ao gerenciamento 
das aulas e ao processo de avaliação. (AMARAL OLIVEIRA, 
2010, p. 23)

O posicionamento de Amaral Oliveira reforça a necessidade de se 
encarar que teoria e prática devem caminhar juntas, pois uma auxilia a 
outra, uma modifica a outra, ou seja:

a discussão sobre teoria e prática assume outra dimensão. Não 
se fecha em posições dicotômicas, oscilando entre uma epis-
temologia da prática ou uma epistemologia do conteúdo, mas 
em uma epistemologia que evidencie as orientações práticas 
que cada teoria possibilita. (OLIVEIRA, 2006, p. 106)

Como vemos na fala da pesquisadora acima, a discussão já não se 
baseia em separar dois lados, mas recuperar, a partir de uma base teórica, 
fundamentos que, de fato, auxiliem a prática pedagógica.  Acreditamos 
que esse movimento teoria e prática é constante. Afinal, a ciência avan-
ça de forma constante e a prática profissional é cotidiana. Além disso, 
entendemos que:
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a defesa contemporânea da formação de professores-pes-
quisadores, capazes de se afastarem do cotidiano para, junto 
com outros, sobre ele refletirem resulta da consciência de que 
por mais bem intencionada que uma pesquisa possa ser, seus 
recortes sempre deixarão excesso de resíduos, excesso que 
só pode ser evitado pela presença atuante no fazer científico 
daqueles que se dedicam aos fazeres pedagógicos. (GERALDI, 
2015, p. 56)

No caso específico da formação do professor de Português, concor-
damos ainda com Geraldi (2015), quando ele afirma que “é impossível 
trabalhar com o ensino de língua sem fazer um certo tipo de linguística, 
mas é impossível fazer somente linguística para cobrir as exigências e 
demandas do ensino de língua” (p. 56). 

Assim, por todos os prismas, enxergamos razões para defender a 
valorização do trabalho, da voz, da pessoa, da profissão do professor 
de Português. Defendemos a ideia do professor reflexivo, pesquisador, 
autoral, que está sempre buscando formas de aprimorar sua prática e 
de corresponder às demandas de uma sociedade em constante trans-
formação. Conforme argumentamos aqui, existem muitos pontos 
nos quais nossos cursos de formação precisam se aprimorar para 
contribuir efetivamente para a formação de um profissional com esse 
perfil. Contudo, isso não significa que já não tenhamos professores de 
Português reflexivos, pesquisadores, autorais. Eles existem e estão por 
aí; realizando seu trabalho em suas várias salas de aula. Muitas vezes, 
sozinhos e, talvez por isso, duvidando de suas escolhas, minimizando 
suas inovações. 

Nesse contexto, iniciativas como a desta obra podem contribuir para 
a construção de novos modelos para o trabalho do professor de Português, 
para a abordagem da língua materna na escola. Não como uma “receita” 
de bolo, mas como a apresentação de esquemas, de modelos novos que 
poderão auxiliar na reestruturação e modelagem daqueles que seguem fir-
mes, aprendendo a ser professor no cotidiano da ação prática do professor 
e na reflexão sobre essa ação, haja vista que, como apontamos no início 
do capítulo a partir das palavras de Bauman (2011), a contemporaneidade 
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com seu excesso de informação exige de nós professores uma atitude 
reflexiva no preparo dos estudantes para viver e transformar a sociedade. 

Assim, como Nóvoa (2009), reconhecemos no âmbito da formação 
do professor, o imenso potencial da constituição de redes, de espaços de 
trocas, de compartilhamento de experiências positivas e de construção 
conjunta de novos caminhos para o fazer docente. Para isso, sempre 
que o assunto for o ensino e a aprendizagem de língua, nas instituições 
responsáveis pela formação, nas escolas, nas secretarias de educação, 
na mídia, na literatura especializada, devemos estar dispostos a passar 
a palavra ao professor de Português. 
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CAPÍTULO 1

POR UMA AULA DE LP COM MAIS SENTIDO - 
CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA SOCIOCOGNITIVA1

Carolina Alves Fonseca
Alice Queiroz Frascaroli

A palavra não foi feita para enfeitar, 
brilhar como ouro falso; 

a palavra foi feita pra dizer. 
Graciliano Ramos, 1948

PONTO DE PARTIDA

A epígrafe eleita para abertura deste capítulo sinaliza o rumo 
das discussões acerca dos processos de ensino e de aprendizagem que 
travaremos a seguir. Para o poeta e linguista Graciliano (1948), “a 
palavra foi feita para dizer”, e, segundo nossa perspectiva, ao dizer, 
agimos e interagimos no mundo. Nesse sentido, o domínio da língua, 
oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois 
é por meio da língua que o homem comunica-se, expressa-se, tem 
acesso à informação, posiciona-se, produz conhecimento, partilha e 
constrói visões de mundo. Daí o tamanho da responsabilidade da es-
cola e, principalmente, mas não somente, do professor de Português. 
Tendo este como objeto central do estudo a linguagem, e assumindo 
1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que as 
reflexões apresentadas neste capítulo são resultado de pesquisa de doutorado da primeira autora 
do texto, realizada pelo Programa de Pós-graduação em Linguística da UFJF e defendida em 
março de 2020.
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que estudar/produzir linguagem significa estudar/produzir discursos2, 
esse docente tem um papel importante na garantia do acesso aos sa-
beres linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 
inalienável de todos.

Para tanto, o trabalho do professor de Língua Portuguesa (LP) deve 
ser desenvolvido no sentido de contribuir para que cada aluno torne-se 
capaz de ler e interpretar, de assumir a palavra e, como cidadão, produzir 
e compreender textos oriundos das mais variadas situações. Assim, não 
faz sentido que as aulas de LP tenham outra unidade básica de ensino 
que não o texto inserido em uma situação comunicativa efetiva.

A importância do trabalho com as questões de produção de signifi-
cado, reconhecimento das intenções do autor do texto e desenvolvimen-
to da capacidade de análise crítica do discurso por parte dos alunos é 
apontada reiteradas vezes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
desde 1997. E, de fato, acreditamos que a ampliação da competência 
discursiva3 dos nossos alunos só será possível a partir de uma prática de 
reflexão sobre a língua em que se aliem sintaxe, semântica e pragmática, 
visto que as escolhas gramaticais do autor são ferramentas para se atingir 
determinado objetivo, para se produzir determinado efeito de sentido, e 
não se justificam como um fim em si mesmas. 

2  Língua, linguagem e discurso são entendidos neste estudo de acordo com as definições as-
sumidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), os quais, ainda que não 
explicitamente, apresentam uma abordagem sociointeracionista. No documento, 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” (BRASIL, 2000, p. 24). 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 a palavra, mas também seus significados culturais, visto 
que não pode ser compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação concreta 
de produção. Por fim, discurso refere-se à atividade comunicativa que é realizada em uma 
determinada situação, abrangendo também o conjunto de enunciados que lhe deu origem quanto 
às condições nas quais foi produzido. Como produto da atividade discursiva oral ou escrita, 
há o texto – manifestação linguística que forma um todo significativo e acabado, qualquer 
que seja sua extensão, organizado de acordo com determinado gênero, sendo este definido 
como forma relativamente estável de enunciados, disponível na cultura, caracterizado por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional.

3  Neste trabalho, competência discursiva está sendo compreendida como a capacidade de se 
produzir/compreender discursos – orais ou escritos – adequados às situações enunciativas em 
questão, considerando todos os aspectos e as decisões envolvidos nesse processo (BRASIL, 
2000, p. 35).
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Mas, será que essa é a realidade da sala de aula? Ou a sintaxe ainda 
se configura como a principal base do conteúdo ensinado? Segundo nossa 
experiência docente em diferentes escolas, na realidade da aula de LP, 
o tratamento da forma ainda é muito mais presente do que o tratamento 
dos processos de construção do significado.  

Acreditamos, portanto, que, como professoras de LP, devemos 
buscar caminhos para abordar em sala de aula questões relativas à sig-
nificação que promovam, realmente, uma reflexão sobre a língua, para 
que o aluno reconheça que as escolhas gramaticais de um texto, sendo 
elas feitas conscientemente ou não pelo autor, são imbuídas de sentido 
e intenções, desenvolvendo com o aluno uma “consciência semântica” 
(SOUZA; FERRAZ, 2013). O desejo de modificar nossas práticas em 
relação à abordagem dos processos de construção de sentido nas nossas 
aulas é, pois, o ponto de partida dessa busca por novos caminhos. 

PONTES COM A TEORIA

 Assumimos aqui que a linguagem, entendida como elemento pelo 
qual as pessoas, desde a infância, atribuem sentido a tudo o que está no 
mundo que as cerca – o que inclui atribuir sentido à própria linguagem 
– necessita ser estudada sob uma perspectiva em que se parta de usos 
que os alunos já conhecem para, então, fazê-los entender aquilo que é 
desconhecido e que pode ajudá-los a atingir seus diferentes propósitos 
comunicativos ou a identificar os dos autores de outras mensagens. 

Nesse viés, não é novo o reconhecimento da importância de o pro-
fessor trabalhar com o objetivo de estimular o senso crítico do aluno, 
ensinar estratégias que o ajudem a perceber o que há implícito em um 
texto ou quais as inferências possíveis a partir dele. Por isso, a necessidade 
de se promover uma consciência semântica, já que o aluno precisa ter a 
competência de refletir sobre os sentidos. Essa reflexão sobre a relação 
entre as escolhas linguísticas e a significação pretendida é a essência da 
análise linguística (AL), um dos eixos do ensino de LP (PCN, 1997; 
BNCC, 2018).
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Segundo nosso entendimento, o trabalho de análise linguística deve 
ser frequente, organizado e capaz de extrapolar o âmbito morfossintático, 
atingindo também o semântico e o pragmático. Contudo, reconhecemos 
que essa conduta ainda é dificultosa na nossa prática docente cotidiana, 
inclusive por falta de acesso a materiais que apresentem ideias mais 
práticas de como proceder para que as aulas de LP sejam mais coerentes 
com as concepções teóricas que assumimos. 

A proposta de abordar diretamente questões semânticas, por meio 
da AL, com o intuito de promover a competência discursiva do aluno 
tem grande motivação também no reconhecimento de que “o problema 
da significação não é resolver se às palavras corresponde algo no mundo 
externo e sim o que fazemos do ponto vista semântico quando usamos as 
palavras para dizer algo” (MARCUSCHI, 2004, p. 263). Assim, quando 
buscamos subsídios para a elaboração de atividades nas quais o trabalho 
no nível semântico ajude o aluno a desenvolver estratégias para a cons-
trução dos possíveis sentidos em um dado texto, temos em vista práticas 
pedagógicas que abram caminho para reflexões sobre o uso efetivo da 
linguagem nos mais variados contextos.

Desde a nossa formação inicial, fomos levadas a concluir que a “for-
ma tradicional” de ensinar não era a melhor, se o objetivo fosse ampliar 
a competência linguística dos alunos. Em nossa experiência acadêmica 
e profissional, percebemos que essa crítica induziu muitos profissionais 
a adotarem a postura radical de tentar não lidar com questões relaciona-
das ao ensino de gramática ou a mascarar a abordagem direta de tópicos 
gramaticais com o discurso de um ensino baseado no texto. Contudo, 
tal perspectiva de trabalho, em muitos casos, ficou limitada a atividades 
em que se lia um texto, e propunham-se questões rasas de interpretação 
sobre ele, acompanhadas de tarefas de localização ou de classificação 
de itens gramaticais. É nítida a fragilidade do ensino realizado dessa 
maneira, pois, como professoras de LP, é muito comum verificarmos 
todos os dias em sala de aula, em um aluno que já acumula alguns anos 
de escolaridade, a extrema dificuldade de interpretar um texto, identificar 
seus objetivos principais, realizar inferências, tecer relações semânticas 
e/ou pragmáticas. 
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O movimento de refletir sobre nossas práticas profissionais, no 
que diz respeito à abordagem de questões semânticas em sala de aula, 
levou-nos naturalmente a revisitar pontos específicos de nossa trajetória 
acadêmica, que acreditávamos estar mais diretamente relacionados com a 
nossa formação como linguistas (e não como professoras). O contrassen-
so da referida crença se evidencia quando, diante de discussões como a 
proposta por Sampaio e Santos (2018, p. 240), reconhecemos, em nosso 
contínuo processo de autoformação, a relevância da dimensão da nossa 
pessoalidade, de nossas experiências particulares e de toda nossa atuação 
profissional como docentes. 

Foi esse movimento, portanto, que nos fez recuperar algumas 
concepções básicas da Linguística Sociocognitiva (LSC), as quais, 
consideradas sob a perspectiva da nossa experiência profissional como 
professoras de português, mostraram-se muito pertinentes e frutíferas 
nesse exercício de construir novos encaminhamentos pedagógicos para 
o nível semântico-pragmático dos textos com os quais trabalhamos em 
sala de aula. São diversos os motivos que embasam essa conclusão, 
sendo o principal o fato de que uma das teses centrais da LSC é 
exatamente a da indissociação entre forma e sentido. Nesse modelo 
teórico, a análise gramatical e a análise semântica são indissociáveis, 
por isso o estudo das formas não pode ser dissociado do estudo do 
significado a elas associado e por elas simbolizado, quer no que 
se refere à língua materna quer no que diz respeito à língua não 
materna (BATORÉO, 2004, Subseção 3.1.1). Assim, na perspectiva 
sociocognitivista, a proposta é estudar a semântica aliada à  pragmática, 
isto é, o significado-em-uso. 

Outra concepção recuperada por nós nesse processo é a do sig-
nificado como algo dinâmico, compreendido como um conhecimento 
enciclopédico, configurado em feixes de conhecimento ou domínios, que, 
por sua vez, são corporificados, isto é, encarnados nas necessidades, nos 
interesses e nas experiências dos indivíduos, social e culturamente situa-
dos (FONSECA, 2015). A ideia, na perspectiva sociocognitiva, é a de que 
o significado é conceptualizado através de estruturas mentais (espaços, 
domínios, modelos mentais, frames, modelos cognitivos), entendidas 
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como estruturas de conhecimentos socialmente produzidos, adquiridos 
na vida diária, e culturalmente disponíveis. Sendo estruturas de memória, 
têm papel crucial na cognição humana, sendo essenciais para o processo 
de significação e inferenciação (LAKOFF, 1987; FELDMAN, 2006; 
FILLMORE 1982, 1895, 2007; GEERAERS & CUYCKENS, 2007; 
CROFT & CRUSE, 2004; RUPPENHOFER et al., 2010; SALOMÃO, 
2009, 2012). Por conseguinte, o significado linguístico e o conhecimen-
to de mundo encontram-se interligados, sendo a linguagem um meio 
de interpretar e construir o mundo, de organizar conhecimentos, que 
refletem as necessidades, os interesses e as experiências dos indivíduos 
e das suas culturas.

A linguagem, nessa teoria, é entendida como parte integrante da 
cognição, fundamentando-se em processos cognitivos, sociointera-
cionais e culturais, devendo ser estudada (tal como propõem os PCN 
e a BNCC) no seu uso e no contexto da interação e da experiência 
individual, social e cultural. Tomar o uso como central para o proces-
so de significação quer dizer que os sentidos de um determinado item 
lexical, por exemplo, serão essencialmente interpretações válidas em 
um determinado contexto, sendo alguns sentidos perspectivados em 
função de outros. 

A sugestão de atividade que apresentaremos a seguir parte desse 
princípio4. No caso específico dessas atividades, o objetivo é criar 
condições para que os alunos percebam que a metonímia é um recurso 
linguístico que produz efeitos de sentido distintos a depender do texto 
em que está sendo usada, de modo a servir de instrumento para que se 
atinjam diferentes intenções comunicativas. Tradicionalmente, a me-
tonímia é abordada na escola como instrumento retórico ou “figura de 
estilo”, típica de linguagens literárias. No entanto, a LSC considera-a 
como parte constitutiva da linguagem, relacionadas de tal modo que 
a metonímia, junto com a metáfora, é reconhecida como modelo cog-
nitivo do nosso sistema conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980). 
Processos metonímicos, dessa forma, subjazem modos de pensar e de 

4  A atividade apresentada como exemplo foi aplicada pela professora Carolina Fonseca, na 
Escola Estadual Governador Juscelino Kubtischek, ao longo da sua atuação no ano de 2016.
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falar, pouco importando ser linguagem formal ou informal, literária ou 
não. Trata-se de processo baseado na experiência humana, responsável 
pela estruturação do pensamento, da linguagem e da ação, bem como 
pela inovação conceptual. Lakoff e Johnson (1980, 2003) afirmam 
que “como as metáforas, as metonímias conceptuais estruturam não 
apenas nossa linguagem, mas nossos pensamentos, atitudes e ações. 
E, assim como as metáforas conceptuais, as metonímias conceptuais 
são baseadas na nossa experiência”5 (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 
36, tradução nossa). 

Metáfora e metonímia, em uma perspectiva cognitiva, portanto, 
constituem duas formas de conceptualizar nossas experiências, e, em 
ambas, constata-se um mapeamento cognitivo, mesmo que em níveis 
diferentes: na metáfora, constata-se um mapeamento entre dois domínios 
(do domínio origem para o domínio alvo); por outro lado, na metonímia, 
contata-se um mapeamento em um mesmo domínio: 

 
Em uma metáfora: há dois domínios: o domínio alvo, o qual é 
constituído pelo assunto imediato, o domínio origem, no qual 
importantes raciocínios metafóricos acontecem e fornecem os 
conceitos origens usados nos raciocínios. Em uma metonímia, 
há somente um domínio: o assunto imediato. Há somente um 
mapeamento; tipicamente mapeia-se a origem metonímica para o 
alvo metonímico (o referente), assim um item dentro do domínio 
pode representar o outro. (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 265)

Ser capaz de identificar o uso da metonímia em um texto, mas, 
principalmente, os efeitos de sentido e prováveis intenções do autor com 
esse uso é de fundamental importância para o ouvinte/leitor de um texto. 
Todavia, atividades isoladas com intuitos apenas metalinguísticos6, como 
é feito na maioria das vezes, não são suficientes para atingir esse objetivo. 
Sampaio (2011) chama atenção para o fato de que metáforas e metonímias 
5 “like metaphors, metonymic concepts structure not just our language but our thoughts, atti-

tudes, and actions. And, like metaphoric concepts, metonymic concepts are grounded in our 
experience” (LAKOFF;  JOHNSON, 2003, p. 36)

6  A aula aqui proposta foi ministrada após uma aula de literatura, cujo principal suporte foi o 
livro didático. Nele, a metáfora e a metonímia são citadas rapidamente como recursos carac-
terísticos da linguagem literária, especificamente no estilo de época Romantismo.  
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não são abordadas em sala de aula como projeções figurativas. Segundo 
a pesquisadora, via de regra, o tratamento reservado à metáfora e à me-
tonímia é um tratamento formal, que não costuma ir além de exercícios 
de identificação. A pesquisadora  sugere, então, que trabalhar metáforas 
e metonímias como projeções conceptuais pode “oferecer ao aluno uma 
possibilidade de compreender como o seu modo de falar sobre o mundo 
revela aspectos relevantes acerca do seu modo de conceber o mundo” 
e pode fundamentar “a discussão sobre a rica relação entre linguagem, 
sociedade, cultura e cognição” (p. 235).

No entanto, o COMO fazer é ainda um desafio. Certas da necessida-
de de encontrar novos caminhos, apresentamos possibilidades de explorar 
esse recurso de uma maneira que foge às atividades que se repetem em 
materiais didáticos, que costumam limitar-se a apresentar um conceito 
de metonímia e solicitar que o aluno identifique, majoritariamente em 
textos literários, palavras ou expressões metonímicas. Nas atividades 
que propomos, espera-se que sejam desenvolvidas práticas de reflexão e 
análise que girem em torno do funcionamento da metonímia em diferentes 
textos, com objetivos comunicativos distintos. 

CAMINHOS POSSÍVEIS

Considerando as ideias discutidas até aqui, sugerimos, como forma 
de ilustração, algumas atividades realizadas em aulas ministradas em uma 
turma do 2º ano do ensino médio, em uma escola pública de periferia 
de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os alunos da turma em questão apresen-
tavam, segundo avaliação da professora regente, grandes dificuldades 
com atividades de leitura, de reconhecimento de gêneros secundários e 
de inferências acerca das intenções comunicativas de um texto. Nesse 
sentido, o objetivo central das atividades que envolveram a abordagem 
de questões semânticas, especificamente no que tange à metonímia, foi 
desenvolver o senso crítico dos alunos, principalmente no que se refere a 
gêneros da esfera jornalística7. Além desse, outros objetivos, não menos 

7  Esta atividade foi aplicada após um trabalho sistemático com os gêneros propaganda, repor-
tagem e notícia, analisando as macro e as microestruturas deles. 
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importantes, seriam: (i) introduzir estratégias dissertativas de persuasão, 
como o testemunho de autoridade e dados estatísticos; (ii) identificar a 
metonímia no texto, usada não como um adorno, mas como ferramenta 
dissertativa com intenções comunicativas bem definidas a depender do 
texto; (iii) introduzir o conceito de modalização do discurso, seja através 
do distanciamento do leitor utilizando um testemunho de autoridade – 
metonímia na notícia destinada à divulgação de uma questão científica 
–, seja com o objetivo de distanciar o responsável por determinada ação, 
protegendo a face dos envolvidos – metonímia na notícia destinada a 
relatar um crime.

A princípio, sugerimos trabalhar o uso da metonímia na construção 
do argumento de autoridade. Isso pode ser realizado por meio de uma 
notícia de divulgação científica. Assim, é importante expor o aluno a 
um texto desse gênero, já como uma forma de romper a perspectiva de 
que essa estratégia apenas ocorre em textos de gênero literário e que a 
identificação dela consiste em um fim em si mesmo, como se em nada 
contribuísse para o que se pretende dizer. Desse modo, a proposta é 
iniciar a aula com a leitura de uma notícia. No trabalho que desenvolve-
mos, foi realizada a leitura de um texto sobre violência contra mulher8. 

Após a atividade de leitura e compreensão, em uma roda de con-
versa, a ideia é que o professor discuta com os alunos o conteúdo acerca 
de gêneros textuais, o qual a turma já deve vir construindo. A notícia é 
um gênero que, atualmente, vem sofrendo algumas alterações em sua 
estrutura macro e micro, as quais são consequência da necessidade 
de se atingir seu objetivo comunicativo. E é com base principalmente 
nessas intenções comunicativas específicas, que um determinado texto, 
que a princípio podemos chamar simplesmente de ‘notícia’, pode ser 
classificado como notícia de divulgação científica ou notícia policial, 
por exemplo. Por essa razão, é muito importante que os alunos sejam 
solicitados a refletir sobre o objetivo comunicativo do texto lido. Na 
situação em que essa atividade foi desenvolvida, os alunos fizeram tal 

8  O texto utilizado, �Brasil tem 1 denúncia de violência contra mulher a cada 7 minutos�, está 
disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-denuncia-de-violencia-
contra-a-mulher-a-cada-7-minutos,10000019981 . Acesso em: 20/02/2018 às 14:16.
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reflexão e concluíram que a notícia lida era um exemplar de notícia 
de divulgação científica.

Tendo em vista os objetivos do trabalho proposto, o passo seguinte 
é promover uma reflexão acerca da confiabilidade dos fatos ali divulga-
dos. Os alunos tendem a reconhecer a credibilidade desse tipo de texto 
e, no caso da aula realizada, eles levantaram algumas hipóteses, sendo 
as mais recorrentes a de que o texto era confiável por causa da sua fonte 
e a de que a credibilidade vinha do fato de o texto apresentar muitos da-
dos. Ao concluir a discussão desse ponto, naquela ocasião, a professora 
pontuou que, nesse gênero textual, é comum o autor lançar mão de dados 
estatísticos. Isso seria feito para trazer maior credibilidade ao texto, pois 
demonstraria que os fatos e os argumentos apontados têm fundamentos 
científicos, comprovados através de pesquisas quantitativas. Nesse ponto, 
pode ser interessante pedir que os alunos identifiquem alguns dos dados 
utilizados pelo autor para tornar o texto mais confiável. 

Em um segundo momento, é importante voltar a atenção dos alunos 
para a estrutura utilizada para introduzir esses dados ao texto. A principal 
estratégia, nesse caso, é reler com os alunos alguns trechos selecionados. 
No caso da notícia sobre violência contra mulher, poderia ser proposta, 
por exemplo, a análise dos seguintes trechos:

Os dados mostram ainda que, entre os relatos de violência, 85,85% corres-
ponderam a situações em ambiente doméstico e familiar.

O Ministério da Educação informou que, em 55 redações, foram relatados 
depoimentos contundentes sobre o tema.   

Para orientar a análise, o professor poderia questionar os alunos 
sobre a origem dos dados que aparecem no texto: seria uma pesquisa 
realizada pelo próprio autor do texto ou pelo jornal em que a notícia foi 
publicada?9. Parece-nos que, em casos como esses, os alunos, com certa 
9  Essa questão foi debatida bastante pela professora, pois os alunos frequentemente não referen-

ciavam os dados que utilizavam em suas redações produzidas nas aulas de produção de texto, 
cujo objetivo era produzirem textos nos moldes da redação exigida pelo ENEM, deixando o 
texto sem credibilidade.
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facilidade, reconhecem que os dados vêm acompanhados da instituição 
que realizou a pesquisa. Após essa identificação, a sugestão é que os 
alunos voltem ao texto, munidos de canetas coloridas ou lápis de cor, 
marcando de cores iguais cada dado com sua respectiva fonte. Durante 
a realização das atividades, é importante que os alunos conversem sobre 
os recursos do texto, sobre elementos que chamam sua atenção. Quando 
a aula foi ministrada, por exemplo, um dos alunos observou que não 
aparecia no texto o nome de quem fez a pesquisa, mas a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres. Com isso, ele adiantou o próximo questio-
namento da professora, que faria essa observação, caso nenhum aluno 
tivesse percebido.

Assim, é interessante discutir com os alunos o fato de que, nesse 
tipo específico de texto, o locutor busca não permitir que a proposição 
apresente muitas marcas de subjetividade, e utiliza diferentes estratégias 
de impessoalização do discurso. Nesse sentido, cabe refletir com a turma 
sobre qual a possível causa de se usar essas estruturas de personificação. 
A reflexão deve ser orientada de modo a permitir que os alunos percebam 
que esse uso é uma forma de modalizar o discurso, criando um certo dis-
tanciamento para o autor. Isso costuma dar maior credibilidade ao texto, 
pois o leitor se vê diante de dados de uma pesquisa ou de informações 
atribuídas diretamente a algum órgão ou instituição, e não de meras 
impressões do autor do texto. 

Nesse exercício de análise linguística, espera-se, então, que seja 
objeto de discussão o fato de que “Ministério da Educação” é uma insti-
tuição, portanto, um ser inanimado. Propõe-se, então, uma reflexão sobre 
esse recurso, relativamente comum em textos desse tipo, de usar, em uma 
oração na voz ativa, uma entidade inanimada como sujeito de verbos 
como mostrar, registrar ou informar: o que se quer dizer realmente?; 
qual o efeito de sentido produzido? 

Questões desse tipo não são, infelizmente, consideradas com fre-
quência em atividades de compreensão. Contudo, acreditamos que de-
veriam ser, pois isso ajuda a despertar o olhar do aluno para a língua em 
funcionamento no texto. No trabalho que desenvolvemos com a referida 
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notícia, a turma rapidamente percebeu que as entidades estavam sendo 
usadas como pessoas, como seres animados que teriam a capacidade de 
mostrar ou registrar algo. Assim, eles logo perceberam que, no trecho 
que reproduzimos acima, por exemplo, o nome da entidade estava sendo 
utilizado no lugar dos funcionários que trabalham na instituição, o que 
levou-lhes a construir a seguinte conclusão: em notícias como essas, 
usar a instituição ao invés de se citar o nome das pessoas envolvidas é 
uma estratégia que tem a ver com a credibilidade do texto. Em seguida, 
questionados sobre o nome desse fenômeno em que se utiliza determinado 
elemento no lugar do outro, havendo, entre ambos, extrema afinidade 
e relação de sentido10, os alunos chegaram à metonímia, após alguns 
minutos de discussão para relembrarem o conceito. 

Nesse momento, vale retomar uma definição tradicional de meto-
nímia e questionar se os discentes concordam com a abordagem que a 
considera como um recurso estético, utilizada basicamente em textos 
literários. Os alunos estarão aptos a apontar que, no caso da notícia, não 
é um recurso estético, como em poesia, mas que há outra intenção. Na 
sequência, pode-se começar um trabalho em sala de se pensar em outros 
usos de metonímias em nossa linguagem diária, os quais merecem ser 
colocados no quadro.

Aproveitando o processo de reflexão, sugerimos outra atividade, que 
explora um uso diferente do que se encontra frequentemente nos materiais 
que abordam a metonímia: recurso de proteção de face. No trabalho que 
realizamos, optamos por continuar trabalhando com notícias, mas, nesse 
caso, selecionamos uma notícia policial11.

É recomendada a leitura em roda e em voz alta por um dos alunos 
e, após isso, perguntar se se trata do mesmo gênero textual do texto lido 
anteriormente. É esperado que os alunos não tenham dificuldade para 
reconhecer que se trata de uma notícia e pode-se, então, questionar se 

10  Essa pergunta só foi possível porque os alunos já haviam sido apresentados a essas classifi-
cações (metáfora, metonímia, hipérbole etc) por uma professora anterior na instituição, mas 
com intuitos meramente metalinguísticos, não havendo processo reflexivo.

11  O texto utilizado, �Casal é encontrado morto em motel em Ibiúna�, está disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u129984.shtml. Acesso em: 20/02/2018 às 14 
horas.
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há diferença entre a intenção comunicativa de ambos. Os alunos já sub-
metidos a essa atividade tiveram facilidade em apontar que, diferente 
do primeiro texto, o objetivo dessa última notícia era relatar um acon-
tecimento específico; no caso, um crime possivelmente de homicídio.

Dando sequência à aula, é importante refletir com os alunos que, 
em diversos gêneros textuais, como na notícia analisada anteriormente, 
é comum utilizar uma instituição ou uma entidade inanimada no lugar 
das pessoas que praticaram determinada ação. Naquele texto, os alunos 
notaram que esse recurso era usado, principalmente, como forma de dar 
maior credibilidade aos dados apresentados ou como estratégia de im-
pessoalização. No caso de artigos de divulgação científica, por exemplo, 
isso também pode gerar, no interlocutor, maior confiança nas informações 
apresentadas, já que normalmente são utilizadas instituições respeitadas 
academicamente. Se o trabalho for feito com exemplares desse gênero, 
é possível, inclusive, fazer alguns exercícios de substituição ou reescri-
ta, para mostrar que a divulgação de uma pesquisa realizada por uma 
instituição, conhecida e com credibilidade, gera mais confiabilidade do 
que se esta for diretamente atribuída a um pesquisador específico, prin-
cipalmente se este for desconhecido. 

Voltando às notícias policiais, mais uma vez, sugerimos a leitura 
de trechos selecionados, como o do exemplo a seguir: 

A PM encontrou os dois deitados na cama, já mortos, sem nenhum tipo de 
sinal ou hematoma.

Tendo sido realizado aquele trabalho anterior, já é possível ques-
tionar diretamente aos alunos se eles reconhecem o uso de metonímia 
nesses trechos e, se sim, qual seria a intenção. O debate entre eles deve 
ser facilitado para que concluam que, no trecho em questão, por exemplo, 
a instituição Polícia Militar foi usada no lugar dos agentes de polícia que 
de fato encontraram o casal morto no motel. O professor, nesse momento, 
pode auxiliar a conversa, organizando os turnos de fala, mas não deve 
conduzir as respostas, de modo que os alunos cheguem às conclusões 
sozinhos. Além disso, é possível que eles percebam que a metonímia foi 
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utilizada para gerar um afastamento do locutor da notícia, transferindo a 
responsabilidade pela informação veiculada para as instituições citadas 
(Polícia Militar, coorporação, Secretaria de Segurança). Para explorar 
uma outra finalidade do uso da metonímia, no entanto, é muito impor-
tante que eles percebam que a responsabilidade pelas ações veiculadas 
pelas notícias é atribuída a essas instituições para preservar a face dos 
verdadeiros executores das ações divulgadas pela notícia policial. Essa 
responsabilização da instituição, ao invés dos integrantes dela, gera uma 
forma de preservação da identidade (e, por que não dizer, da vida) dos 
policiais que executam as ações determinadas pela corporação.

É interessante dizer que, quando essa aula foi ministrada, os alunos 
levantaram uma outra questão muito relevante para essa abordagem. Eles 
lembraram que, quando a notícia tinha a intenção de relatar algum desvio 
de conduta ou crime de algum policial, não era utilizada a metonímia, era 
usada a expressão “o policial” ou até mesmo o nome do envolvido era 
dito explicitamente no texto. Segundo observação dos próprios alunos, 
isso era feito para o leitor não generalizar esse tipo de comportamento, 
percebendo que se tratava de um caso isolado e não algo comum na 
instituição. Aproveitando a oportunidade, foram colocadas no quadro 
as frases (i) A PM do Rio é corrupta (ii) Policial militar no Rio é preso 
por corrupção, a fim de ilustrar a colocação dos alunos.

Acreditamos que essas atividades, ministradas em dois horários de 
45 minutos, foram extremamente proveitosas naquela ocasião, pois, par-
tindo de uma reflexão, os alunos atingiram a classificação da metonímia, 
não de forma vazia, mas reconhecendo-a como recurso discursivo que 
atende às intenções comunicativas do produtor do texto.

PORTANTO

Como o ensino sobre semântica só recentemente passou a ser alvo 
de materiais específicos, os quais são ainda muito escassos e pouco di-
vulgados, nosso objetivo foi auxiliar o professor, sobretudo da educação 
básica, a realizar um trabalho que contemple esse aspecto do ensino da 
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língua materna. Contudo, embora tenhamos feito a exposição de uma 
atividade utilizada para o ensino de semântica, a ideia principal desse 
trabalho não foi apresentar algo a ser aplicado ad hoc, mas uma suges-
tão de conduta ao professor que necessita de um norte para desenvolver 
práticas de análise linguística no ensino de LP, o que torna o aluno mais 
competente e a aula mais interessante. Com isso, iremos agir como reco-
mendado por Kock (2001), que chama a atenção para a importância de o 
professor criar situações nas aulas em que exponha os alunos a diversos 
modelos de textos, sem que fiquem limitados ao estudo de frases aleatórias 
e possam efetivamente refletir sobre as intenções do uso da língua, algo 
visivelmente atingido nas aulas apresentadas, e produzir textos em que 
atinjam também suas pretensões discursivas.

Dessa forma, como já dissemos, ao sabermos que nós, professores, 
muitas vezes, já selecionamos as informações que devemos fornecer ao 
nosso aluno, tentamos apontar um norte que pode ser seguido para que 
possamos atingir nossos objetivos e superar nossas angústias de natureza 
didática. Visto que a intervenção pedagógica do professor é imprescindível 
para se promover a aprendizagem, desejamos auxiliar para que tal interven-
ção realmente possa atingir os objetivos que o professor pretende alcançar. 
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CAPÍTULO 2

ANÁLISE LINGUÍSTICA E NÍVEL DISCURSIVO  
MARES POUCO DANTES NAVEGADOS1

Pedro Lucas Castro2

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma

tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?

Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia.

PONTO DE PARTIDA

Neste capítulo, discutiremos diretrizes e caminhos possíveis para 
que o docente de língua portuguesa possa abordar a esfera discursiva 
da linguagem por meio do que convencionamos chamar de Análise 
Linguística. Essa metodologia, que vem para buscar atribuir sentido 
ao ensino de gramática e colocá-lo em favor do aprimoramento do 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que as 
reflexões apresentadas neste capítulo são resultado da dissertação de mestrado “O ensino do 
papel discursivo das conjunções na leitura de intenções, valores e sujeitos”, apoiada por essa 
instituição e defendida pelo autor do texto, no Programa de Pós-graduação em Linguística da 
UFJF, em 2017. 

2 Professor de Português da rede estadual de Minas Gerais e pesquisador, mestre em Linguística 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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uso da língua, vem sendo amplamente recomendada por estudiosos 
das práticas docentes já há algumas décadas – tendo sido, inclusive, 
aconselhada de maneira direta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs). Assim como a metodologia, o objeto de estudo de que tra-
tamos aqui – a exploração dos elementos do discurso – também tem 
estado em voga por sua grande relevância para a educação linguística 
dos nossos estudantes.

Os PCNs de Língua Portuguesa são tidos como o norte dos profes-
sores da disciplina em todo o país, mesmo havendo currículos propostos 
em escala menor pelas unidades federadas. Desde sua publicação, esse 
documento tem influenciado a maneira de conceber o ensino de língua 
materna, suas prioridades e suas estratégias. Segundo o documento, 
além da disciplina de Português, todas as demais matérias oferecidas 
nas escolas recebem a responsabilidade de formar os estudantes como 
“cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa 
sociedade” (BRASIL, 1998). 

Outros adjetivos saltam aos olhos no documento quando se men-
ciona o papel da escola em relação aos alunos: estes precisam se tornar 
“participativos”, “reflexivos” e “autônomos” ao longo de seu período de 
escolaridade. Tal escolha de palavras acaba sinalizando para uma meta 
bastante distinta daquela a que se visava anteriormente para os alunos 
– sobretudo em nossa disciplina –, mais ligada ao acúmulo de cultura 
geral e clássica.

Perspectiva bastante semelhante se nota também na Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017), documento mais recente, cujo 
caráter normativo estabelece o conjunto progressivo de aprendizagens 
incontornáveis para todos os alunos, a serem desenvolvidas ao longo das 
etapas da Educação Básica. A introdução da Base já esclarece em suas 
primeiras linhas o objetivo a que se visa com as discussões e instruções 
apresentadas no documento, qual seja “a formação humana integral e a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 
2017, p. 7). Ademais, algumas linhas adiante, quando são listadas as 
competências básicas que deverão ser desenvolvidas de maneira inter-
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relacionada e desdobrada nas três etapas da Educação Básica, por parte 
de todas as disciplinas, chama a atenção a competência 6:

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe [ao 
aluno] possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cida-
dania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. (idem, 2017, p. 9. 
Grifos nossos)

 Quando se leem ambos os documentos por inteiro, fica clara a inten-
ção estabelecida pelos profissionais da área: a formação do cidadão capaz 
de usar a língua em diversas situações sociocomunicativas de maneira 
a atingir seus objetivos na interação – lendo, ouvindo, interpretando e 
produzindo textos com um olhar atento e crítico às condições contextuais 
e estruturais de materialização dos discursos e às suas intencionalidades, 
produzindo os seus próprios com eficácia na realização de seus objetivos 
comunicativos.

Quando falamos em objetivos comunicativos, intencionalidades 
e condições contextuais, estamos falando de discurso, essa esfera que 
ultrapassa e engloba as produções linguísticas, bem como os sujeitos 
por elas responsáveis, os conflitos sociais em jogo, as relações de poder. 
O aluno não pode ser considerado um leitor plenamente proficiente em 
sua própria língua se não for capaz de desvelar as razões que justificam 
certas escolhas linguísticas tomadas na produção dos textos, isto é, se não 
for capaz de atingir o nível discursivo de interpretação. Por mais que os 
nossos leitores já possam estar por dentro das discussões a respeito do 
discurso, pela constante ausência (com o perdão do oxímoro) de bons 
exemplos de práticas, é inevitável que surjam muitas dúvidas quanto às 
melhores maneiras de proceder com o trabalho pedagógico de modo a 
atingir um objetivo de tamanha importância e complexidade. 

Por esse motivo, propõe-se nas linhas seguintes esclarecer tanto 
quanto possível as motivações para se estudar o nível discursivo da lín-
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gua e, em seguida, debater caminhos para a abordagem das intenções, 
das ideologias e das representações de mundo (e dos interlocutores) que 
orientam os textos. 

PONTE COM A TEORIA

Considera-se comumente que a segunda metade do século XX tenha 
tido grande relevância para as ciências da linguagem em decorrência 
da chamada virada pragmática, momento em que os estudos da língua 
passaram a focalizar de fato o elemento social, as relações institucionais 
em que se enquadram os usos e a língua em realização. Multiplicaram-se 
pesquisas e debates acerca das possibilidades da língua como forma de 
ação e da construção da realidade a partir da fala (AUSTIN, 1990 (1962); 
SEARLE, 1969; entre outros). É possível dizer que a compreensão geral 
que se tem da língua transforma-se bastante e irreversivelmente a partir 
desse momento. 

Entendemos, por exemplo, que os elementos componentes do códi-
go (o que convencionalmente enquadramos nas categorias de gramática 
e de léxico) são postos, na língua, em favor de estratégias discursivas. 
Compreendemos que, a partir da linguagem, agimos – defendemos nossa 
face, atacamos ou protegemos a face do outro conforme nossos interes-
ses; com a linguagem, somos aptos a comunicar significados implícitos 
e a fazer inferências, estabelecemos pressupostos e acordos comuns. 
Também, em última análise, a linguagem pode servir à manipulação e à 
reprodução do poder e da desigualdade.

 A língua deve ser compreendida na perspectiva do uso, da ação e 
da intenção, e as formas linguísticas podem se prestar mais ou menos 
a isso tanto quanto os falantes estiverem conscientes das propriedades 
da linguagem e da articulação entre os níveis estruturais e os níveis su-
praestruturais da língua. O discurso, igualmente, é entendido aqui numa 
perspectiva dialógica (bakhtiniana), segundo a qual cada enunciado 
concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada esfera, 
elo esse cujas fronteiras se determinam pela alternância dos sujeitos 
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falantes. Nessa perspectiva, “o enunciado deve ser considerado acima 
de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada 
esfera [...]: refuta-os, confirma-os, completa-os, supõe-nos conhecidos 
e, de um modo ou de outro, conta com eles” (BAKHTIN, 1992, p. 316). 
Se consideramos, dessa forma, que um discurso é “sempre um discurso 
sobre outro discurso” (FIORIN, 2015), nossa perspectiva desse fenômeno 
torna-se essencialmente argumentativa, pois todos os discursos fazem 
parte de uma controvérsia, todos são reações responsivas.  

Dijk (2008) aponta para uma desigualdade estrutural entre a quan-
tidade de pessoas que dominam o uso das propriedades da linguagem, 
controlando a produção do discurso (que passa a ser hegemônico) e a 
quantidade de pessoas que acabam sendo submetidas a ele. O pesquisa-
dor, nome de destaque na Análise Crítica do Discurso, ressalta o papel 
social dos acadêmicos da área e dos professores no que diz respeito a 
popularizar os conhecimentos sobre as estratégias discursivas, incluindo 
as mais refinadas. Nas aulas de Língua Portuguesa, por conseguinte, o 
aluno deve aprender a ajustar sua lente de compreensão do mundo, tanto 
para os fenômenos micro quanto para os fenômenos macro de seu idioma, 
para entender como as menores partículas sonoras e significativas podem 
ter reverberações no discurso, na comunicação das intenções, no sucesso 
do ato de fala e no éthos do enunciador.

Quando falamos em éthos, remontamos a um conceito inaugurado 
por Aristóteles, em sua Retórica, e discutido também por estudiosos do 
discurso, tais como Barthes, Maingueneau e Fiorin. Trata-se, em suma, 
da imagem que um enunciador edifica de si mesmo, ao construir seu 
discurso. O pensador grego postulou em sua obra que é o éthos, ou seja, 
o caráter que leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal 
maneira que o orador inspira confiança (I, II, IV, 1356ª). Barthes (1975 
apud FIORIN, 2015) explicita que os traços de caráter mostrados ao 
auditório em nome da boa impressão não são necessariamente sinceros, 
pois estamos falando de uma imagem, de um autor implícito, e não do 
autor real. Esses traços não se evidenciam no enunciado, mas na enun-
ciação, na maneira de organizar a fala, na razoabilidade e na ponderação 
da escolha dos argumentos, e mesmo na solidariedade e na amabilidade 
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para com o público. Embora os autores se valham de termos da Oratória, 
seus conceitos podem ser estendidos para as discussões sobre os textos 
escritos – e o são neste trabalho: nossa prática docente só tem a enri-
quecer se conseguirmos dar conta de entender a imagem que os autores 
dos textos buscam fazer de si mesmos através das escolhas linguísticas.

Além da autoimagem do enunciador, outro tópico de grande rele-
vância para justificar as discussões propostas neste capítulo é a questão 
do poder. Tal como Dijk (2008), reconhecemos aqui a importância que 
exerce o poder na manutenção da sociedade, a qual não poderia funcionar 
caso não houvesse ordem, controle, relações de peso e contrapeso. O 
exercício legítimo do poder tem se mostrado necessário para o governo 
das diferenças, dos desejos e das necessidades dos homens. Exatamente 
por isso, não é contra as relações legítimas de poder que nos voltamos, 
mas contra suas manifestações ilegítimas. Consideramos ilegítimas as 
relações de poder que influenciam interações e comportamentos em 
larga escala de maneira a propiciar violações aos direitos fundamentais 
de grupos sociais. 

As relações de poder social manifestam-se tipicamente por meio 
da (e na) interação, quando as ações reais ou potenciais de A exercem 
controle sobre as condições cognitivas das ações de B, tais como desejos, 
planos e crenças, o que caracteriza per se uma limitação da liberdade 
social. Esse poder é exercido e expresso diretamente por meio do aces-
so diferenciado aos vários gêneros, conteúdos e estilos do discurso, e é 
materializado quando, por exemplo, organizações midiáticas incitam o 
sentimento de ódio em relação a algum grupo étnico ou social; ou quando 
instituições religiosas introjetam no pensamento de seus fiéis que a salva-
ção espiritual estaria condicionada a contribuições monetárias periódicas 
e obrigatórias e à mudança radical de estilo de vida. 

Assim, por um lado, os poderosos detêm acesso a várias estraté-
gias capazes de permitir-lhes controlar a produção material e simbólica 
da escrita e da fala e, desse modo, parte dos processos cognitivos que 
subjazem à administração cognitiva e à fabricação de consenso entre os 
menos poderosos. Estes, por outro lado, figuram apenas como receptores 
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da maior parte dos tipos de discurso formais, públicos ou impressos. 
Quando essa assimetria é potencializada a ponto de se tornar ilegítima, 
o resultado acaba sendo o que Dijk (2008) chama de “consequências 
mentais negativas”, isto é, desinformação, manipulação, estereótipos e 
preconceitos, vieses, falta de conhecimento, doutrinação e reprodução 
da desigualdade social. 

Essa discussão está fortemente atrelada com a distinção feita 
na Análise Crítica do Discurso entre persuasão e manipulação. A 
manipulação é uma prática comunicativa e interacional na qual um 
manipulador exerce controle sobre outras pessoas, normalmente contra 
a vontade e interesse delas. É necessariamente ruim, porque viola as 
normas sociais. Sem as associações negativas, a manipulação poderia 
ser uma forma de (legítima) persuasão. A diferença crucial neste caso 
é que, na persuasão, os interlocutores são livres para acreditar ou agir 
como desejarem, dependendo unicamente de sua aceitação ou de sua 
recusa aos argumentos do persuasor. Na manipulação, pelo contrário, 
aos receptores é dado, tipicamente, um papel mais passivo: eles são 
vítimas da manipulação. 

Essa consequência negativa do discurso manipulador ocorre tipi-
camente quando os receptores são incapazes de entender as intenções 
reais ou de perceber todas as consequências das crenças e ações defen-
didas pelo manipulador. Esse pode ser especialmente o caso quando 
os receptores não têm o conhecimento específico do que poderia ser 
usado para resistir à manipulação. É neste ponto que reside nosso pa-
pel enquanto professores, conforme estabelecido pela ACD: fornecer 
os recursos necessários para que os alunos deixem de ser vítimas sem 
escudos contra as práticas manipulativas e se tornem protagonistas na 
sua relação com os textos.

A tarefa que fica cabendo ao professor em uma tal conjuntura é o 
de preparar seus alunos para ler, analisar e produzir textos munindo-se 
progressivamente de conhecimentos que lhes permitam decodificar es-
tratégias argumentativas presentes, de modo potencial, na escolha por 
um artigo definido em detrimento de um indefinido, por uma construção 
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semântico-sintática do campo hipotético em detrimento do factual, por um 
verbo na voz passiva em detrimento da voz ativa, entre inúmeras outras.    

Decidimos fazer essa ponte com a Análise Crítica do Discurso, neste 
capítulo, principalmente pela meta que essa linha de estudos estabelece 
para si mesma, ou seja, o estudo da reprodução discursiva do abuso de 
poder – sempre de maneira a contribuir para o empoderamento social de 
grupos dominados, especialmente no domínio da comunicação. Diferen-
temente de outras teorias que tendem a buscar “neutralidade”, a ACD 
acaba sendo muito identificada com uma perspectiva paulofreiriana de 
educação, essencialmente política, a qual acreditamos ser a mais válida 
para um ensino de português que não forme indivíduos passivamente 
consumidores, conformados e coniventes. Exatamente por isso, essa 
corrente teórica busca formular alternativas viáveis aos discursos do-
minantes, alternativas compatíveis com os interesses dos grupos domi-
nados. Fairclough (2001) nos mostra que a eficiência da resistência e 
a efetivação da mudança na distribuição do poder estão condicionadas 
ao desenvolvimento, nos grupos oprimidos, de uma consciência crítica 
da dominação e de suas modalidades. Consequentemente, é papel fun-
damental da escola auxiliar na conscientização acerca da contribuição 
da língua para a dominação de alguns grupos por parte de outros: essa 
tomada de consciência será o primeiro passo rumo à emancipação dos 
povos oprimidos. 

Finalmente, por conseguinte, de todas as inovações que têm atingido 
as práticas de ensino de língua, precisamos nos perguntar qual o lugar da 
pragmática, do discurso e da enunciação no ensino de português; quais 
são os tópicos mais aproveitáveis desses estudos no ambiente escolar, e 
como a exploração do nível interativo pode servir à formação de usuários 
competentes e ativos da língua. É importante que nos questionemos acerca 
dos propósitos com que os textos são escritos, que identifiquemos para 
quem eles foram pensados, quais os recursos usados para obter maior 
sucesso interativo e boa autoimagem perante a sociedade e finalmente 
quais os reflexos de todas essas circunstâncias nas próprias escolhas 
linguísticas. 
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CAMINHOS POSSÍVEIS

Nesta seção, nosso objetivo será a discussão de caminhos e estra-
tégias de que nós, professores de Língua Portuguesa, podemos lançar 
mão para alçar nossos alunos ao nível discursivo dos textos com que 
venham a se deparar. Não relataremos uma experiência específica 
com riqueza de detalhes, tampouco temos a pretensão de fornecer 
“receitas de bolo”, tendo em vista a multiplicidade de realidades que 
os professores encontram em todo o país – e a consequente dificuldade 
de que uma lista de procedimentos obtenha um sucesso unânime. A 
ideia é pôr em pauta certas possibilidades e analisá-las de um ponto de 
vista prático e funcional, isto é, realista e condizente com os desafios 
característicos da profissão.

Em alguns momentos desta seção, contudo, irei além e fugirei um 
pouco do protocolo proposto e obedecido pelos outros capítulos deste 
livro: trago relatos de experiências vividas em salas de aula em meio à 
realização de atividades de análise linguística voltada ao discurso. Acre-
dito que, especialmente no caso deste capítulo, que propõe uma discussão 
indissociável do sujeito e do potencial libertador do ensino de língua, 
nos âmbitos individual e coletivo, optar por adicionar episódios reais, 
envolvendo pessoas reais com reações reais em contextos reais, pode 
ser um recurso proveitoso para que você, leitor ou leitora, tenha alguma 
ideia do que pode se passar quando nos propomos a abrir os horizontes 
reflexivos de nossos alunos a uma tal amplitude. Dessa forma, podemos 
nos antecipar a certos riscos e já nos preparar para enfrentá-los, de modo 
a depender o mínimo possível de nossa capacidade de improviso.   

Frequentemente, na atualidade, os livros didáticos de Português têm 
buscado superar o tratamento tradicional dado ao estudo do texto e de 
seus elementos linguísticos. Verifica-se um movimento forte no sentido 
de tornar significativo o aprendizado da gramática, evidenciando-se 
constantemente o papel que os advérbios ou os sujeitos ocultos (para citar 
dois exemplos ao acaso) desempenham em um gênero textual ou em um 
texto específico, e deixando-se de focar nas atividades de identificação e 
classificação. Não obstante, no que tange ao estudo do potencial discur-
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sivo desses itens, ainda há lacunas a serem preenchidas, que podem ser 
menores ou maiores de coleção para coleção (CASTRO, 2017). 

Textos do domínio publicitário têm constituído uma fração con-
siderável da gama do material selecionado para compor esses mesmos 
livros didáticos: anúncios, propagandas governamentais, slogans, 
dentre outros, têm presença garantida nos livros de Português de quase 
todos os níveis dos ensinos Fundamental e Médio, hoje em dia. Esses 
textos são, por seu caráter persuasivo e comumente criativo quanto ao 
uso da língua, espaços profícuos para o aparecimento de elementos 
linguísticos que indicam, mais ou menos sutilmente, posicionamentos e 
valores subjacentes à sua produção. O domínio desses mecanismos de 
persuasão, bem como o desenvolvimento das habilidades envolvidas 
na lida com a multissemiose das peças publicitárias, estão previstos 
no texto da BNCC, atrelados diretamente ao ideal de formar consu-
midores conscientes. 

 Cheguei a trabalhar com textos desse domínio em mais de uma 
oportunidade, no ano de 2017, em uma turma de sétimo ano e em outra 
de oitavo, ambas em escolas da rede estadual de Minas Gerais. As expe-
riências, voltadas, sobretudo para uma leitura crítica do uso da linguagem 
e para o desenvolvimento da percepção do discurso, foram marcadas por 
pontos altos e baixos. 

Na turma de sétimo ano, foi proposto um trabalho interdisciplinar 
que envolveu Português e Artes, consistindo, em um primeiro momento, 
na análise de embalagens e rótulos dos mais diversos tipos de produtos: 
um vidro de pimenta, uma caixinha de sabonete, uma garrafa plástica de 
chá gelado etc. De acordo com a sequência proposta pelo livro didático 
e pelo planejamento sugerido na escola em questão, vínhamos tratando 
de substantivos e adjetivos no primeiro bimestre, de modo que foi para 
essas duas categorias que os alunos foram orientados a se atentar na 
análise linguística dos rótulos. Em alguns casos, também foi interessan-
te voltar o olhar para o uso de dados numéricos e para o uso das cores; 
embora esse último aspecto, naturalmente, tenha ficado mais a cargo do 
professor de Artes, não teria sido coerente ignorar o entrecruzar natural 
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das linguagens na leitura do gênero e desprezar o elemento gráfico e 
imagético nas aulas de Português.

Para que os alunos pudessem perceber na prática a diferença entre 
substantivos concretos e abstratos, por exemplo, foi solicitado a todos os 
grupos de trabalho que fizessem um apanhado das vantagens do produto 
elencadas nos rótulos e que, com meu auxílio, as classificassem quanto 
à sua objetividade ou à sua subjetividade. Essa etapa do trabalho, junto 
com a posterior compilação e análise da adjetivação utilizada, nos ajudou 
a entender o perfil de consumidor idealizado por cada marca, bem como 
o tipo de imagem que cada uma delas buscava construir para si. Como 
exemplo, citamos uma marca de sabonetes cuja embalagem é de um tom 
claro de verde, com a ilustração de uma moça com aspecto angelical e 
muito delicado, cercada de flores; a fonte com que o nome da marca é 
escrito transmite sofisticação e cuidado. No rótulo, a marca vende a ideia 
de um perfume que mescla o divino ao sensível, terreno, tanto pelo slogan 
quanto pelo próprio nome escolhido, que traz um substantivo concreto 
e outro abstrato. Em condições favoráveis (não foi o caso, devido prin-
cipalmente à natureza mais agitada dos alunos), o professor que realiza 
uma sequência de trabalho semelhante pode orientar discussões sobre a 
sociedade de consumo em geral, fornecendo instrumentos para que os 
alunos aprimorem seu olhar crítico em relação às estratégias das grandes 
companhias para atrair e fidelizar sua clientela. 

Na turma de oitavo ano, já em outra escola, graças à maturidade 
dos estudantes, houve oportunidade para um trabalho mais reflexivo e 
completo, que acabou tomando proporções não imaginadas. Ao descrevê-
lo, almejamos apontar para um possível problema com que qualquer 
professor de língua materna pode acabar se deparando ao visar à esfera 
discursiva. 

O livro didático de Português adotado para o oitavo ano nessa es-
cola3 traz um capítulo intitulado “Publicidade, uma forma de persuadir”, 
cujas primeiras páginas propõem a análise de uma extensa propaganda 
de veículo publicada em uma revista no ano de 2003. O livro busca 
3  Projeto Teláris, 8º ano, de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, publicado pela 

Editora Ática em 2015, 2ª edição.
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reproduzir o texto tão fielmente quanto possível, além de instigar os 
alunos com perguntas bem formuladas acerca dos recursos semióticos 
nele utilizados, inclusive a propósito de seus significados implícitos. Vi 
que estava diante de uma abordagem adequada do gênero.

Entretanto, no momento da leitura de uma parte específica do texto 
publicitário, alguns aspectos saltaram aos olhos e repentinamente pareceu 
surgir uma oportunidade de explorar alguns significados velados daquela 
propaganda, os quais não haviam sido tema de nenhuma das questões 
propostas pelas autoras. É preciso dizer que a propaganda consistia em 
associar o produto (um carro esportivo) às ideias de liberdade e de uma 
nova vida, em maior conexão com a natureza. Nas páginas desse grande 
anúncio, havia fotos de homens e mulheres em situações que mesclavam 
relaxamento com radicalidade, além de um poema4 que ajudava a compor 
os sentidos desejados. O segmento principal do anúncio, ou seja, a parte 
em que a persuasão se tornava explícita e o produto era descrito ao pos-
sível consumidor, enumerava entre outras vantagens o “design robusto” 
do automóvel e a “posição elevada de dirigir”. Além disso, a última frase 
desse segmento era a seguinte: “Bem-vindo à vida”. 

Após explicar o significado de “robusto” para aqueles que não o 
conheciam, procurei provocar a turma com algumas perguntas aparen-
temente banais: quis saber quem ali julgava ter propriedade para falar 
sobre carros, o que eles achavam de um carro que tinha design robusto, 
quais seriam as vantagens efetivas de uma “posição elevada de dirigir” 
etc. A essas perguntas, seguiram-se outras, mais maliciosas – e os alunos 
pareceram começar a vislumbrar o objetivo da investigação reflexiva: 
que segmento de pessoas poderia estar interessado em um carro com 
aparência robusta? Haveria relação entre uma posição elevada do banco 
e algum tipo de sensação de superioridade? Qual seria o consumidor em 
potencial desse produto, na visão da empresa?

A turma dividiu-se entre aqueles que visualizavam um perfil 
masculino de consumidor visado e aqueles que discordavam e con-
sideravam muito subjetiva a análise. O uso do gênero masculino em 

4  “Estatuto do homem”, de Thiago de Mello.
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“Bem-vindo”, embora mais forte enquanto argumento a favor da nossa 
tese, não chegou a persuadir a totalidade da turma, havendo ainda uma 
quantidade de alunos convencidos de que o uso do masculino tivera um 
propósito de neutralidade, a fim de abranger ambos os gêneros. Nesse 
momento, pareceu propício resgatar algumas propagandas clássicas, de 
conhecimento geral, para pensarmos se de fato se fazem propagandas 
mais voltadas ao homem e propagandas mais voltadas à mulher, no 
Brasil, e para chegarmos a um consenso sobre a maneira como o dis-
curso publicitário concebe os papéis de cada gênero em nosso país. O 
debate acabou ficando bastante acalorado e ultrapassando os assuntos 
diretamente relacionados à disciplina, o que não foi um empecilho: os 
alunos foram encorajados a apresentar, em ordem e com educação, seus 
argumentos e defender seus pontos de vista. Com planejamento prévio 
bem feito, o professor poderia levar outros anúncios que pudessem 
servir de exemplos concretos para uma discussão tal, catalogando com 
os alunos as pistas linguísticas que podem apontar para cada diferente 
perfil de consumidor. 

O maior desafio deste ponto da sequência de aulas foi convencer um 
conjunto de alunos (em sua totalidade, formado por meninos) da possi-
bilidade de que detalhes tão pequenos quanto uma desinência de gênero 
ou uma escolha lexical escondam significados e ideologias, embora de 
forma subjetiva vez ou outra. A dificuldade em aceitar que as sutilezas 
também comunicam, principalmente se entramos no terreno complicado 
das desigualdades e das minorias, pode comprometer o andamento das 
aulas, se o docente não estiver bem preparado com bons argumentos e 
provas. 

Esse problema motivou uma das etapas subsequentes do trabalho 
com a publicidade: a análise minuciosa (anexo 1) de uma propaganda 
de presunto veiculada por muito tempo na televisão aberta, na qual se 
adota um discurso de aceitação quanto ao segundo lugar ocupado pela 
marca no mercado nacional. Trata-se de um texto multimodal, hoje 
disponibilizado na internet5, com várias camadas de significação e uma 

5  A propaganda podia ser encontrada na internet até a data de publicação deste capítulo por meio 
do link https://www.youtube.com/watch?v=qK0cZlSrAbg.
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grande quantidade de detalhes produtivos para análise, considerando-se 
a duração de menos de quarenta segundos. 

Talvez também pelo fato de o texto não estar associado com ne-
nhum assunto controverso ou polêmico de maneira direta, os alunos se 
mostraram muito mais receptivos à possibilidade de identificar intenções 
e ideologias por meio dos elementos mínimos que o compõem. A turma 
foi capaz de identificar, sem maiores dificuldades, a imagem que a marca 
intentou construir para o produto, a imagem que a empresa quis pintar 
da principal concorrente e o perfil de consumidor idealizado, bem como 
as maneiras de mostrar que, apesar de não se tratar do “top of mind” do 
ramo, valeria a pena consumir o presunto em questão. 

Assim como nessas propagandas, em muitas outras podemos en-
contrar oportunidades férteis para atividades de análise linguística que 
deem conta de desvendar os posicionamentos das empresas, os valores 
que o mercado apregoa e os caminhos aos quais nos querem levar. A 
estrutura das frases, a pontuação, o uso das conjunções, a prosódia... as 
escolhas linguísticas dificilmente são acidentais nesse domínio discursivo 
e é uma tarefa dos professores em geral, sobretudo os de língua portu-
guesa, fornecer aos nossos estudantes alguma espécie de escudo contra 
o apelo consumista dos setores industriais e comerciais. É preferível, 
ademais, que o perfil da turma seja levado em conta para a estruturação 
da sequência de aulas – se mais maduros ou mais imaturos, mais ou me-
nos preparados para o exercício da abstração –, de modo a evitar tanto 
quanto possível o choque e a descrença em relação à análise crítica dos 
elementos do discurso. 

Dijk (2008) lança luz sobre a existência de uma perpetuação da 
desigualdade de poder e de práticas manipulativas por parte das elites 
capitalistas, detentoras do controle do discurso de largo alcance. De 
acordo com ele, o principal veículo de propagação de ideias dos setores 
socialmente dominantes é o que denominamos genericamente mídia, 
tanto a impressa quanto a radiofônica, a televisiva e, atualmente, a 
digital. A Análise Crítica do Discurso encontra nos textos jornalísticos 
fontes ricas de dados linguísticos para suas pesquisas e discussões, pois 
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frequentemente as notícias e reportagens que vemos em publicações de 
grande alcance deixam entrever, através de uma ordem sintática, de uma 
escolha lexical, de uma elipse ou de uma metonímia, suas intenções. 
Essas, conforme mostra Dijk, muitas vezes estão ligadas à incitação da 
xenofobia, à aceitação de planos econômicos de arrocho e à desumani-
zação da população das classes menos favorecidas, entre outros tópicos.

Dessa forma, somos levados a pensar quão proveitosos seriam os 
textos jornalísticos também para a análise linguística e a investigação 
do discurso nas nossas salas de aula. A notícia, tal como os gêneros da 
esfera publicitária, tende a aparecer em algum momento do período de 
escolaridade dos alunos atualmente, seja para a análise do uso dos tempos 
verbais, seja para a dissecação da estrutura do relato, para a discussão dos 
verbos dicendi ou de enunciação ou para o esclarecimento das noções 
de discurso direto e discurso indireto. Todos esses temas, e não somente 
eles, além de terem grande utilidade para o ensino de Português no nível 
textual, podem ser considerados portas de acesso para o nível discursivo. 
No final deste capítulo (anexo 2), vai anexa uma avaliação aplicada em 
uma turma de oitavo ano para a qual tive a oportunidade de lecionar 
Português em 2017. Será possível encontrar, no documento, alguns dos 
tipos de questionamento que podemos fazer a nossos alunos na análise 
de uma notícia de modo a alçá-los à reflexão sobre o nível discursivo.

A necessidade do trato sociodiscursivo com esses textos também 
aparece de maneira bastante explícita no texto da BNCC, que, de maneira 
sensível e perspicaz, coloca em pauta fenômenos como a proliferação de 
fake news, a manipulação de fatos e opiniões, a pós-verdade, o efeito-
bolha e a reprodução massiva de discursos de ódio. O documento indica a 
necessidade da comparação e da análise de notícias em diferentes fontes 
e mídias, com análise de sites e serviços checadores de notícias, como a 
melhor solução para enfrentar a crise na confiabilidade da informação, 
além de sustentar a ideia de uma formação que promova a sensibilidade 
para com fatos que alteram drasticamente a vida de pessoas.     

É sabido que os textos jornalísticos normalmente buscam seguir 
um padrão de escrita que reflita a neutralidade do veículo e da maneira 
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de recriar o fato para o leitor. Por outro lado, a concepção de língua e 
discurso que adotamos aqui não nos permite aceitar essa suposta neu-
tralidade, quer ela seja de fato pretendida, quer não. O resultado é que 
a ideologia e a intencionalidade subjacentes a esses textos acabam se 
mostrando de maneira muito sutil e isso, como já se pôde perceber, pode 
ser um problema para alguns alunos. 

Por isso, ao decidir optar por uma análise dos verbos de enuncia-
ção nos textos jornalísticos, por exemplo, com vistas a descobrir de que 
maneira o autor e o jornal concebem as pessoas cuja voz é ali reprodu-
zida, é aconselhável que os professores levem mais do que apenas um 
jornal, mais do que apenas uma versão dos fatos – preferencialmente, 
um texto veiculado por uma mídia “de esquerda” e outro por uma mídia 
“de direita”, ou um texto mais conservador e outro mais progressista. 
O aluno poderá ver com mais clareza a importância de se dizer que um 
personagem político “arrisca” alguma afirmação ou a “declara”, que 
uma personalidade influente “dispara” ou “constata” algo a propósito 
de alguém; e isso pode ser bastante produtivo se feito com atividades de 
comparação e de comutação (quando eles mesmos são convidados a alte-
rar o verbo por outros), a fim de verificar os diferentes efeitos de sentido 
produzidos e as diferentes construções que se fazem dos personagens 
midiáticos – tais como as figuras políticas, os artistas e celebridades, 
jornalistas e influenciadores. O que muda em termos de efeito de sentido 
se o ex-presidente Lula arrisca ou assegura alguma afirmação? E se um 
catedrático famoso estima ou calcula alguma possibilidade?

A questão do discurso reportado também gera boas discussões acerca 
de tópicos como a atribuição de autoridade para o texto e a isenção do 
jornal em relação à veracidade das afirmações. Um caminho possível 
e válido para a abordagem desse tema em sala é começar a sequência 
com atividades mais concretas e próximas da realidade imediata dos 
alunos. Por exemplo, levantando hipóteses sobre situações cotidianas e 
indagando-lhes se prefeririam, a cada caso, reportar um discurso mostran-
do as exatas palavras do responsável por esse discurso, com o auxílio de 
um gravador, ou usando as próprias palavras. Falamos aqui de perguntas 
como “Se a professora afirmar em sala de aula que cada aluno deverá 
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ler dois livros por mês e dedicar três horas diárias para as tarefas de 
casa, você gostaria que seus pais soubessem exatamente as palavras 
dela ou prefere dizer com as suas palavras?” – pois é o tipo de situação 
que o aluno vivencia de fato, o tipo de situação que obrigatoriamente o 
leva a uma reflexão linguística e à análise de suas próprias intenções. 
Entendendo como o objetivo do autor influencia a maneira de reportar o 
discurso alheio em uma situação mais simples, os alunos possivelmente 
terão maior facilidade de perceber esse fenômeno nos textos trabalhados. 

Da mesma maneira, poderíamos propor uma situação parecida para 
avivar a questão da autoridade. Perguntaríamos aos nossos alunos: “Se 
um palestrante fosse à escola e abordasse a importância de que os ado-
lescentes guardem uma hora do dia para dormir, além das oito horas 
obrigatórias, por conta de questões hormonais e de desenvolvimento, 
de que maneira você contaria a novidade aos seus pais?”, e em seguida 
podemos contabilizar o número de integrantes da turma que menciona-
riam a figura do palestrante, quantos citariam a universidade de onde essa 
pessoa veio e a formação que ela possui. Mais uma vez, a proximidade 
com a realidade do aluno entra em cena para auxiliar na percepção de 
como a intenção interfere na escolha linguística e de como, inversamente, 
a escolha linguística permite entender a intenção do autor.  

Não são necessárias, como tentamos mostrar, tarefas mirabolantes, 
tampouco exercícios de alto nível de dificuldade ou recursos irreais para 
empreender com nossos estudantes a descoberta do nível discursivo da 
língua. Nós, professores, precisamos, sim, amparar-nos em uma base 
teórica na qual sintamos confiança e a partir da qual possamos construir 
nossas próprias concepções a respeito de língua, texto, discurso e poder, 
além de despertar nossos próprios sentidos para captar gêneros e ma-
nifestações textuais em que os recursos persuasivos e manipulativos se 
mostrem produtivos para análises junto aos alunos. O corpus, como em 
qualquer outra prática investigativa, precisa ser expressivo, sobretudo 
em razão do enfrentamento das descrenças às quais a Análise Crítica 
do Discurso, uma ciência humana, acaba ficando exposta. Finalmente, 
é essencial conhecer nossas turmas para mensurar o nível de abstração 
que os alunos são capazes de assimilar em cada momento de sua esco-



70

Com a palavra, o professor de português

laridade, de modo a podermos organizar uma proposta de trabalho que 
não os subestime nem os sobrecarregue, mas que seja adequada à sua 
faixa etária e capaz de maximizar seu potencial.            

PORTANTO

Neste capítulo, buscamos explicar de maneira concisa a importância 
de se abordar o nível discursivo da língua em sala de aula, elencando 
alguns tópicos que mostram a indissociabilidade entre o domínio dos 
recursos discursivos e a proficiência leitora. Trouxemos trechos dos PCNs 
os quais demonstram que os órgãos governamentais responsáveis tam-
bém já internalizaram e externaram uma preocupação com a autonomia 
e com a formação cidadã e com o papel exercido pelo ensino de língua 
em relação a esse objetivo – o que acarretou uma mudança na metodo-
logia proposta e uma ampliação dos horizontes do currículo escolar de 
Português. Diante da contradição em que o professor se vê imerso muitas 
vezes, entre entender a importância de conhecer as circunstâncias e inten-
ções da enunciação e não ter exemplos práticos de execução, decidimos 
apresentar possibilidades de colocar essas ideias em ação – algumas delas 
já testadas – e mostrar a factibilidade de se trabalhar a esfera discursiva 
até mesmo no ensino fundamental.

Esperamos, com isso, contribuir de maneira efetiva não só para 
o trabalho docente, mas para a perpetuação das discussões acerca do 
assunto, que ainda carece muito de debate, de se espraiar das mesas das 
universidades para as carteiras escolares. O trato pedagógico do dis-
curso precisa ser experienciado e relatado com todos os erros e acertos 
advindos da prática, de modo que possamos gradativamente compilar e 
desenvolver nossas técnicas com base nas realidades das salas. Assim, 
daremos continuidade ao projeto de letramento crítico que se iniciou no 
Brasil nas últimas décadas e que tem caminhado, embora a passos lentos, 
para propiciar aos nossos jovens as capacidades de uso linguístico que 
a vida em sociedade demanda. 
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ANEXO 1 
ATIVIDADE APLICADA NA TURMA DE OITAVO ANO A RESPEITO 

DA PROPAGANDA TELEVISIVA DO PRESUNTO:

Escola Estadual ____________________________________________
Nome:   ____________________________________________ 
Português – Prof. Pedro – 8___________________

Você vai assistir a um vídeo disponibilizado no Youtube, acessível 
pelo link https:// www.youtube.com/watch?v=Aj0joNSQJY0. Trata-se 
de um comercial que circulou na TV brasileira durante o ano de 2015. 
Depois disso, vamos discutir oralmente as questões abaixo e formular 
coletivamente uma resposta escrita para cada uma.

1- A propaganda a que você acabou de assistir procura vender que pro-
duto? Você já conhecia a marca? Que outras marcas desse produto você 
conhece? 

2- Há quatro pessoas que participam da cena retratada no comercial. 
Como são essas pessoas? Você acha que a escolha delas teve algum 
propósito, para a propaganda?

3- Como é a vitrine da padaria, por dentro? As padarias que você co-
nhece costumam preencher as vitrines dessa forma? Por que a vitrine foi 
disposta dessa maneira?

4- Note que a moça pede “Duzentos gramas” de presunto. Você já ouviu 
alguém falando diferente desse jeito? Como era? Qual dessas formas 
você usa? 

5- Quando o padeiro pergunta a marca do presunto preferida pela cliente, 
as crianças resolvem fazer um enigma. Quais são as pistas que elas dão? 
O padeiro consegue descobrir a marca somente com as dicas dadas pelas 
crianças? Por quê?
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6- Quando é que o empate se desfaz, isto é, a partir de que dica o padeiro 
consegue saber que é uma marca de presunto e não a outra? O que isso 
diz sobre cada uma das marcas? [Professor: discuta com seus alunos o 
vínculo de cumplicidade que se evidencia entre vendedor e família, sobre-
tudo graças ao demonstrativo ‘aquela’; é importante usar uma entoação 
apropriada para o melhor entendimento] 

7- Vamos rever o vídeo. Observe a expressão e o tom de voz do padeiro 
ao matar a charada. Descreva o que você percebeu. 

8- Elenque as vantagens do produto para as quais a propaganda chama 
a atenção. Para que tipo de consumidor essa propaganda é voltada, na 
sua opinião?

9- Por que você imagina que os autores da propaganda optaram por levar 
dados numéricos ao público? Que cena passa na tela enquanto os dados 
são expostos? O que você acha da combinação entre essa cena e um monte 
de números que dizem que o produto está mais saudável? 

10- A propaganda parece crer que o presunto Seara seja o mais consu-
mido no Brasil? Há três pistas linguísticas que apontam para isso. Quais 
seriam essas pistas? 

11- Por que Fátima Bernardes opta por repetir “o presunto Seara” ao 
invés de falar “esse presunto”? 

12- Agora, forme uma dupla com seu colega. Nas próximas páginas, 
vocês vão encontrar essa mesma propaganda “transformada” em história 
em quadrinhos. As falas já estão nos balõezinhos, mas os pontos, não. 
Recorte-os e cole-os nos lugares onde eles devem estar, para mostrar 
as emoções e expressividade dos personagens, além das pausas feitas 
durante as falas! 

13- As três estratégias de convencimento que você aprendeu podem ser 
encontradas nessa propaganda. Aponte-as.
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ANEXO 2

.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE LINGUÍSTICA E LETRAMENTO DIGITAL: 
PENSANDO PROPOSTAS INSPIRADORAS 

NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA1

Davidson dos Santos2

Caroline Souza Ferreira3

“Ora, na verdade o automatismo é um grau bastante baixo 
de perfeição técnica. Para tornar a máquina automática, é 
preciso sacrificar várias possibilidades de funcionamento, 
vários usos possíveis. O automatismo – e sua utilização sob a 
forma de organização industrial que chamamos automação 
– possui uma significação econômica ou social mais do que 
uma significação técnica. O verdadeiro aperfeiçoamento das 
máquinas, aquele que, poderíamos dizer, eleva o grau de 
tecnicidade, corresponde não a um aumento do automatismo 
mas, ao contrário, ao fato de o funcionamento de uma máquina 
guardar uma margem de indeterminação. É essa margem que 
permite à máquina ser sensível a uma informação exterior.”

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que as 
reflexões apresentadas neste capítulo são resultado da dissertação de mestrado “O uso do Blog 
na aula de português: em busca do empoderamento discente”, defendida pelo primeiro autor 
do texto, no Programa de Mestrado Profissional em Letras/UFJF, em 2016.

2 Professor Substituto do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
Doutorando do Programa de Pós-Gradução em Estudos da Linguagem da mesma universidade. 

2 Professora da Rede Municipal de Juiz de Fora e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora
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Simondon (2008[1958])
PONTO DE PARTIDA

A citação de Simondon (2008 [1958]), do livro “dos modos de 
existência dos objetos”, apresenta-nos uma interessante discussão sobre 
a relação homem e máquina no período da Revolução Industrial. Naquele 
contexto, o autor discutia a questão da automação como um processo, 
no qual se perdem as possibilidades de funcionamento da máquina, 
bem como de seus possíveis usos. Para Simondon, o que torna elevado 
o grau de tecnicidade da máquina é, justamente, o fato de ela preservar 
certa margem de “indeterminação”. Em outras palavras, a automação 
não permite nada além da simples reprodução pré-determinada, já que 
ela apaga o processo de construção da “coisa” e, consequentemente, sua 
complexidade.

Como se pode observar, o debate acerca da relação homem e máqui-
na não é novo. Os tempos são outros, mas a discussão que se apresenta 
atualmente em relação ao homem versus máquina não é tão diferente. A 
máquina - ou melhor, os diferentes objetos tecnológicos estão no meio de 
nós, sob outras formas, tendo seu uso intensificado, principalmente com 
a expansão do acesso à internet. Portanto, faz-se importante refletirmos 
sobre o entendimento e as implicações que essa relação tem na contem-
poraneidade e, mais especificamente, no ensino de Língua Portuguesa. 

Ao lançarmos nosso olhar sobre os estudos das Novas Mídias, 
realizado por Manovich (2001), por exemplo, percebemos que duas 
características são fundamentais para que uma mídia seja considerada 
nova, quais sejam: a representação numérica e a modularidade. A pri-
meira é entendida como a possibilidade de transformação do objeto em 
código numérico, o qual pode ser descrito formalmente, de maneira que 
esse objeto está sujeito à manipulação algorítmica, ou seja, torna-se 
programável. Já a segunda é compreendida como pequenas unidades 
independentes que juntas formam um todo, de forma que as partes 
menores podem ser modificadas sem interferir nas outras. Essas duas 
características são a base de outras três: automação, variabilidade e 
transcodificação.
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Ao chamar a atenção para as duas principais características das novas 
mídias, Manovich (2001) traz para o centro da discussão uma questão que 
está invisível aos olhos dos usuários: a lógica e a complexidade de uma 
linguagem que cria e transforma nosso modo de agir no mundo, sendo 
possível, a partir dela, criar outros mundos outrora não imaginados. Uma 
ilustração disso são os jogos virtuais, os quais apresentam uma nova 
forma de existência: um jeito novo de agir, uma linguagem própria, uma 
nova organização social. Nesse sentido, o que permite a automatização 
é o que está por trás do que vemos, isto é, o resultado da representação 
numérica e da modularidade. 

O entendimento da automatização como resultado das duas carac-
terísticas acima se torna importante porque coloca em discussão o que 
não está à vista do usuário, ou seja, o processo complexo de organização 
que leva o usuário comum a ter acesso a itens como filtros prontos no 
instagram, a layouts de blogs e tantos outros recursos que estão dispo-
níveis on-line. 

As reflexões trazidas por Simondon (2008 [1958]) ao início des-
se texto, quando perspectivada no ensino de língua materna, dialoga 
diretamente com a questão do letramento, mais especificamente a do 
Letramento Informacional (KOLTAY, 2014), entendido como prática 
social que envolve o engajamento na produção e compreensão de tipos 
particulares de textos e seus diferentes usos em contextos digitais. En-
tender o funcionamento das partes, que não é muitas vezes aparente, 
organizá-las e interpretá-las de maneira a dar sentido a elas pode auxiliar 
no seu uso crítico e reflexivo.  

Há, nesse aspecto, um diálogo grande com as discussões trazidas 
por Selber (2004). Para o autor, o letramento pode ocorrer em três níveis, 
dentre os quais: letramento funcional (Functional Literacy), Letramento 
crítico (Critical Literacy) e Letramento Retórico (Rhetorical Literacy), 
como demonstra a tabela a seguir:
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Modelo Teórico de Letramento de Selber (2004)

Nível de Letramento Funcional Crítico Retórico

Metáfora TDICs como 
ferramentas

TDICS como 
artefatos culturais

TDICS como 
mídias hipertextuais

Posição do sujeito usuário 
competente

usuário questio-
nador

usuário informado

(Adptação de Modelo teórico de Níveis de Letramento de Selber (2004))

A abordagem de Selber nos chama atenção porque envolve diferen-
tes facetas do uso da máquina, inserindo a posição do sujeito como fator 
importante. Nesse ponto, há  convergência entre a questão da automação 
(SIMONDON, 2008 [1958]), as discussões sobre as novas mídias (MA-
NOVICH, 2001) e o letramento informacional (KALTOY, 2014), pois 
todos apontam para: i) a importância de entender a máquina como mais 
que uma interface que proporciona a reprodução contínua e sistemática 
de ferramentas digitais; ii) a relevância de conhecer e interpretar de forma 
crítica o processo que está, a priori, invisível aos olhos dos usuários;  iii) 
o valor de compreender que a relação homem-máquina é mediada por 
interfaces que escondem a complexidade e o processo que as constroem 
e iv) o importante papel que a linguagem e o sujeito cumprem dentro e 
fora das novas mídias e tecnologias digitais. 

Não há como negar que estamos imersos nesse ambiente de telas e 
cliques, e para que o homem exerça de forma crítica, reflexiva e criativa 
a função de “coordenador e inventor permanente das máquinas que estão 
[a nossa] volta” (SIMONDON, 2008 [1958]) é imprescindível que haja 
letramento. Aqui, então, o papel do professor como aquele que pode 
propiciar um olhar crítico sobre a máquina e suas possibilidades de uso 
se torna relevante e pertinente. Essa constatação pode ser observada não 
só nos estudos da área, mas também em documentos reguladores, como 
a BNCC (2018), nos quais ficam explícitos a importância de se letrar 
no ambiente digital:
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promo-
vido mudanças sociais significativas nas sociedades contem-
porâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das 
tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso 
a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones 
celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente 
inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os 
jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da 
cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas 
de interação multimidiática e multimodal e de atuação social 
em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por 
sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocio-
nal e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das 
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de 
imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos 
modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. 
(BRASIL, 2018, p. 61)

Diante disso, para que seja possível um trabalho efetivo com as 
novas mídias, principalmente em contexto escolar, é preciso que o 
professor conheça seus possíveis usos e funcionamentos, e que tenha 
também ferramentas teóricas e pedagógicas que o possibilitem cooperar 
na construção do conhecimento sobre língua(gem) a partir dos diferentes 
usos realizados em ambientes digitais.

Nessa perspectiva, uma interessante forma de conhecer a língua(gem) 
em contextos digitais pode se dar através da Análise Linguística, enten-
dida como uma prática complementar às práticas de leitura, escrita e 
compreensão textual, pois possibilita (se bem realizada) a reflexão cons-
ciente sobre os fenômenos de produção e consumo do texto -sejam estes 
gramaticais ou textuais-discursivos- que perpassam diferentes momentos, 
tais como a leitura e escuta, bem como a produção e reflexão sobre os 
mecanismos de usos empregados no texto (MENDONÇA, 2006).

Sabemos que aliar a prática de análise linguística aos usos de novas 
tecnologias na escola não é um empreendimento fácil, porém diante dessa 
nova sociedade da qual fazemos parte e a qual construímos, devemos 
utilizar os recursos que estão disponíveis de modo a auxiliar a nossa 
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prática. Ademais, é nosso papel, como agentes formadores, dar acesso ao 
uso crítico dessas novas tecnologias, demonstrando o importante papel 
que a língua(gem) cumpre dentro desses novos modos de se comunicar. 

Além disso, é preciso destituir o aluno (e também o professor) da 
posição de consumidor passivo dos meios e ferramentas digitais, de 
maneira a fazê-lo participar ativa, crítica e reflexivamente dos diferentes 
contextos de uso da língua. Assim, reformulando o já dito, é necessário 
que os alunos sejam conscientes e saibam transitar nas diferentes práticas 
sociais em que estão imersos, sendo o ambiente digital somente uma 
delas, de maneira a torná-los autônomos e protagonistas na construção 
e produção das diferentes formas de usar a língua(gem) que a web 2.0 
4 possibilita. 

PONTES COM A TEORIA

Vivemos a sociedade do software (MANOVICH, 2008). A afir-
mação nos permite uma constatação, qual seja, a de que nossas relações 
são mediadas pelo uso frequente e constante de novas tecnologias. Di-
zendo de uma outra maneira, as práticas sociais de que fazemos parte 
são atravessadas pela utilização de dispositivos como smartphones e 
computadores. Com a globalização e expansão do uso da internet, a 
presença desses objetos tornou-se mais intensa, modificando o modo 
como nos relacionamos com o mundo e com o outro, bem como a ma-
neira como produzimos nossas identidades e cultura. Portanto, torna-se 
imprescindível compreender as afetações dessas transformações e suas 
consequências em nosso modo de existir. 

Entender a importância da afirmação de Manovich implica com-
preender que é da prática social que emerge a necessidade de pensar o 
uso crítico da web. Mais que isso, é preciso entender que tais mudanças 
não afetam somente a vida doméstica, mas também a forma de conceber 
a pesquisa, o ensino e as relações que são travadas através da mediação 

4 A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas 
de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços 
para a interação entre os participantes do processo (PRIMO, 2006, p. 2).
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da máquina. Ao tratarmos do tema e focalizarmos a educação, faz-se 
necessário lançarmos mão de um conceito de extrema importância nes-
sa discussão, qual seja, o de Letramento Informacional (doravante LI), 
compreendido aqui como engajamento do sujeito em práticas sociais 
de leitura e escrita em contextos digitais (KALTOY, 2014). Trazemos 
o conceito do autor por englobar os diferentes níveis de letramento 
possíveis apontados por Selber (2004). Encarar tais práticas requer, 
consequentemente, expandir o olhar sobre esses novos contextos de uso 
da linguagem, haja vista que categorias como texto, língua, variação, 
leitura, escrita e tantos outros são ressignificados quando nos referimos 
aos seus usos dentro da web.

Em contrapartida, é natural que haja, possivelmente, certa resis-
tência e, também, a transposição de categorias que “cabiam” na escrita 
no papel para a escrita na rede, a qual é marcada pelos usos de links que 
conectam textos a outros textos (hipertexto). Além disso, esquece-se 
frequentemente da multimodalidade, que colabora para a construção do 
significado dos textos produzidos, presente nesses ambientes virtuais. 
Um exemplo disso são os diferentes textos construídos em blogs, tum-
blrs e outras redes sociais, como as páginas do facebook, que mesclam 
imagens, memes, textos verbais, músicas e tantos outros recursos para 
construir significados. 

Talvez a célebre máxima Saussureana de que o ponto de vista cria o 
objeto seja interessante para a discussão que travamos aqui: se trazemos 
para a web (objeto) um ponto de vista empregado para o texto escrito, 
perdemos aspectos importantes que fazem parte da escrita em ambiente 
digital. Qual a consequência disso? Seremos reducionistas e nos esque-
ceremos de pontos importantes que compõem a linguagem em rede, tais 
como: cores, configuração textual na tela e tantos outros. 

Desse modo, o entendimento de que o ambiente digital se configu-
ra de outra forma, e que essa transformação modifica a alteridade e as 
construções identitárias, é discutido, por exemplo, em Androutsopolus 
(2011). Para o autor, há muitas vozes conflitantes dentro da web que 
interagem umas com as outras, utilizando diferentes ferramentas, ins-
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trumentos, meios e formas. Em outras palavras, a comunicação on-line 
abarca inúmeros fatores antes não existentes que alterarão a maneira e 
a forma como a linguagem é utilizada. Além disso, proporcionará um 
contato distinto com outras línguas e formas de linguagem. Isso, sem 
dúvida, modifica não somente nossa forma de interagir com o outro, mas 
a forma como construímos nossa identidade; e, conforme afirma Hall 
(2006) ela não é fixa. Pelo contrário, em uma sociedade caracterizada 
pelo líquido (BAUMAN, 2005), uma das marcas do momento atual é a 
fluidez, a heterogeneidade.

Desse modo, compreender que o espaço web funciona de forma 
diferente do não virtual/digital é de extrema importância para entender 
suas implicações na educação. Cassany e Calvo (2014), por exemplo, 
discutirão que é preciso ir além do uso crítico e entendimento das ferra-
mentas digitais. Para os outros, é necessário voltar ao início, de maneira 
a entender o funcionamento da “máquina” e suas possibilidades de uso. 
Em uma pesquisa realizada no Catalão, os autores constataram que, 
apesar do acesso a instrumentos como a lousa digital e os livros digi-
tais, a utilização, na maioria dos casos, desses instrumentos por parte 
de professores e alunos era reduzida às mesmas funções que o quadro 
negro e o livro impresso (CASSANY e CALVO, 2014). Esses achados 
retomam a discussão de Selber (2004) sobre os diferentes letramentos e 
a posição que o sujeito assume nelas, já que “os estudantes que não esti-
verem adequadamente expostos a todas as três categorias de letramento 
terão dificuldade em participar de maneira satisfatória e significativa 
das atividades tecnológicas” (SELBER, 2004, p. 24 [tradução nossa])5. 

Diante do exposto, argumentamos que uma maneira de compre-
ender o funcionamento da linguagem na web é olhar para as diferentes 
construções textuais ali presentes e deixar que o texto “diga” por si, 
isto é, será do texto que surgirão as suas características. Como discute 
Bakhtin/Voloshinov (2006[1829], p.71) “o texto é a realidade imediata 
(a realidade do pensamento e das vivências), a única fonte de onde po-
dem provir essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não 

5 “students who are not adequately exposed to all three literacy categories will find it difficult 
to participate fully and meaningfully in technological activities”



83

Com a palavra, o professor de português

há objeto de pesquisa e pensamento”. Nesse sentido, defendemos que a 
análise linguística é uma maneira interessante de perceber quais são os 
aspectos (e que vão além do verbal) que colaboram com a construção 
dos sentidos do texto, aqui compreendido em seu sentido amplo. 

CAMINHOS POSSÍVEIS

Gostaríamos de esclarecer que nosso objetivo não é apresentar aqui 
“receitas” de aulas e atividades prontas, mas reflexões acerca do diálogo 
entre o Ensino da Língua Portuguesa e a relação homem/máquina na 
contemporaneidade. Essa relação do homem com a tecnologia, mais espe-
cificamente a Web 2.0, embora não seja tão recente, exige que lancemos 
um novo olhar para os processos de desenvolvimento das habilidades de 
leitura, escrita e compreensão de recursos linguísticos, uma vez que no 
ciberespaço o leitor tem acesso a múltiplas semioses.

Como discutido anteriormente, a formação do cidadão contem-
porâneo passa pelo letramento digital, uma vez que vivemos em uma 
sociedade na qual as diferentes ferramentas tecnológicas se tornaram 
indispensáveis. Entretanto, nosso principal objetivo - enquanto profes-
sores de língua portuguesa - é levar os alunos a refletirem sobre a língua 
em uso, mostrando a relevância de aprofundarmos nossos conhecimentos 
sobre seu funcionamento e recursos, a fim de garantirmos nossa partici-
pação efetiva na cultura, na economia e na política da sociedade letrada. 
Logo, saber as estratégias possíveis de busca cumpre papel importante 
na inserção do sujeito no mundo digital e também na consciência dos 
usos da linguagem nesse meio. 

Proposta 1: Aprendendo a pesquisar no Google e a montar um banco 
de Dados

Percebemos que muitas vezes os professores reconhecem a impor-
tância do uso das TDICs em sala de aula, mas não o fazem por terem 
dificuldades em relacionar os conteúdos programáticos com as ativida-
des no ambiente virtual. Em outros casos, há um esforço do docente em 
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“modernizar” sua prática, mas o que vemos é o uso do computador como 
um livro didático ou como ferramenta para atividades lúdicas.

Desse modo, conhecer o funcionamento da máquina é importante. 
Nesse sentido, compreender as formas de se pesquisar, faz-se comple-
tamente necessário, haja vista a imensa quantidade e variedade de infor-
mações, bem como a falta de confiabilidade de muitas fontes. Por esse 
motivo, acreditamos que ensinar o estudante a pesquisar é uma maneira 
de torná-lo consciente dos usos da máquina também. 

Por esse motivo, apresentamos essa proposta de criação de 
um banco de dados obtidos a partir de buscas no Google, a fim de 
construir um corpus de textos, que serão utilizados pelo professor 
e alunos, para fazer análise da língua em uso a partir de exemplares 
textuais reais. Sugerimos que esse banco de dados seja constituído 
pelo gênero textual meme, pois: i) é um gênero de grande circulação 
nos meios digitais, ii) apresenta grande quantidade de exemplares, 
iii) possibilita a exposição do aluno a diferentes modelos, iv) pro-
picia a construção de um corpus robusto para futura análise, v) é 
um gênero discursivo conhecido e utilizado pelos alunos e vi) é um 
texto multimodal, apresentando uma série de questões de linguagem 
que podem ser trabalhadas em sala de aula com intuito de ampliar o 
leque linguístico do alunado. 

Assim, em atividade inicial, é interessante propor que busquem 
por memes sobre um tema específico, como, por exemplo, trabalho, 
educação, violência6.  Para cada busca realizada pelos alunos, deve ser 
solicitado que anotem como o fizeram e quais resultados obtiveram. 
Essas anotações são importantes para que, em atividade posterior, os 
alunos comparem entre si a maneira como eles têm utilizado buscadores 
como o Google.  Um momento indispensável nesse tipo de atividade 
é a troca entre alunos e professor acerca dos achados que vão encon-
trando, haja vista que possibilita a partilha, o diálogo e a compreensão 
dos motivos que os levam a fazer a busca de uma forma ou outra. 
No decorrer desse momento de partilha, certamente o professor terá 

6 É interessante pensar em temas que propiciem uma discussão 
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oportunidade de levar os alunos a refletirem sobre o uso da linguagem 
durante a busca. Julgamos interessante, por exemplo, que se observe 
o uso das palavras chave, dos especificadores a cada refinamento da 
pesquisa e também sobre o uso da linguagem não verbal como método 
para refinar e acelerar o processo de busca. 

Complementando esse primeiro momento, a fim de ampliar o 
conhecimento dos alunos, o professor pode apresentar outros sites 
de busca como bing, busca uol, a procura, o Google acadêmico. 
Além disso, pode solicitar aos alunos que façam o mesmo tipo 
de busca realizada no buscador inicial e verificar se os resultados 
encontrados são os mesmos. Aqui a discussão sobre a forma de se 
procurar determinado conteúdo se torna muito relevante, haja vista 
que em sites de busca como o google os primeiros resultados são 
referentes a anunciantes. Fazer com que o aluno compreenda que os 
sites direcionados por esses buscadores se relacionam com diferentes 
questões, tais quais: as buscas que cada indivíduo faz na máquina, o 
pagamento realizado por alguns sites com intuito de aparecerem nos 
primeiros resultados, a frequência de usuários que utilizam aquele 
site  e outros.

Cremos que o aluno precisa conhecer formas específicas de procurar 
e checar os resultados. Assim, sugerimos que, ao final desse momento, 
o professor proponha a comparação dos resultados obtidos e registrados 
nas anotações realizadas com os dados da imagem abaixo, que apresenta 
boas “dicas” sobre como refinar as buscas no Google:
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 Imagem 1: como pesquisar no google7.

Por fim, acreditando que os alunos conseguirão compreender o uso 
do buscador e formas mais criteriosas de encontrar resultados, sugerimos 
que os alunos façam a busca de pelo menos três memes sobre um tema 
específico (o professor pode pensar aqui no diálogo com outras áreas de 
conhecimento e também com outros professores), os quais serão lidos e 
trocados entre os alunos e professores. Um comando importante, para que 
o corpus seja mais amplo, é pedir que selecionem textos de sites distintos.

Proposta 2: Discutindo e Analisando os memes 

No que toca à compreensão textual, acreditamos que a internet ajuda 
na intensificação da propagação de informação com múltiplas semioses, 
nesse sentido, o trabalho com a língua é de extrema importância. Um dos 
gêneros discursivos de grande circulação pelas redes sociais é o chamado 
meme. Diariamente, nos defrontamos com diferentes estilos desse gênero: 
rimos, compartilhamos, comentamos as publicações em que esse texto 
aparece. Mas a pergunta que fica é: o que são os memes? Como é que 
eles funcionam? Que linguagem é essa? Porque, geralmente, rimos ao 
nos depararmos com texto desses? É tentando compreender esse novo 
gênero e sua finalidade que apresentamos alguns apontamentos para o 
7 Disponível em: https://claudiododt.wordpress.com/tag/pesquisar/, acesso em: 17/02/2018.
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trabalho com esse gênero discursivo.  Sugerimos aqui, os memes “caso 
de família”, como os apresentados abaixo:

Imagem 2: memes Casos de Família.8

Escolhemos esse meme devido a sua grande circulação, haja vista 
que, em se tratando do trabalho sistematizado com o gênero, é interessante 
que haja muitos exemplares dele. Um primeiro ponto a ser destacado é 
a escolha desse programa de tv e não outro. Acreditamos que o profes-
sor possa estimular os alunos a tentar buscar relações entre o “casos de 
família” e o porquê de ele ter sido utilizado como pano de fundo para a 
criação de memes. Uma das possibilidades de compreensão que apon-
tamos é a de que sua utilização se dá por esse programa ser conhecido 
como sensacionalista. 

8 Imagens retiradas  de: https://www.google.com.br/search?q=meme+casos+de+fam%C3%AD
lia&rlz=1C1AVNE_enBR641BR647&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXso
61pNDZAhUN2lMKHcqgB4sQ_AUICigB&biw=1242&bih=636#imgrc=
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Um outro aspecto que chama atenção nos memes é a utilização da 
imagem. Sabendo que esse programa é exibido na tv, por que essa parte 
do vídeo foi selecionada como importante? Uma atividade interessante 
aqui é distribuir vários memes do mesmo tipo, como se fossem várias 
cartas, e fazer uma análise comparativa das expressões corporais, prin-
cipalmente as faciais presentes no texto. A ideia é levar a reflexão sobre 
o como a imagem e texto ajudam na construção de sentidos e que tais 
escolhas são conscientes, intencionais.

Por fim, é preciso se atentar a linguagem verbal presente no texto. 
Nesse caso em específico, o trabalho com as expressões “disse que”, “diz 
que” são de extrema importância para o entendimento da ironia do texto e 
se relacionam diretamente com a escolha do programa: como apontamos, 
“casos de família” é um programa que versa sobre conflitos cotidianos, 
os quais, muitas vezes, apresentam situações de fofoca, “disse me disse”. 
Nesse aspecto, se atentar aos temas desses memes, “estudo” e “atraso”, é 
bem relevante, pois são tópicos corriqueiros da vida ordinária de qualquer 
ser humano. Analisar o complemento com a sentença adversativa “mas” 
também é relevante, pois é a “suposta verdade” trazida pela conjunção 
que complementa a pincelada de ironia do texto.

 Por fim, como a finalidade do programa é julgar comportamentos 
alheios, faz-se importante levar os alunos a refletirem em que medida isso 
se relaciona com os memes apresentados: vale trazer questões como: como 
alguém publicaria esse tipo de meme? Quem o faria? Por qual motivo?  
Acreditamos, assim, que com esse tipo de proposição o aluno poderá com-
preender que esse meme, além do humor, traz uma crítica a determinada 
atitude, tendo como função “jogar uma indireta” para alguém. 

Proposta 3: Pensando estratégias de Leitura com  QR CODE

Em se tratando de leitura, há sempre um discurso comum que não 
sai da boca do brasileiro (e que é reforçado constantemente pelos meios 
midiáticos), qual seja: o de que nosso povo, principalmente os mais 
jovens, leem pouco, em especial literatura. Parece, nesse sentido, haver 
uma crença comum de que a causa desse problema é a utilização da 
internet, especificamente a intensificação do uso das redes sociais. Sa-
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bemos também que pensar estratégias de leitura que instigue os alunos é, 
muitas vezes, difícil. Por tais motivos propomos uma atividade de leitura 
literária um pouco diferente, a qual instigue o aluno a descobrir o texto. 

Como sabemos, a internet oferece inúmeros recursos e ferramentas 
de trabalho, os quais, se bem aproveitamos, podem auxiliar no ensino de 
língua. Uma dessas ferramentas é o QR Code�, código em 2D que “escon-
de” uma mensagem e pode ser escaneado por celulares. Pensando nessa 
funcionalidade, sugerimos o trabalho de leitura a partir desse recurso. 
A ideia aqui é o professor, pensando em um tópico de literatura como o 
modernismo, por exemplo, codificar� diferentes estrofes dos poemas que 
serão trabalhados em sala e colar, nas paredes da sala (ou corredores da 
escola), esses QR codes, como o apresentado abaixo:

A ideia é estimular os alunos a descobrirem o texto escondido nos 
códigos e, a partir das estrofes, construírem o texto integralmente. Para 
isso, precisarão lê-los algumas vezes. Depois, com auxílio do professor, 
eles poderão compartilhar a experiência de leitura, os porquês de terem 
construído o texto de uma forma ou de outra e interpretá-lo.

PORTANTO

As discussões apresentadas nos fazem retornar, então, à discussão 
de Letramento Informacional (incluímos aqui o Letramento Digital, 
Estatístico e outros, conforme aponta (KALTOY, 2014)) que trará para 
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o centro do debate a necessidade de compreender os diferentes aspectos 
que compõem os usos da linguagem em contextos digitais. Nesse aspecto, 
percebe-se que o LI envolve diferentes aspectos: do acesso à informação 
(conhecer a máquina e saber como usá-la) à possibilidade de criação que 
tal conhecimento pode proporcionar. Dizendo de outra maneira, o letra-
mento em ambiente digital abarca o acesso, o uso, o entendimento e a 
criação que essa prática social permite e possibilita e, consequentemente, 
sua probabilidade de transformação. 

Levando em consideração tais questões, vemos a Análise Linguística 
como uma excelente ferramenta para compreender tais usos da lingua-
gem via web- mais que isso como instrumento capaz de alterar o olhar 
do sujeito em relação à língua, ou seja, a AL nos coloca na posição de 
protagonistas na construção do conhecimento acerca da língua(gem), 
pois dá autonomia para criar hipóteses e construir possibilidades através 
do olhar sobre o objeto de estudo, em nosso caso a língua em uso em 
ambiente digital. 

No tocante à organização desta proposta de trabalho com a língua, 
pensamos em atividades que, ao nosso ver, envolvem os três tipos de letra-
mento propostos por Selber (2004) - o uso das TDICs como ferramentas, 
como artefatos culturais e como mídias hipertextuais - ao trabalharmos 
com pesquisa, leitura na tela, criação de corpus, dentre outras ações. 
Além disso, buscamos refletir sobre a análise linguística no contexto do 
trabalho proposto e consonância com as orientações dos PCN (1998) de 
Língua Portuguesa.

Cremos ainda que essas propostas, ainda que não detalhadas, possam 
inspirar os professores a pensarem outras formas de pensar a linguagem no 
ambiente virtual. Além disso, pensamos ser possível utilizar determinados 
recursos da web em prol dos alunados, seja no estímulo a aprendizagem, 
seja na compreensão do funcionamento da linguagem.

Dessa forma, vemos que aliar Análise Linguística e Letramento 
Digital apresenta-se como forma interessante de pensar um ensino re-
flexivo sobre a língua(gem). Mais que isso, acreditamos que também é 
uma maneira de ampliar o conhecimento linguístico do aluno, de modo 
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a auxiliar na construção de sujeitos críticos que transitam, consciente-
mente, em diferentes espaços (virtuais ou não).  Isso, claro, implica uma 
mudança de olhar sobre o texto na web e sobre nossa postura enquanto 
professores e alunos.  
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CAPÍTULO 4

DO INVENTÁRIO À INVENÇÃO: PRÁTICA DE ORALIDADE 
NA AULA DE PORTUGUÊS1

Jairo Moratório do Carmo2

Otávia Vieira Machado Lima3

Daí porque o sertanejo fala pouco:
as palavras de pedra ulceram a boca

e no idioma pedra se fala doloroso;
o natural desse idioma fala à força.

Daí também porque ele fala devagar:
tem de pegar as palavras com cuidado,

confeitá-la na língua, rebuçá-las;
pois toma tempo todo esse trabalho.

João Cabral de Melo Neto, O sertanejo falando

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que as 
reflexões apresentadas neste capítulo são resultado da dissertação de mestrado “A democra-
tização da memória de alunos da Educação de Jovens e Adultos.”, defendida pelo primeiro 
autor do texto, no Programa de Mestrado Profissional em Letras/UFJF, em 2016.

2 Professor de português e literatura dos ensinos fundamental e médio do Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar de Minas Gerais de Juiz de Fora e da modalidade Educação de Jovens e 
Adultos da Prefeitura de Juiz de Fora. Doutorando em Educação pelo PPGE/UFJF.

3 Professora de português dos anos finais do ensino fundamental da E.M. Pedro Furtado e do 
ensino médio da E.E. Isa Moraes Freitas, ambas da cidade de Itamarati de Minas/MG. Mestre 
em Letras pelo PROFLETRAS/UFJF.
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PONTO DE PARTIDA

Tal qual o sertanejo da epígrafe de João Cabral de Melo Neto, nossos 
alunos fazem uso de uma linguagem oral cotidiana feita de pedras que 
machucam sua boca. Os seus dizeres são apontados como insuficientes 
e inadequados em situações públicas de expressão e interação. Conse-
quentemente, é impossível que esse processo diário e constante de uso 
da oralidade ocorra sem sofrimento e resistência diante da necessidade 
de uso da palavra-pedra. O uso da língua oral transforma-se então num 
processo de trabalho doloroso, em que a insegurança diante de um sistema 
complexo de poder que envolve o domínio da norma padrão pode silenciar 
o homem em diversas situações e reforçar a sua invisibilidade social. 

O “sertanejo falando” pode ser interpretado como a alegoria de 
qualquer cidadão brasileiro egresso de uma escola que valoriza e em-
podera cotidianamente a modalidade escrita da língua, idealizada e 
indizível. Enquanto isso, desvaloriza e menospreza a modalidade falada 
de que os alunos fazem uso, auxiliando, assim, na definição dos papéis 
sociais subordinados que esses alunos ocuparão posteriormente em sua 
vida. Devidamente acomodados em seus espaços possíveis e periféricos, 
estarão habilitados a usar sua variante linguística sem constrangimento 
e sem probabilidade de ascensão a qualquer lugar protagonista de fala, 
(sobre)vivendo toda sua quase-vida com a certeza de que “português é 
muito difícil” e de que “nunca foram bons em português”. 

Dessa forma, este capítulo tem por objetivo refletir sobre caminhos 
interventivos para o ensino de português nos anos finais do ensino fun-
damental, com foco no desenvolvimento e valorização da competência 
oral dos alunos, preconizados em documentos oficiais. 

Considera-se aqui que todo o trabalho do professor de português 
se relaciona ao uso da língua e, por isso, independente de com quais 
recursos opere, se concretiza em textos, sejam eles orais ou escritos. 
Koch e Elias (2014) defendem que o texto é o lugar privilegiado para 
identificação das regularidades que compõem o sistema de desempenho 
linguístico. Daí a necessidade do trabalho com o texto, e não com frases 
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soltas, no ensino escolar de português. E é no texto, nas trocas verbais 
dos grupos, que a gramática se constrói cotidianamente, ganhando forma 
nas regularidades solidificadas pela necessidade daqueles falantes especí-
ficos, naquele tempo específico. Portanto, nessa concepção, a gramática 
passa a ser apenas um dos componentes da língua, que exigirá também 
conhecimento do léxico e das regulações socioculturais, que irão definir 
de forma pragmática a conduta verbal dos indivíduos, para que se defina 
uma pessoa que fala, lê e escreve bem. Na concepção interacionista da 
linguagem, a gramática não existe sozinha e estanque das atividades de 
linguagem de seus falantes. 

Na próxima seção, apresentaremos reflexões referentes a pouca 
ênfase no desenvolvimento da competência oral dos alunos, fato que 
justifica a apresentação desta proposta.

PONTES COM A TEORIA

Ao refletir sobre as atividades pedagógicas de ensino do português, 
Antunes (2003, p. 24) dedica um tópico de seu trabalho à discussão da 
língua oral como foco da prática pedagógica em sala de aula, apresen-
tando as seguintes constatações, passíveis de serem identificadas ainda 
hoje nas escolas: omissão da fala como objeto de exploração no trabalho 
escolar; identificação da fala como o lugar privilegiado para a violação 
de regras gramaticais; concentração das atividades em torno dos gêneros 
da oralidade informal; falta de oportunidades de se explicitar os padrões 
gerais de conversação e da realização dos gêneros orais da comunicação 
pública.

A falta de espaço para a modalidade oral da língua na escola tam-
bém se encontra consolidada nos manuais didáticos, que não raro são 
o único material de apoio na prática do professor. Partindo de reflexão 
e questionamento de Castilho (2000), traçamos um paralelo entre os 
objetivos do ensino e as concepções de língua, que podem justificar a 
persistência de práticas de oralidade inadequadas e irrelevantes e/ou sua 
absoluta inexistência.
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 Uma coisa é certa: presentemente a língua falada “é de to-
dos”, e apenas a língua escrita continua pertencendo à gente 
escolarizada. Infelizmente, nem tantos quanto os primeiros, 
pois como sabemos ainda hoje há milhões de brasileiros que 
não sabem escrever. Apesar da “vitória” numérica da língua 
falada, a língua escrita continua obviamente a ter sua impor-
tância. As condições de produção separam essas modalidades. 
Quando falamos estamos em presença do interlocutor, e por 
isso acertamos o rumo da conversa o tempo todo, o que afeta 
a seleção dos recursos da língua. Quando escrevemos, a au-
sência do leitor nos obriga a uma explicitude maior, afinal não 
podemos acompanhar por suas reações se estamos sendo claros 
ou não. Também isso afeta os tipos de recursos da língua que 
movimentamos. Simples, não? Pois é, então por que nossos 
manuais escolares se fundamentam exclusivamente numa 
modalidade, a escrita, deixando de lado a língua falada? Por 
que já chegamos à escola falando? (CASTILHO, 2000, p.67)
 

Para que possamos refletir sobre o ensino de língua portuguesa e 
as seleções com que ele opera, faz-se necessário compreender primei-
ramente a concepção de língua que embasa esse processo e como ela 
tem origem. É notável que o entendimento de língua em que se baseia 
a tradição escolar privilegia como objeto de estudo e de ensino a sua 
modalidade escrita, ficando a modalidade oral restrita à expressão em 
função do trabalho com o texto escrito. Assim, o ensino de língua em vigor 
nas escolas acaba restringindo os alunos ao contato com gêneros orais 
privados ao “burlarem as regras e manterem um discurso paralelo ao do 
professor, trocando informações entre si, fazendo piadinhas, comentando 
assuntos particulares, enfim, usando a língua segundo necessidades reais 
de comunicação” (GERALDI, 1997, p. 27). Partindo de uma perspectiva 
histórica, buscamos então entender a dificuldade de conciliação entre 
variação e uniformização linguísticas experimentada por professores que 
se arriscam nessas reflexões aparentemente antitéticas.   

As gramáticas normativas são um legado da tradição clássica greco-
romana, cuja norma se baseia na compreensão de língua homogênea, 
apresentada como um modelo idealizado que desconsidera o falante que 
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dela faz uso. A tradição gramatical privilegia a modalidade escrita da 
língua através da sua descrição e prescrição, tendo sua origem pautada 
em autores clássicos, como Homero e Virgílio. As regras gramaticais são 
inflexíveis e definidas a partir de textos escritos literários, oferecendo 
aos seus usuários o privilégio da arte de falar e escrever bem, visando a 
um tratamento estético da língua. Em obra de 2008, Faraco comenta o 
trabalho de Dionísio Trácio, do século II a.C., a quem se atribui a autoria 
da primeira gramática conhecida, e que descreveu aspectos da língua 
grega e teve sua obra adotada como modelar para os estudos gramaticais 
posteriores:

 
Dionísio Trácio conceituava a gramática como “o conheci-
mento empírico do comumente dito nas obras dos poetas e 
prosadores”. O objeto do gramático era, portanto, a língua 
escrita exemplar, ou seja, para a cultura helenística, a língua 
literária. E o gramático perseguia dois objetivos: descrever essa 
língua e, ao fazê-lo, estabelecer um modelo a ser seguido por 
todos os que escreviam. (FARACO, 2008, p. 133)
 

Auroux (1992), ao explicar como esse modelo estabelecido atraves-
sou o tempo e chegou à contemporaneidade, delimita entre os séculos V e 
o final do XIX o período do desenvolvimento das concepções linguísticas 
europeias. Segundo o autor, ocorre na ocasião um processo de gramatiza-
ção massiva das línguas do mundo, que ele avalia como sendo a segunda 
revolução técnico-linguística, depois da escrita no terceiro milênio. Esse 
processo de gramatização, baseado na tradição linguística greco-latina, 
influencia a concepção de língua mais fortemente assumida hoje nas 
sociedades humanas, alavancado pelo surgimento das tecnologias de dis-
ponibilização e circulação de textos. De acordo com Auroux, a imprensa 
permitiu a definitiva gramaticalização dos vernáculos europeus, por ter 
criado as condições técnicas necessárias para a efetivação do processo.

Portanto, a primazia da “razão gráfica” (AUROUX, 1992) tem 
origem no importante papel da escrita no surgimento da reflexão sobre 
a linguagem, isto é, no exercício metalinguístico. Apesar de o texto es-
crito ter se constituído num dos fatores necessários ao aparecimento das 
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ciências da linguagem, ele configurou as línguas em um modelo único e 
abstrato através do processo de gramatização. Com a aplicação da mesma 
tecnologia, as gramáticas das línguas modernas se homogeneizaram, 
sendo desenvolvidas com base na gramática latina que conheciam. Esse 
fenômeno se desdobrou na descrição das línguas indígenas e africanas, 
por exemplo, de forma replicável, como padrão de descrição, desconsi-
derando as diversidades de usos e de usuários de cada língua.

A ideia de que as prescrições e proscrições gramaticais se encontram 
reunidas materialmente num livro de grande valor simbólico que pretende 
descrever a língua influencia a maneira como refletimos sobre a lingua-
gem hoje, atravessando nossa forma de entendê-la pela perspectiva da 
gramática. A primazia da escrita e a preterição da oralidade nos currículos 
praticados nas escolas se justificam pela associação de professores, espe-
cialistas e autores de manuais didáticos a uma linha teórica de concepção 
de linguagem que valoriza a gramática e seu cabedal de normas. Dessa 
forma, os objetivos de ensino e os conteúdos dos programas escolares 
acabam sendo definidos sugestionados pela tradição gramatical.

Koch (2003) apresenta três concepções de linguagem que podem 
ser identificadas como caminhos teóricos de professores ao analisarmos 
os diferentes papéis sociais atribuídos às aulas de língua portuguesa: “a. 
representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; b. expressão do 
pensamento como instrumento de comunicação; c. ação e interação” 
(KOCH, 2003, p. 7). Esta última compreende a linguagem como atividade 
interacional e dialógica, o que rompe com a ideia de imutabilidade do 
sistema, já que pressupõe marcas de um contexto e de uma individualida-
de. São consideradas situações de uso da linguagem, com a participação 
de sujeitos definidos que interferem na produção verbal oral ou escrita 
de seus interlocutores e deles sofrem interferências.

Assumindo a linguagem com ação e interação, Costa Val (2005) 
a define como

 
uma atividade social, como forma de ação, como lugar/espa-
ço de interação entre sujeitos, em um determinado contexto 
social de comunicação. Nesse espaço de interação, os sujeitos 
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que dele participam vão construindo sentidos em suas trocas 
linguísticas, orais ou escritas, em função das relações que 
cada um mantém com a língua, de seus conhecimentos sobre 
o tema do qual falam ou escrevem, ouvem ou leem, de seus 
conhecimentos prévios, atitudes e preconceitos, das imagens 
que constroem um sobre o outro, etc. Enfim, segundo essa 
concepção, é na e pela língua que realizamos ações e trocas 
intersubjetivas. Destaca-se, nessa abordagem, a compreensão 
da língua como competência discursiva, que possibilita a 
interação social. (VAL, 2005, p. 14)
 

Nessa perspectiva, tanto na modalidade oral quanto na escrita, ao 
formularmos um texto, precisamos agir para que ocorra a compreensão 
do interactante. As atividades de formulação oral podem apresentar 
grande número de correções ou reformulações na tentativa de colaborar 
(reelaboração de sua própria construção) e interagir (reelaboração da 
construção do outro) com o interlocutor, contribuindo para a coesão do 
texto ou manutenção de sua coerência, interrompendo o fluxo de infor-
mações para planejar melhor um enunciado futuro ou retrocedendo e 
reformulando um enunciado anterior. Recorrentes também são as elipses 
formadas pela omissão de categorias sintáticas, resultando em lacunas 
que ficam para serem preenchidas pelo interactante, redundâncias lexicais 
ou construções pouco elaboradas, por exemplo.

Como na modalidade escrita essas correções, elipses e redundâncias 
são menos visíveis, já que se trata de um texto editado, possivelmente já 
corrigido quando em sua forma inicial, não conseguimos perceber seu 
processo de formulação diante do texto final. Entretanto, a oralidade, 
assim como a escrita, é sustentada por regularidades muito bem organi-
zadas, embora não se trate de uma gramática fixa, exata e imutável. Seu 
funcionamento se baseia em formas de atividades linguísticas aceitas 
socialmente. A variação, seja na fala ou na escrita, não acontece sem 
que o falante busque regularidades linguísticas que a justifique, podendo, 
assim, ser sistematizada tal qual a escrita padrão.

Ao se conceber a linguagem como ação e interação, assumindo que 
a língua é determinada pela natureza individual e social, admite-se, por 
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conseguinte, que ela é construída e reconstruída por suas comunidades 
de uso de acordo com suas necessidades. Assim, a língua deixa de figurar 
como modelo abstrato e ideal que existe fora do usuário. Ela passa a ser 
concebida como inacabada, edificada sob a influência das necessidades 
dos falantes, mutável no tempo, variável no espaço, na hierarquia social 
e no contexto em que se estabelecem as interações entre os sujeitos.

Faraco (2008) aponta o desafio que se impõe na admissibilidade 
dessa ideia de língua no ensino. Segundo o autor,

 
nosso grande desafio, neste início de século e milênio, é reunir 
esforços para construir uma pedagogia da variação linguística 
que não escamoteie a realidade linguística do país (reconheça-o 
como multilíngue e dê destaque crítico à variação social do 
português); não dê um tratamento anedótico ou estereotipado 
aos fenômenos da variação; localize adequadamente os fatos 
da norma culta/comum/standard no quadro amplo da variação 
e no contexto das práticas sociais que a pressupõem; abandone 
criticamente o cultivo da norma-padrão, estimule a percepção 
do potencial estilístico e retórico dos fenômenos da variação. 
Mas, acima de tudo, uma pedagogia que sensibilize as crian-
ças e os jovens para a variação, de tal modo que possamos 
combater os estigmas linguísticos, a violência simbólica, as 
exclusões sociais e culturais fundadas na diferença linguística. 
(FARACO, 2008, p. 180)
 

Estudos realizados na área da Sociolinguística Variacionista de-
monstram a organização estruturadora dessas variações, revelando que 
elas são motivadas por raciocínios dotados de lógica e plenamente aceitas 
pelas comunidades falantes, auxiliando na derrubada do conceito de “erro 
linguístico”, herdado da tradição gramatical. Portanto, a reflexão sobre 
a variação linguística e sua abordagem em sala de aula imprimem valor 
no que primeiro revela a identidade do aluno – sua fala –, permitindo 
também a valorização de sua cultura.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, numa perspectiva de reorien-
tação curricular proposta pelo Governo Federal em 1998, propõem que 
a organização do trabalho docente considere, como forma de ampliar a 
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experiência do aluno com a linguagem, a escuta e a leitura ou produção 
de textos orais ou escritos de diferentes gêneros. Segundo o documento, o 
aluno da educação básica, falante de português, usa a língua para interagir 
em variadas situações comunicativas em seu grupo social, podendo fazer 
uso de uma variedade desvalorizada socialmente em função dos traços 
que a marcam. Quanto à linguagem oral, não se trata, então, de ensinar ao 
aluno a falar “certo”, de acordo com as regras da gramática prescritiva, 
e sim monitorar a sua fala em função do contexto, levando-o a conhecer 
diversificadas experiências sociais e culturais que exigirá ajustes em seu 
modo de falar, conforme determine a formalidade da situação.

Sobre o papel atribuído à escola para o ensino específico da orali-
dade, o documento afirma que:

 
cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 
planejamento e realização de apresentações públicas: realiza-
ção 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 da fala, tomado como mais apropriado para 
todas as situações. A aprendizagem de procedimentos apro-
priados de fala e de escuta, em contextos públicos, dificilmente 
ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la. 
(BRASIL, 1998, p. 25)
 

Dessa forma, rompe-se com a ideia de que a fala seja o espaço do 
descuido, da falta de planejamento e da espontaneidade. Para Antunes 
(2003), o professor deve cuidar para que o trabalho com a oralidade em 
sala de aula aborde orientações sobre a coerência global do texto, a ar-
ticulação entre tópicos e subtópicos da interação, as especificidades da 
modalidade oral, a variedade de tipos e de gêneros de discursos orais, o 
reconhecimento do papel da entonação, das pausas e de outros recursos 
suprassegmentais na construção do sentido do texto. Além disso, ele deve 
intervir para que os alunos reconheçam a oralidade como facilitadora do 
convívio social, como precursora no desenvolvimento da habilidade de 
escutar com atenção e respeito os mais diferentes tipos de interlocutores 
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e como forma de expressão de valores culturais, que devem ser aprecia-
dos como realizações estéticas, a exemplo da literatura improvisada dos 
cantadores e repentistas.

Ressaltamos que fala e escrita não devem ser compreendidas como 
modalidades de língua contrárias. Segundo Koch (1997), a fala e a escrita 
são duas modalidades de uso da língua que, apesar de pertencerem ao 
mesmo sistema linguístico, possuem características próprias, embora não 
seja possível elencar características restritas à fala ou à escrita por não 
haver peculiaridade que somente ocorra em uma formulação ou outra. 
Vê-las como dois polos dicotômicos significa ignorar suas semelhan-
ças e imaginar características exclusivas de uma ou outra modalidade, 
o que não ocorre. Como observa Marcuschi: “Oralidade e escrita são 
duas práticas sociais e não duas propriedades de sociedades diversas” 
(2007, p. 37). Tem-se, portanto, características que abrangem as duas 
modalidades, permitindo a identificação de gêneros textuais de natureza 
análoga em ambas.

Considerando, pois, a necessidade de práticas escolares que envol-
vam um trabalho sistemático com os gêneros orais, apresentamos a seguir 
uma proposta de abordagem da oralidade na aula de português. Ela parte 
da atividade linguística – o uso cotidiano da oralidade – para a atividade 
epilinguística – a manipulação e reflexão do texto oral –, buscando um 
uso consciente dos recursos linguísticos em futuras produções fora do 
contexto escolar.

CAMINHOS POSSÍVEIS
 

Com foco na abordagem da oralidade, os objetivos desta proposta 
são: provocar o alargamento da compreensão do que sejam as práticas 
de memória, remontando a situações da vida cotidiana; problematizar a 
compreensão de memória como resgate do passado histórico; reconhecer 
memórias e narrativas nos objetos e na vida social; estimular o aluno a 
falar e valorizar sua história pessoal; considerar o contexto de produção, 
circulação e recepção dos relatos de experiência escritos e orais em sua 
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compreensão; relacionar gênero textual, suporte, variedade linguística e 
estilística e objetivo comunicativo da interação dos relatos.

Com esta proposta, pretendemos contribuir prioritariamente com 
professores de língua portuguesa dos anos finais do ensino fundamental 
na organização de seu trabalho. Oferecemos um caminho que acreditamos 
conjugar elementos imprescindíveis para a ampliação da experiência do 
aluno com a linguagem, levando-o a escutar, ler, produzir textos orais e 
escritos e refletir sobre os usos da língua. O trabalho deve ser avaliado 
pelos docentes quanto à pertinência para aplicação em sua sala de aula, 
sujeitando-se a adaptações e/ou servindo como base para a construção 
de outras propostas que comunguem da sua concepção.

Motivando a turma

Diante da apatia e do desinteresse que comumente pode ser encon-
trado nas turmas de anos finais do ensino fundamental, faz-se fundamen-
tal atrair a atenção dos alunos para a proposta. Uma alternativa seria o 
acesso à plataforma do Museu da Pessoa4, planejado de acordo com os 
recursos tecnológicos disponíveis na escola. O professor deve organizar 
a atividade de forma que propicie aos alunos a construção de hipóteses 
sobre as pessoas que narram suas histórias, podendo orientar a reflexão 
através de questões feitas oralmente, tais como: 

• Quem seriam essas pessoas?  

• Trata-se de pessoas conhecidas, famosas, ilustres por alguma razão? 

• Poderiam ser moradoras da nossa cidade? Nossas vizinhas? 

• Possuem histórias que se assemelham a histórias que já conhecíamos, 
de alguém da nossa convivência? 

4 Museu virtual e colaborativo que tem como objetivo registrar, preservar e transformar em 
informação histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade, com um acervo de mais 
de 16 mil relatos escritos e orais (vídeos). O Museu da Pessoa está disponível em http://www.
museudapessoa.net/pt/home.
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• Provavelmente, com que razão gravaram esses depoimentos? 

• O que seria esse projeto por detrás dos vídeos, que faria juntarem vários 
deles, de diferentes temáticas, num site e chamá-lo de museu? 

• Acreditam que um vídeo possa ser uma peça de museu? Que objeto 
acham que ele pretenderia preservar?

Com a reflexão, intenta-se discutir sobre os produtos do meio digital 
estarem em um museu, prioritariamente pensado como espaço físico e 
jamais virtual. Além disso, o professor pode promover um debate acerca 
dos objetos físicos preservados por essas instituições, o valor simbólico 
atribuído a um acervo museológico e seu reflexo na delimitação daquele 
espaço, restrito a determinado grupo social, podendo mesmo partir da 
própria (falta de) experiência dos alunos com os museus. Finalmente, é 
preciso refletir sobre o conceito inovador que o Museu da Pessoa lança ao 
atribuir valor museológico às histórias corriqueiras de pessoas comuns e 
ter encontrado a alternativa de preservar essas memórias em meio digital.

Este primeiro momento da proposta serviria à reflexão acerca da 
diversidade cultural enquanto sistema simbólico e sua associação aos 
museus na forma pela qual se aplica o tratamento de leitura do acervo 
e sua divulgação. Como primeira discussão sobre o poder simbólico, 
tão presente na lógica da variação linguística e da oralidade, o professor 
deve abordar a exposição como um discurso (pensamento/saber) posto 
em atividade (ação) e percebido/recebido por uma variedade de grupos 
sociais, os visitantes dos museus. Além disso, abordar a diversidade 
cultural, que se edifica nas diferenças culturais que existem entre o 
ser humano, tais como a linguagem, a religião, o vestuário, a dança, a 
música, a organização da sociedade. Além disso, apontar a concepção 
do Museu da Pessoa de pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos 
de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade, o que justifi-
caria a presença dos vídeos num acervo de museu e a escolha daquele 
site para o trabalho.
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É importante orientar a discussão para que os alunos percebam a 
utilização do Museu da Pessoa durante a prática sugerida como forma 
de ampliar a concepção de cultura, que abrange todas as manifestações 
do povo brasileiro, do erudito ao popular, do saber científico ao saber 
empírico, compreendida como uma forma de estar no mundo, em que 
a articulação das diferenças se conforma como pré-requisito ao desen-
volvimento humano. Essa ampliação do conceito de cultura auxiliará no 
alargamento de ideias outras, tal qual a da valorização de apenas uma 
das variantes linguísticas.

Colocando a língua em uso

Para dar início à discussão sobre a memória e levar os alunos a uma 
atividade linguística oral significativa, o professor pode propor a leitura do 
trecho inicial do conto Filosofia de um par de botas5, de Machado de Assis.

A leitura do trecho possibilita a discussão acerca da memória das/
nas coisas: através do conto, no qual se pode dizer que há uma biografia 
de um par de botas, somos levados a pensar numa possível vida social 
das coisas. Os objetos estão espalhados por aí e compõem múltiplos 
contextos sociais, sendo dotados de significado histórico, memórias, 
narrativas, lembranças. Pode-se, portanto, de forma ilimitada, registrar, 
pela materialidade, as histórias vividas pelas pessoas. (PEREIRA, 2010).

Diante dessa abordagem, o professor está habilitado a solicitar que 
os alunos façam um inventário de objetos que dizem respeito às suas 
trajetórias sociais. É possível propor o levantamento de objetos que foram 
conservados no tempo e que os alunos consideram significativos para 
eles, bem como aqueles que se recordam de ter descartado ao longo da 
vida. A partir do levantamento feito por eles, o professor pode solicitar, na 
medida do possível, que os alunos levem para a escola algum desses ob-
jetos para ser apresentado à turma. É importante que o professor também 
se comprometa a apresentar um objeto que se relacione à sua trajetória 
social e que também tenha conservado no tempo por sua significação.

5 Texto Fonte: Obra Completa de Machado de Assis, Vol. III Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. Publicado originalmente em O Cruzeiro, 23 de abril de 1878. Também disponível online 
em: https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=37137.
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O momento de apresentação dos objetos deve ser planejado de 
acordo com a realidade de cada escola e professor. A turma deve ser 
consultada acerca da permissão para gravação do áudio das apresentações, 
que pode ser feita por um celular. Esse material irá subsidiar a análise 
linguística do texto oral do aluno, construído numa situação real de fala 
e carregado da emoção emanada pela memória trazida pelo objeto apre-
sentado, o que pode potencializar a utilização dos marcadores identitários 
da variedade linguística de que o aluno faz uso.

Antes das apresentações dos objetos, é importante propor reflexão 
sobre a materialidade do artefato não traduzir de imediato o seu valor. O 
professor pode solicitar que os alunos, por exemplo, imaginem qual a razão 
de um objeto ser importante para o colega e atribuam outras importâncias a 
ele, verificando a narrativa de importância para aquele objeto em seguida. 
Assim, a turma perceberá que aquela narrativa ouvida é a significação 
construída pelo colega na sua relação com o objeto e não a “verdadeira” 
forma de narrar a sua história e memória. (PEREIRA, 2010).

Dessa forma, alunos e professor devem apresentar oralmente os 
seus objetos e relatar suas histórias, partindo do inventário para a inven-
ção, da realidade bruta das coisas para a significação, tudo devidamente 
captado em áudio. O trabalho de ressignificação proposto, antes de focar 
na oralidade dos alunos, passa pelo potencial educativo contido nessas 
memórias, que permitirão alargar a noção de história – não mais limitada 
ao tempo passado – e patrimônio – não mais restrito à monumentalidade 
das coisas.

Retextualização, análise da macroestrutura textual escrita

O professor deverá solicitar a retextualização por escrito do relato 
apresentado oralmente, enquanto, numa atividade extraclasse, procede à 
transcrição do áudio das narrativas dos alunos. Os objetivos dessas duas 
atividades são, respectivamente, refletir sobre as habilidades necessárias 
para a produção do texto escrito em contraposição àquelas requeridas 
para construção do texto oral e retomar o trabalho com a oralidade de 
forma a analisar o próprio texto oral grafado.
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O texto escrito servirá também à sistematização do gênero, elabo-
rada em análise comparativa feita pelos alunos entre os próprios textos 
e algum texto escrito selecionado pelo professor no Museu da Pessoa, 
quando deverão buscar regularidades, recorrências na confecção de um 
relato de experiência vivida escrito. Sugerimos que o professor oriente 
os alunos na comparação dos textos de acordo com os eixos da perspec-
tiva bakhtiniana de caracterização de um gênero quanto à sua forma, 
combinando composição, conteúdo temático e estilo. Dependendo do 
desenvolvimento da turma, o professor pode apresentar a tabela seguin-
te, adaptada de Koch e Elias (2014, p. 109-110), ou apenas usá-la para 
subsidiar sua explicação à turma:

Pontos a serem analisados nos textos

Composição

Diz respeito à estruturação e ao aspecto formal do gênero. Esquema 
de organização e distribuição das informações. Exemplos: a poesia se 
estrutura em estrofes e versos, com rimas ou sem rimas; por sua vez, 
o artigo de opinião se estrutura em torno de um ponto de vista e da 
argumentação em sua defesa; a tirinha se estrutura em enunciados cur-
tos, constituídos em balões, para representar a “fala” de personagens, 
destacando-se nessa composição a relação entre verbal e não-verbal.

Conteúdo 
temático

Diz respeito às escolhas e propósitos comunicativos do autor em rela-
ção ao assunto abordado. Exemplos: na poesia, predomina a expressão 
dos sentimentos do sujeito, que fala de si e dá vazão a emoções; no 
artigo de opinião, veiculado em revistas ou jornais, o conteúdo gira 
em torno de acontecimentos de ordem política, econômica, social, 
histórica ou cultural (raramente sobre acontecimentos ou vivências 
pessoais); na tirinha, o conteúdo esperado é a crítica bem-humorada 
a coisas do mundo, modos de comportamento, valores, sentimentos.

Estilo

Refere-se a um modo de apresentação do conteúdo (formal, informal) 
traduzido no plano composicional do gênero por meio da seleção de 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. Exemplos: 
na poesia, há a expressão máxima do trabalho do autor nas esco-
lhas realizadas para a construção do que ele quer dizer, devido ao 
caráter pessoal, sentimental do texto; no artigo de opinião, exige-se 
característica do estilo de comunicação formal, dirigida a um grupo 
privilegiado social, econômica e culturalmente; na tirinha, apesar da 
escassez do espaço, que exige do autor uma produção breve, há forte 
expressão do trabalho do autor marcada, geralmente, por maior grau 
de informalidade.
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O professor deve verificar a melhor maneira de executar a ativida-
de, podendo dividir a turma em grupos e até mesmo distribuir os eixos 
entre as equipes, a fim de que os agrupamentos se ocupem de apenas 
um deles e promovam uma comparação dos resultados obtidos ao final, 
caso mais de um grupo fique com o mesmo eixo de análise. Ao final do 
trabalho, os alunos devem fazer a exposição dos resultados e construir 
coletivamente a sistematização de quais seriam as características do 
gênero textual relato de experiência vivida, mediados pelo professor na 
elaboração da conclusão.

A função social do gênero

Sistematizadas as características do gênero textual, é chegado o mo-
mento de refletir sobre a sua função social, já que um gênero do discurso 
não se constitui apenas pela forma. Para tanto, sugere-se que o professor 
selecione algum vídeo de campanha publicitária em que seja feito o uso do 
gênero relato de experiência vivida. Dentre os vários exemplares possíveis, 
citamos uma campanha da Samsung, na qual a empresa promove a máquina 
de lavar Lava e Seca Ecobubble. O filme6 remonta o primeiro encontro de 
três casais, aparentemente na vida real. Provando que possuem memória 
afetiva, os maridos relembram as roupas que suas esposas usaram na pri-
meira vez em que se viram, contando seus relatos de experiência vivida 
acerca do momento em que conheceram suas esposas. No desfecho, elas 
encontram a máquina e, dentro dela, se deparam com os mesmos trajes 
usados no encontro romântico de anos atrás e um bilhete que as orientam a 
vesti-la e embarcarem num carro que as levam ao mesmo local do primeiro 
encontro, onde os maridos as aguardam.

Após a projeção do vídeo, seria interessante promover uma discussão 
baseada questões como: 

• Os relatos de experiência vivida apresentados no vídeo mantêm a mesma 
forma dos relatos até aqui conhecidos do Museu da Pessoa? 

• Quais são as semelhanças na composição, no conteúdo e no estilo? 

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=T9PQ997ciAI.
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• Existe uma função social no registro oral ou escrito de uma história 
vivida. Se pensarmos nas histórias que compõem o acervo do Museu da 
Pessoa, qual seria sua função? 

• O fato de esses relatos do último vídeo estarem inseridos numa campa-
nha publicitária altera sua função? Se sim, qual passaria a ser a função 
dos relatos naquele vídeo?

Espera-se, com a discussão, que os alunos percebam que a forma 
de um gênero pode ser assumida por outro gênero, tendo em vista o 
propósito de comunicação. O vídeo publicitário assistido terá se valido 
de relatos de experiências, porém seu propósito não será o de valorizar 
a diversidade cultural e a história de cada pessoa como patrimônio da 
humanidade. Para que se interprete o vídeo como propaganda e não como 
relato de experiência vivida, ainda que se acredite nas histórias dos casais, 
será necessário relacionar a forma do gênero textual – suporte, variedade 
linguística e estilística – ao objetivo comunicativo. Deve ficar claro ao 
final da discussão que a função ou propósito comunicativo, mais que a 
forma, é preponderante na definição do gênero. 

Análise do gênero oral

A intenção deste momento é surpreender os alunos com os textos 
que eles próprios produziram oralmente quando apresentavam a história 
de seus objetos à turma. Eles devem receber a transcrição dos relatos de 
experiência vivida apresentados na ocasião, a fim de comparar os textos 
orais aos escritos no que concerne aos eixos composição, conteúdo temáti-
co e estilo. A proposta será analisá-los na perspectiva dos eixos levantados 
pela turma como característicos do gênero relato de experiência vivida, 
a fim de identificar a semelhança estrutural entre os relatos escritos e os 
orais. Também será possível verificar se o gênero construído pelo aluno 
na ocasião da narrativa oral foi mesmo um relato de experiência vivida, 
já que ele ainda não havia sido definido, sua adequação para o cumpri-
mento da função e se ele apresentou algum desvio em sua forma, além 
das interferências no entendimento dos ouvintes geradas pelas possíveis 
falhas na estrutura padrão.
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Espera-se que a turma apresente notável progresso no que se refere 
ao protagonismo na análise dos seus textos. Neste segundo momento 
investigativo, eles novamente deixarão de ser expectadores da aula de 
língua portuguesa, quando recebiam conceitos e informações passiva-
mente, e se solidificarão como agentes especulativos de seus próprios 
discursos. A potência do trabalho dos alunos estará diretamente relacio-
nada à curiosidade de empreendê-lo sobre textos que eles próprios terão 
produzido na fala.

A reflexão empreendida nos textos será fundamental para que os 
alunos levantem conjuntamente, através de um paralelo entre sua prática 
linguística e a teoria refletida, vários pontos de discussão que deverão ser 
estimulados e orientados pelo professor. O principal deles deverá girar 
em torno do estilo. Geralmente, ele é o primeiro a ser abordado nas aulas 
de português, numa tentativa de “correção gramatical” do texto. Prova-
velmente, os alunos se defrontarão com alguma falta de concordância 
verbal numa construção, ou outro desvio qualquer da norma padrão, 
permitindo ao professor iniciar a problematização. 

Espera-se que tudo o que poderá ser percebido pelos alunos como 
“errado” nos textos, não terá inviabilizado a sua compreensão pelo ou-
vinte, sendo apontado como traços individuais que refletem a história 
daquele autor, difícil de ser totalmente controlado conscientemente pelo 
falante. Este será o momento oportuno para que o professor, de forma 
significativa, com exemplos concretos de textos dos próprios alunos, abra 
amplo espaço para discussão sobre as variações linguísticas, as modali-
dades da língua e suas especificidades, as situações de uso e adequações, 
o preconceito linguístico e as relações de poder que envolvem o domínio 
ou não de normas de prestígio. 

Permitir que os alunos se debrucem sobre a sua própria fala e refli-
tam sobre ela é um trabalho tão difícil de ser construído em sala de aula 
quanto necessário. Difícil pela complexidade de envolver a oralidade de 
forma realmente significativa numa aula de português, que não se preste 
apenas a apagar marcas próprias dessa modalidade da língua ou culturais 
do falante, buscando uma oralidade pautada na escrita. Necessário pela 
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forte ausência de reflexão sobre a oralidade percebida na escola. Nas 
salas de aula, prevalece o “cale a boca, menino(a)!”, e, dessa forma, a 
oralidade acaba caracterizada como imprópria para o ambiente, como 
ato de indisciplina. 

Certamente, os alunos serão tomados de sobressalto ao se depararem 
com seus textos como objeto de estudo. Já haverá neste ato uma valori-
zação da figura do aluno, que será realocado a um protagonismo sempre 
atribuído aos grandes escritores da língua portuguesa. Permitir-lhes a 
autoria de um texto que será analisado em aula é o primeiro passo para 
permitir-lhes a voz e atribuir valor à sua linguagem. É imprescindível, 
pois, que, nesta intervenção, a análise ocorra sobre o próprio discurso 
dos alunos. O valor atribuído à oralidade dos sujeitos será construído 
durante a análise da sua própria fala numa cena interacional, investigando 
os elementos que foram responsáveis pela ação responsiva do ouvinte e 
se essa ação era a que eles almejavam com o seu discurso. Respaldado 
teoricamente pela concepção interacionista da linguagem, o professor po-
derá ressignificar todo apontamento que vise à desqualificação daqueles 
textos, além de abordar as especificidades que guardam as modalidades 
escrita e oral da língua.

Análise da microestrutura – oralidade x escrita

A fim de aprofundar a análise dos textos dos alunos, marcando as 
especificidades das modalidades escrita e oral da língua, o professor 
poderá selecionar um item gramatical como objetivo de exploração da 
análise linguística. Além de continuar analisando os textos já produzidos, 
existe a possibilidade de criar outras situações para novas produções orais 
e escritas que sirvam a essa análise, como convidar alguém de interesse 
dos alunos para fazer um relato para a turma e captar o áudio, desde que 
previamente autorizado pelo autor, levar os alunos a produzir novos textos 
ou mesmo trabalhar com as narrativas do Museu da Pessoa.

O ideal é que se abandone a ideia de programas predeterminados, 
de lista de conteúdos que não consideram as expectativas e necessidades 
dos alunos. Através de um método contínuo de investigação, o professor 
será capaz de perceber avanços e dificuldades dos alunos através do 
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diagnóstico da turma, que seria o ponto de partida para o planejamento. 
A intenção é perceber as dificuldades de aprendizagem dos alunos para 
focalizá-las em sua aula, acompanhando, sistematicamente e de modo 
individualizado, o seu progresso durante todo o ano.

Ao adotar a prática de conhecer o aluno, o que ele já sabe, o que 
traz de conhecimento linguístico, o professor irá definir o fenômeno 
gramatical que será o fio condutor do trabalho nesta etapa de análise 
da microestrutura textual. Para isso, avaliações diagnósticas devem ser 
constantes na turma, permitindo que o professor tenha clareza sobre o 
conhecimento já consolidado pelo aluno, a fim de que possa organizar 
metodologicamente suas aulas para atender às necessidades dos sujeitos. 
Selecionado o item gramatical, a intenção é que o professor proceda a uma 
análise comparativa do fenômeno na oralidade e na escrita, descrevendo 
como ele ocorre em ambas as modalidades. As regras gramaticais que 
regulam a norma padrão podem ser consultadas a fim de que os alunos 
a reformulem, criando a norma que prevalece na oralidade, analisando 
também o nível de formalidade dos textos analisados em ambas as mo-
dalidades. 

Dessa forma, além de abordar as variáveis possíveis de uso do tópi-
co gramatical, o trabalho permitirá avanços em relação ao texto escrito. 
A recorrente transposição de recursos da oralidade para a escrita, por 
exemplo, poderá ser analisada, concluindo-se que, em alguns casos, a 
clareza do texto poderá ser comprometida pela falta de compartilhamento 
de conhecimentos relativos à situação comunicativa entre autor e leitor, 
o que comumente ocorre na oralidade.

Culminância – gravação do vídeo

Num último momento da intervenção, sugere-se a gravação de 
vídeos em que os alunos da turma produzam seus relatos de experiência 
vivida nos mesmos moldes daqueles a que assistiram durante a proposta. 
O objetivo pode ser que estes vídeos componham o acervo do Museu da 
Pessoa (que fornece em seu site orientações para o envio de materiais) 
ou da biblioteca escolar, podendo ser usado em reunião de pais ou de 
professores, dependendo da reflexão que possa surgir do tema escolhido 
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para as narrativas. O material deve, prioritariamente, servir de análise 
da turma, mediada pelo professor, para verificação dos resultados ob-
servados na construção do texto oral após o trabalho interventivo. Uma 
produção final escrita também pode ser solicitada, também visando a 
aferição de resultados.

A turma deve saber dessa intenção e aceitar participar da filmagem. 
O professor deve verificar a documentação que resguarda o uso legal 
do material audiovisual. Todos os participantes precisam assinar Termo 
de Autorização de Uso de Imagem, sendo que os menores assinam o 
documento conjuntamente ao responsável legal.

Diante da concordância dos alunos, o professor verifica a melhor 
forma de proceder às gravações, pensando em questões como o ambien-
te em que elas ocorrerão e o material técnico necessário. Dependendo 
da destinação definida para o material, não será necessário um grande 
aparato tecnológico, bastando um celular para a filmagem. A definição 
do tema dos relatos precisa se guiar por um critério principal: algo que 
una a turma, que todos apresentem como tema comum e possível para 
uma narrativa.

PORTANTO

 Várias pesquisas têm demonstrado a dificuldade em criar efetivas 
práticas de análise linguística que envolvam a oralidade. Segundo Car-
mo (2016), são muitos os desafios do professor de língua portuguesa 
que busca uma prática de “ações significativas”. Para que as atividades 
propiciem aos alunos um aprendizado com “enfoque das modalidades 
da língua enquanto objeto de conhecimento, de modo que a análise dos 
aspectos ligados à normatividade apareça vinculada a situações contex-
tualizadas de produção discursiva” (CARMO, 2016, p. 85), exige-se um 
trabalho árduo do professor.

Para revisão de alguns pontos de conflito entre a norma e a práti-
ca, faz-se necessário o alargamento da concepção de “linguisticamente 
correto”. O trabalho interventivo descrito em Carmo (2016) reforça a 
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necessidade da substituição da noção de “erro” da tradição gramatical 
pela noção de “adequação ao registro e situação discursiva”, o que nos 
remete a um trabalho constante com a oralidade e a variação. Os desafios 
do professor de português residem, pois, na ressignificação da sua prá-
tica cotidiana, baseada na reflexão acerca de concepções entronizadas, 
culminando num trabalho que permita aos alunos a ampliação de sua 
experiência de linguagem no decorrer da escolaridade.

É preciso que o educador se reconheça como aquele que é capaz de 
possibilitar, junto com seu educando, partindo de uma leitura crítica do 
mundo, o desenvolvimento de uma prática social na qual ele pode ser 
capaz de realizar transformações no contexto social em que está inserido. 
Dessa maneira, o aluno pode assumir o papel de protagonista de seu de-
senvolvimento, com possibilidade de acesso ao seu direito à participação 
e, como consequência, à conscientização que gera a transformação.

Os caminhos apontados, acreditamos, permitem que ocorra uma 
realocação do lugar do aluno. Eles são tirados da posição de receptores 
de conteúdo para se tornarem investigadores de fenômenos linguísticos. 
Junto a esse processo, ocorre a valorização de suas histórias, suas culturas, 
suas gentes e suas variações linguísticas, o que provavelmente contribuirá 
para a adesão ao projeto. Será dada a eles a oportunidade de experimentar 
o papel de protagonistas. Serão protagonistas de suas aprendizagens e 
de seus vídeos, podendo falar para quem quiser ouvi-los sem que suas 
palavras machuquem a boca tanto quanto antes desta intervenção.

As informações e os estímulos adequados, motivadores de um pro-
cesso reflexivo e de tomada de consciência quanto à condição atual de 
nossos alunos, nos levará a uma formulação das mudanças desejadas e da 
condição a ser construída. Dessa forma, precisamos fazer com que nossos 
alunos experimentem os primeiros estágios que os levarão à condição 
de empoderados. Segundo Paulo Freire (1992), a pessoa empoderada é 
aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a levam a 
evoluir e se fortalecer. Plantada a semente da mudança, com uma pro-
funda ressignificação da valorização da fala do aluno, esperam-se deles 
ações práticas no sentido de seus objetivos de vida e metas traçadas, 
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abandonando a antiga postura autodepreciativa em relação à língua de 
que fazem uso e à sua cultura, que sempre agiu como limitadora de suas 
possibilidades.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISE LINGUÍSTICA EM JOGO1 

 Renata Cristina das Dores Alves2

Ana Carolina Neves Dias3

 “Podemos também imaginar que todo o processo do uso 
das palavras [...] é um daqueles jogos por meio dos quais as 

crianças aprendem a sua língua materna. Chamarei esses 
jogos de ‘jogos de linguagem’ [...]. Chamarei também de 

‘jogos de linguagem’ o conjunto da linguagem e das ativi-
dades com as quais está interligada.”

Ludwig Wittgenstein 

PONTO DE PARTIDA

As palavras de Wittgenstein apontam para uma visão de linguagem 
relacionada a seu uso. Contrapondo uma concepção representacionista4 
da linguagem, Danilo Marcondes (1994), embasado nas ideias de Witt-
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que o 
jogo apresentado neste capítulo constituiu-se como uma das etapas da proposta de intervenção 
desenvolvida na dissertação “Refletindo sobre a Concordância Verbal: uma proposta de inter-
venção com o auxílio do Wikispaces”, defendida pela primeira autora do texto, no Programa 
de Mestrado Profissional em Letras/UFJF, em 2015.”

2 Professora do Ensino Fundamental II e Médio da rede municipal de Comendador Levy 
Gasparian e da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. Doutoranda em Linguística na 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

3 Mestranda em Linguística na Universidade Federal de Juiz de Fora.
4 Segundo a visão representacionista da linguagem, as palavras são unidades linguísticas que 

representam entidades extralinguísticas existentes no mundo.
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genstein, afirma que o significado de um enunciado é determinado pelo 
uso que é feito das expressões linguísticas nas diversas situações nas 
quais são empregadas. Nesse sentido, a percepção do significado das 
expressões linguísticas não pode restringir-se à compreensão de palavras 
estanques ou sentenças isoladas, o significado não preexiste à prática 
social. Dito de outro modo, a linguagem, compreendida por meio da 
visão de Wittgenstein, faz parte das múltiplas atividades nas quais nos 
envolvemos socialmente. Dessa forma, o significado somente pode ser 
estabelecido dentro dos jogos de linguagem.

O reconhecimento desses pressupostos acerca da linguagem, re-
lacionados às questões de ensino de língua, subvertem o entendimento 
de que a abordagem linguística deva ser pautada na classificação, na 
memorização e em frases dissociadas do uso, como se fosse possível 
separar de um lado a realização viva e dinâmica da língua nas práticas 
sociais, e, do outro, o estudo dos aspectos linguísticos que subjazem sua 
realização, estes tomados como fixos, imutáveis.

Nossa experiência revela que esse tipo de abordagem muitas vezes 
constitui-se como um entrave ao processo de ensino e de aprendizagem. 
Não raramente, desinteresse, apatia, desmotivação compõem o quadro 
comportamental demonstrado pelos discentes em relação às aulas de 
língua (ALVES, 2015; FERREIRA, 2016; LIMA, 2018). Essa consta-
tação é preocupante, pois opõe-se aos resultados de pesquisas feitas na 
área de neurociências, as quais “defendem a importância de contextos 
que ofereçam aos indivíduos os pré-requisitos necessários a qualquer 
tipo de aprendizado: interesse, alegria e motivação” (CARVALHO, 
2010, p. 543, grifo nosso).

Assim, vemos que, tanto na perspectiva do ensino de português 
especificamente quanto na perspectiva do processo de aprendizagem 
do aluno de modo geral, práticas vazias de significado para o aprendiz 
terão, consequentemente, seus resultados comprometidos. Com esses 
resultados aquém do esperado, nossos alunos encontram dificuldade em 
produzir textos adequados aos seus objetivos e às esferas comunicativas, 
distanciando-se, portanto, de uma cidadania plena, que é um dos objetivos 
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da educação, expresso, inclusive, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998) e reafirmado na atual Base Nacional Comum Curricular 
(BRASIL, 2018). E como professores, que cotidianamente precisamos 
lidar com essa situação, resta-nos perguntar: Não há como reverter 
esse quadro? Entendemos que a busca de respostas para essa e outras 
inquietações docentes passa necessariamente por uma reflexão crítica 
de nossas práticas pedagógicas e pela abertura ao novo, pela disposição 
para trilhar novos caminhos, fundamentada na reflexão e na “ousadia” 
em se atrever a fazer o diferente. 

Esse processo de contínua reflexão sobre nossas práticas nos levou 
à ludicidade, como forma de enriquecer nossa abordagem pedagógica 
para o tratamento de fenômenos linguísticos na sala de aula.  Essa alter-
nativa de utilização da ludicidade em práticas de análise linguística não 
surge como uma forma de abrir mão da seriedade e do comprometimento 
(docente e discente) com a construção da aprendizagem. Pelo contrário, 
o objetivo é exatamente resgatar, através da ludicidade, o interesse, a 
participação ativa, a reflexão, o raciocínio, o engajamento, a curiosidade, 
a atenção por parte dos discentes para um trabalho mais significativo 
nas nossas aulas de língua portuguesa desenvolvidas nos anos finais do 
Ensino Fundamental (EF).

De modo geral, a ludicidade é um elemento muito pouco utilizado 
nas aulas de língua portuguesa, principalmente, nos últimos anos dessa 
etapa de ensino. Esse recurso é comumente mais usado na educação 
infantil e nos anos iniciais do EF, o que parece ter a ver com o senso 
comum de que brincar é coisa de criança. 

Entretanto, em um exercício de confrontar esse senso comum, 
podemos lançar alguns questionamentos: i) será que a ludicidade não 
poderia ser usada com adolescentes, em uma abordagem adequada a essa 
faixa etária, como estratégia para o desenvolvimento de atitudes como a 
reflexão, o raciocínio, a utilização de conhecimentos prévios na compre-
ensão do sistema linguístico?; ii) será que o elemento lúdico não poderia 
propiciar um ambiente de alegria, motivação e interesse para a ocorrência 
do processo de aprendizagem, tal como defendem pesquisadores em 



120

Com a palavra, o professor de português

neurociências?; iii) será que as justificativas para o desenvolvimento de 
atividades lúdicas no processo de ensino de crianças perdem a validade 
se o sujeito aprendiz for um adolescente ou um adulto? 

Essas indagações, por sua vez, lançam-nos em busca de respostas 
que podem começar a ser encontradas em estudos sobre a ludicidade e 
também em experiências desenvolvidas na sala de aula. As seções seguin-
tes destinam-se a tratar de tais assuntos, trazendo algumas contribuições 
teóricas que dialogam com o tema. Em seguida, respeitanto o caráter 
ilustrativo desta obra, apresentamos uma proposta de uso da ludicidade na 
abordagem linguística com alunos do nono ano do Ensino Fundamental.

PONTES COM A TEORIA

Embora consideremos a ludicidade uma estratégia positiva a ser 
utilizada nas aulas de língua materna para os anos finais, há alguns as-
pectos que demandam nossa reflexão a respeito de seu uso como recurso 
pedagógico para adolescentes e jovens. Um dos percalços para a explo-
ração do lúdico na adolescência é assinalado por Bemvenuti (2013). Ao 
discutir as possibilidades educativas do/no jogo, a autora considera que na 
contemporaneidade as diversas formas de jogo (brincadeiras tradicionais, 
competições esportivas, jogos on-line, entre outros) são, muitas vezes, 
vistas como atividades realizadas tão somente “para ocupar o tempo a fim 
de que o sujeito não faça outra coisa pior” (BEMVENUTI, 2013, p. 28). 
Ao lado dessa visão de jogo como passatempo, há, ainda, a concepção 
de que a atividade lúdica é desprovida de seriedade.

 Para aqueles que entendem a ludicidade pela ótica da não seriedade, 
relacionar atividades desse tipo ao universo juvenil é uma incoerência, 
visto que o adolescente e o jovem estão próximos de tornarem-se adultos. 
Nesse caso, a muitos deles impõe-se a necessidade de trabalhar, seja para 
assumir responsabilidades de um adulto, seja para aquisição de bens de 
consumo (BRASIL, 1998). Assim, o desenvolvimento de práticas pedagó-
gicas caracterizadas pela ludicidade para um grupo prestes a ingressar em 
um mundo de responsabilidades e compromissos pode suscitar dúvidas.
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De fato, nossas primeiras pesquisas em dicionários sobre os ver-
betes “lúdico” e “ludicidade” corroborariam essa crença inicial, já que, 
no dicionário organizado pela Academia Brasileira de Letras (2008), o 
lúdico é definido como um adjetivo que se refere a jogos, brinquedos e 
divertimentos. Nessa mesma obra, “jogo” é compreendido como ativi-
dade que se pratica para divertimento. A acepção de ludicidade, por sua 
vez, é vista no dicionário Priberam como “qualidade do que é lúdico” 
(LUDICIDADE, 2018). Contudo, entendemos que a inserção do lúdico 
no processo de ensino e de aprendizagem de língua materna requer uma 
compreensão mais aprofundada do conceito, para depois refletirmos so-
bre as possíveis implicações de sua adoção como estratégia pedagógica. 

Para o olhar filosófico de Huizinga em Homo Ludens (1938), a 
civilização teria surgido e se desenvolvido no jogo e pelo jogo, cuja 
existência precederia à da cultura, acompanhando-a e marcando-a desde 
sua origem até o momento atual. Para o autor, “as grandes atividades 
arquetípicas da sociedade humana são, desde início, marcadas pelo jogo” 
(HUIZINGA, 2000, p. 07).

À vista disso, podemos questionar: O que torna a tarefa lúdica uma 
atividade tão fascinante? De acordo com Huizinga (2000), o jogo pres-
supõe liberdade como uma de suas características, o indivíduo sente-se 
livre para participar das ações e somente o prazer o faz sentir necessida-
de de jogar. A presença inconteste da ludicidade na vida humana e sua 
liberdade característica são as razões iniciais pelas quais defendemos 
tal elemento como uma estratégia que possibilita, por um lado, uma 
abordagem reflexiva da língua e, por outro, o despertar do interesse e 
da motivação dos discentes. 

O professor Cipriano Luckesi (2005), por sua vez, propõe um ca-
minho um pouco diverso dos anteriores para a compreensão do termo, 
definindo a ludicidade como uma experiência interna vivida pelo indi-
víduo, que não diz respeito às atividades objetivas consideradas pela 
cultura como lúdicas. Sua definição parece díspar porque o autor analisa 
a ludicidade e as atividades lúdicas a partir de uma perspectiva interna 
e integral. Segundo a visão de Luckesi (2005), “a atividade lúdica pro-
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picia a ‘plenitude da experiência’”, e, mesmo que o indivíduo participe 
de uma atividade de caráter coletivo, a ludicidade ocorre internamente. 
A “plenitude de  experiência” assinalada por Luckesi concilia-se com a 
visão de Huizinga quando cita em sua obra, Homo ludens, uma absorção 
total possibilitada pelo jogo.

Embora assuma-se que a “plenitude da experiência”, de Luckesi, 
e a “absorção total”, de Huizinga, sejam vivenciadas pela maioria das 
pessoas envolvidas em um jogo, elas caracterizariam a ludicidade e não 
o próprio jogo. Para Luckesi, é possível que alguém participe de um jogo 
“com o corpo aí presente, mas com a mente em outro lugar e, então, nossa 
atividade não será plena e, por isso mesmo, não será lúdica” (LUCKE-
SI, 2005). Dessa forma, a ludicidade não está em um jogo ou em uma 
brincadeira em si, mas na experiência plena que o jogador experimenta 
naquele momento. Dito de outro modo: nessa perspectiva, a ludicidade 
não se reduz ao jogo, mas se liga à atenção intensa com a qual o sujeito 
se debruça sobre um jogo ou uma atividade.

O indivíduo que não se encontra plenamente em um jogo dificil-
mente terá diversão nessa experiência. Segundo Luckesi (2005), “co-
mumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida”, 
contudo, “poderá sê-la ou não”. E Luckesi não é o único estudioso 
a enxergar a atividade lúdica dissociada da diversão, da distração. 
Também Dantas (2015) o faz, ao pressupor que uma atividade lúdica 
imposta pode não ser vista como uma tarefa prazerosa pela criança, 
pelo aluno. A autora empreende uma discussão sobre como uma pe-
dagogia apoiada no lúdico pode esconder uma faceta de autoritarismo 
por parte do adulto, do professor. Contudo, para a autora, “a liberdade 
da criança não implica na demissão do adulto: pelo contrário, expandi-
la implica no aumento de ofertas adequadas às suas competências em 
cada momento do desenvolvimento” (DANTAS, 2015, p. 112). Dessa 
forma, cabe ao professor o planejamento e a organização de atividades 
lúdicas as quais possibilitem avanços no processo de aprendizagem 
dos discentes, ao mesmo tempo que apresentem desafios adequados à 
faixa etária com a qual trabalham.
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Ao colocar-se de maneira integral, plena, total em uma atividade, 
o sujeito se compromete com o seu fazer, tentando lograr êxito através 
de seus atos. Nessa direção, ao propormos a ludicidade em situações de 
ensino e de aprendizagem, procuramos que o aprendiz esteja imerso em 
uma atividade pedagógica, de maneira tal que sua atenção esteja voltada 
mais para o processo do que para o resultado final. Para tanto, faz-se 
crucial, na elaboração do jogo, a consideração das expectativas dos jo-
gadores, da organização de desafios, das possibilidades de protagonismo 
de seus participantes, de aspectos que possam, de fato, conduzi-los a 
vivenciarem essa experiência subjetiva.

Dessa forma, pretendemos criar oportunidades nas quais os alunos 
não se sintam meros espectadores do processo de aprendizagem, e sim 
protagonistas (COSTA; VIEIRA, 2006) da ampliação de seus saberes. 
A escolha pelo termo ampliação no lugar de outro se deve à crença de 
que os conhecimentos linguísticos abordados em ambiente escolar já 
fazem parte da esfera de saberes dos alunos, uma vez que, ao se comu-
nicarem, utilizam os elementos da língua de maneira eficiente. A tarefa 
da escola, nessa perspectiva, seria a de auxiliar a organização de tais 
conhecimentos de maneira a garantir aos educandos o acesso às mais 
diversas possibilidades linguísticas que estão em jogo em diferentes 
contextos de comunicação.

Estudos consideram que os jogos “na alfabetização, [...] podem ser 
poderosos aliados para que os alunos possam refletir sobre o sistema 
de escrita” (BRASIL, 2009, p. 13), acreditamos que esse potencial do 
uso dos jogos pode ser estendido para etapas posteriores da educação, 
inclusive quando se trata do ensino desenvolvido com os adolescentes. 
Além disso, à medida que é executado em equipes, o jogo favorece o 
surgimento de ações conjuntas, que precisam ocorrer levando a opinião 
do outro em conta. Em lugar de cópias de substantivos do texto, de exer-
cícios monótonos e baseados em memorização, nos quais os alunos e o 
professor são meros reprodutores de conceitos, podem nascer discussões 
entusiasmadas acerca de diferentes aspectos da língua. Acreditamos 
que o ambiente lúdico favorece tais discussões, pois, absorvidos pela 
atividade lúdica, os alunos podem perder o medo de errar, podem abrir 
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mão de posições hierárquicas da “vida real”, para se tornarem jogadores, 
parceiros, compartilhando os mesmos objetivos:

O fato de as características específicas do mundo do jogo serem 
compartilhadas por seus participantes no que diz respeito às re-
gras, punições, recompensas e o uso da linguagem significa que 
o jogo cria, muitas vezes, um senso de identidade de grupo e de 
colaboração entre seus participantes” (SZUNDY, 2005, p. 30).

Nesse sentido, concordamos com Prensky, quando afirma que:

quando se joga um jogo, e qualquer jogo, a aprendizagem 
acontece constantemente, estejam os jogadores conscientes 
disso ou não. E os jogadores aprendem “sobre a vida”, o que 
é uma das consequências mais positivas do ato de jogar. Tal 
aprendizagem ocorre de forma contínua e simultânea em qual-
quer jogo, a qualquer momento jogado. (PRENSKY, 2002, 
apud ABREU, 2012, p.39)

Na mesma direção, Macedo et al. (2000) sustentam que jogar con-
tribui para a aquisição do conhecimento sobre o próprio sujeito, sobre as 
ações intrínsecas ao jogo, sobre as relações sociais relativas ao jogar, como 
também sobre os conteúdos abordados no jogo. Além disso, os desafios 
a serem superados, impostos pelas situações lúdicas, levam os indivíduos 
participantes ao desenvolvimento de competências relacionadas ao ques-
tionamento e análise de informações existentes (MACEDO et al., 2000).

É necessário considerar, ainda, que o jogo ou qualquer outra ati-
vidade lúdica está presente em várias fases da vida humana. Um olhar 
superficial direcionado às nossas atividades rotineiras comprova que 
mesmo os adultos dedicam “grande parcela de seu tempo a atividades 
que compartilham várias características do jogo” (COOK, 2000 apud 
SZUNDY, 2005, p. 44). Jovens e adultos envolvem-se em competições 
esportivas, jogos de tabuleiro, de baralho, por exemplo, com a mesma 
fascinação observada em uma criança que brinca. Além disso, confor-
me observa Szundy (2005), a tendência ao faz de conta e à invenção 
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de histórias, presentes no mundo infantil, continua na vida adulta sob a 
forma de ficção e fantasia. Nessas situações, os indivíduos podem ser 
participantes, torcedores, leitores ou espectadores; tal distinção de papéis 
na cena lúdica não interfere diretamente no fato de que esses sujeitos 
estejam participando do evento.

Assim, percebemos claramente a ludicidade como um elemento im-
portante da vida de crianças, jovens e adultos. E limitá-la à fase infantil, 
portanto, parece negar a própria essência humana.

Por todas essas razões, acreditamos ser possível utilizar a ludici-
dade em situações pedagógicas que envolvem adolescentes e jovens. 
Tal defesa se fundamenta, essencialmente, no reconhecimento da escola 
como local de aprendizagem, tendo em vista o consenso, nos estudos 
da neurociência, de que “o cérebro está permanentemente preparado 
para aprender os estímulos significantes e aprender as lições que daí 
possam decorrer” (COSENSA; GUERRA, 2011, p. 48). Assim, o re-
curso à ludicidade ganha um relevo especial quando entendemos ter 
“mais chance de ser considerado como significante e, portanto, alvo da 
atenção, aquilo que faça sentido no contexto em que vive o indivíduo, 
que tenha ligações com o que já é conhecido, que atenda a expectativas 
ou que seja estimulante e agradável” (COSENSA; GUERRA, 2011, p. 
48). Minimamente, o uso de jogos como recursos pedagógicos preen-
cherá esse último requisito.

Com isso, acreditamos que o lúdico pode ser aproveitado em 
diversos momentos do estudo da língua, quer seja na abordagem de 
um gênero textual, na preparação para uma produção de texto ou na 
análise de um fenômeno linguístico específico. É importante ressaltar 
que a inserção desse elemento na prática pedagógica vai acontecer 
pontualmente, como mais uma estratégia diferenciada para abordagem 
dos assuntos. Compreendemos que o lúdico pode permitir aos alunos 
experienciar formas distintas de estudo da linguagem, oferecendo 
maior liberdade para analisar, entender e (re)construir sua língua em 
diferentes contextos de uso.
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CAMINHOS POSSÍVEIS
  

A proposta escolhida para ilustrar a discussão deste texto se ma-
terializa no jogo de tabuleiro Refletindo sobre a Língua Portuguesa: 
reflexões sobre a norma e o uso5, desenvolvido para abordar o fenômeno 
da concordância verbal, mas que pode ser adaptado para tratar várias 
outras questões. Não acreditamos que o jogo por si só, como um mo-
mento isolado, se configure como abordagem de um assunto gramatical 
ou textual-discursivo. Desse modo, esclarecemos que o jogo em questão 
foi desenvolvido como parte de uma sequência de atividades (ALVES, 
2015), cujo objetivo geral era promover reflexões sobre o funcionamento 
da concordância verbal no português brasileiro em uma turma de nono ano 
do ensino fundamental. Assim como nas demais etapas da sequência, a 
organização das atividades propostas no jogo foi orientada no sentido do 
desenvolvimento de práticas de análise linguística6. Assim, as situações 
criadas, embora não desprezem a tradição gramatical, pretendem fazer 
com que os alunos possam refletir sobre o sistema linguístico, conside-
rando situações reais de uso da língua. 

O jogo é composto por um tabuleiro que possui uma trilha, cujo 
percurso apresenta algumas situações inusitadas aos jogadores; uma roleta 
com uma seta que, ao ser acionada, aponta a cor da carta a ser respondida 
pelo jogador e, por fim, um espaço discriminado com cores distintas, no 
qual as cartas serão colocadas. Os jogadores são representados na trilha 
através de pinos coloridos, a serem colocados nas “casas” ocupadas por 
eles em momentos diversos durante a partida.

5 O jogo, como também toda a sequência do qual faz parte, está disponível no caderno pedagógico 
no endereço: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5772.

6 Conferir a definição de “análise linguística” apresentada por Santos e Ferreira no capítulo 4 
deste livro.
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Figura 1: Foto do tabuleiro do jogo Refletindo sobre a Língua Portuguesa: reflexões 
sobre a norma e o uso.
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Além do tabuleiro, o jogo é composto por quatro grupos de cartas: 
Refletindo sobre a língua portuguesa; Usando a norma culta; Refletindo 
sobre a concordância e as Cartas- desafio.

O primeiro grupo de cartas de cor azul, Refletindo sobre a língua 
portuguesa, agrega questões de múltipla escolha nas quais são exploradas 
noções sintáticas relevantes para a compreensão do assunto concordância 
verbal. No momento da elaboração do jogo, acreditamos ser pertinente 
incluir questões que fizessem os alunos retomarem conceitos já apren-
didos para que pudessem compreender, com mais clareza, as situações 
linguísticas que envolvem a concordância verbal. Recorremos a exemplos 
simples, infelizmente descontextualizados, pois o tamanho da carta não 
favorecia outro tipo de questão. As questões propostas, neste grupo de 
cartas, correspondiam aos conhecimentos linguísticos prévios que preci-
savam ser explorados para o tratamento do assunto concordância verbal.

Figura 2: Frente e verso de uma das cartas do grupo Refletindo sobre a língua portuguesa.  
 

O segundo grupo, de cor verde, Usando a norma culta, é compos-
to por cartas que concebem o assunto concordância verbal conforme a 
gramática normativa. Pode parecer incoerente a utilização desse tipo de 
concepção num jogo cujo objetivo principal é promover a reflexão sobre 
o fenômeno. No entanto, o jogo foi aplicado na turma após a etapa na 
qual os alunos fizeram uma pesquisa, em fontes tradicionais, acerca da 
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concordância verbal. A partir da pesquisa, a turma redigiu as regras da 
concordância sob a ótica da gramática normativa. A escolha por esse 
tipo de abordagem justifica-se pela importância atribuída socialmente 
ao padrão eleito como a variedade linguística de maior prestígio social, 
a qual os alunos tinham o direito de conhecer, para saber utilizá-la em 
contextos comunicativos nos quais ela seja imprescindível e, sobretudo, 
para poder comparar como a concordância verbal é explicada à luz da 
tradição e o que verificamos nos usos cotidianos.

Figura 3: Frente e verso de uma das cartas do grupo Usando a norma culta.

As cartas que integram o terceiro grupo, de cor marrom, Refletin-
do sobre a concordância, exploram o assunto a partir da ótica do uso 
característico de muitos falantes do português no Brasil. As indagações 
propostas aos alunos visavam à reflexão em relação à estrutura dos enun-
ciados nos quais as marcações da concordância podem, ou não, aparecer 
no verbo. Pesquisas nessa área, como as realizadas por Vieira (1997), 
entre outras, apontam para variáveis linguísticas que condicionam a não 
realização da concordância segundo prescreve o cânone tradicional. 
Tais variáveis podem ser observadas em estruturas oracionais nas quais 
o sujeito está distante do verbo (Os livros, sobre fatos reais ocorridos 
durante a segunda guerra mundial, já foi vendido.), em que o verbo 
precede o sujeito (Chegou os aluno(s)) e, ainda, em que ocorre o para-
lelismo no nível oracional (Os peixe pula.), para citar alguns exemplos. 
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As cartas apresentaram enunciados através dos quais os alunos puderam 
observar os elementos linguísticos que propiciavam ou não a ocorrência 
da concordância, segundo a prescrição gramatical, bem como refletir a 
partir da ótica dos estudos linguísticos contemporâneos.

Figura 4: Frente e verso de uma das cartas do grupo Refletindo sobre a concordância.

Durante o processo de elaboração do jogo, um aspecto nos incomo-
dava: a abordagem do assunto apenas em frases. A limitação do tamanho 
das cartas dificultava a inserção de textos nas questões de múltipla es-
colha, mas, dada a concepção de língua que assumimos, não podíamos 
deixar de colocar questões que permitissem a análise a partir de textos. 
Concordamos com Geraldi (2013, p. 105) para quem “o específico da 
aula de português é o trabalho com textos” e, embora o jogo fosse uma 
das etapas da sequência, entendemos que ele deveria respeitar essa espe-
cificidade. Nesse sentido, elaboramos as cartas-desafio, cujas dimensões 
correspondiam, aproximadamente, ao quádruplo das outras cartas. Nessas 
cartas, utilizamos textos veiculados na Internet para refletirmos, junto 
com os alunos, acerca da concordância verbal em situações reais de uso 
da língua. Além disso, as cartas-desafio apresentavam questões abertas 
a serem discutidas pela turma.
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Figura 5: Frente e verso de uma das cartas-desafio7

Os textos utilizados nas cartas-desafio permitiram o desenvolvi-
mento de um olhar mais atento e crítico, por parte dos alunos, em rela-
ção aos fenômenos linguísticos. Isso porque, nas atividades de análise, 
que constituem os desafios, foram utilizados textos possíveis de serem 
encontrados no cotidiano dos estudantes. A carta, a seguir, um post de 
Facebook, ilustra o que estamos afirmando.

 Figura 6: Verso de uma carta-desafio.

7 A imagem que aparece, sucedendo a questão da carta-desafio, está disponível no endereço: 
http://tudosaladeaula.blogspot.com.br/2014/03/atividade-de-concordancia-verbal-ensino_10.
html.
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O enunciado contido na carta permitiu-nos discutir a existência de 
regras que definem os usos, mesmo aqueles considerados equivocados 
pela gramática normativa. Nesse caso específico, observa-se que os 
falantes não se valem, apenas, das relações sintáticas existentes entre 
os elementos formadores do enunciado para estabelecerem a concor-
dância, mas utilizam aspectos semânticos a fim de realizá-la. Os alunos, 
ao analisarem o enunciado, chegaram rapidamente à conclusão de que 
o verbo é usado no plural pelo fato de a expressão “a gente” referenciar 
mais de um indivíduo. Assim, puderam verificar que, nessa situação, o 
estabelecimento da concordância se faz, conforme reconhece Bechara 
(2004, p. 544), “de palavra para sentido”.

Apresentados os elementos que compõem o jogo, sabemos que 
um dos pressupostos do jogo é a existência de regras que conduzirão e 
orientarão a conduta dos jogadores. Nesse caso, organizamos junto com 
os alunos um conjunto de regras que pudessem direcionar as condutas e 
as ações dos participantes. 
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As regras acima apresentadas têm algumas peculiaridades devido à 
natureza do trabalho que já estava sendo desenvolvido na turma. Acredi-
tamos, entretanto, que elas podem ser facilmente adaptadas para atender 
adequadamente a outras situações de ensino e de aprendizagem.

Durante todas as atividades da sequência organizada, a participa-
ção dos alunos acontecia não de maneira individual, mas organizada 
em grupos. Esse princípio norteador foi adotado desde o início, porque 
acreditávamos que a metodologia de trabalho em grupos, conforme o 
princípio da Aprendizagem Colaborativa (SOEIRA; SCHENEIDER, 
2012), favoreceria a ampliação e construção dos saberes linguísticos dos 
discentes. Como a turma em que a sequência foi aplicada era composta 
de 15 alunos, foram organizados 3 grupos, segundo as preferências dos 
alunos, os quais não sofreram alterações durante a aplicação das tarefas.

Tal organização permitiu que as soluções para as questões apresen-
tadas fossem debatidas coletivamente pelo grupo que, ao chegar a um 
consenso, apresentava a resposta escolhida através de seu porta-voz. A 
realização do jogo estimulou a competição entre os grupos, mas não se 
criou uma rivalidade que pudesse influenciar o relacionamento entre 
os alunos em outras situações. A competição restringiu-se ao momento 
de execução do jogo. Por outro lado, a atividade favoreceu a criação 
de um ambiente no qual os participantes de um mesmo grupo puderam 
estreitar o relacionamento que tinham. Além disso, o debate realizado 
internamente pelos grupos, no momento de elaborarem ou escolherem a 
resposta, permitiu o compartilhamento de informações, a troca de ideias 
e hipóteses e, logo, a ampliação e a construção de seus conhecimentos 
linguísticos. Esse comportamento foi observado tanto nas respostas or-
ganizadas para as questões propostas pelas cartas-desafio como também 
naquelas presentes nas cartas que apresentavam possibilidades de escolha.

Um ponto de destaque na experiência de aplicação do jogo é que 
a reflexão não se restringia ao grupo envolvido com a resposta, mas 
estendia-se a todos, promovendo o debate e a construção coletiva de 
saberes. Isso acontecia principalmente em relação às cartas- desafio, 
que não apresentavam opções para os jogadores quanto à escolha das 
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respostas; elas propunham a análise pelo grupo e a elaboração de uma 
resposta à indagação. Como não havia um modelo de resposta para essas 
questões, as respostas dadas pelo grupo, para serem consideradas como 
válidas ou não, eram debatidas por toda a turma que poderia aceitar ou 
refutar a explicação proposta.

A aplicação do jogo fortaleceu nosso entendimento de que a ludi-
cidade tem um enorme potencial a ser explorado em situações de ensino 
e de aprendizagem para os jovens. No caso específico desse jogo, foi 
possível tratar da questão da concordância verbal de uma maneira di-
nâmica, participativa, colaborativa. Ademais, os alunos desenvolveram 
habilidades cooperativas que precisam ser usadas nas tarefas lúdicas, 
e também na vivência em sociedade. Podemos constatar, dessa forma, 
que o jogo foi realmente uma atividade lúdica. O envolvimento, a aten-
ção, a motivação que os discentes apresentaram durante a realização 
da atividade ilustram, segundo nossa perspectiva, a vivência do estado 
de “plenitude da experiência”. Assim, tais atitudes, manifestadas pelos 
alunos, levam-nos a concordar com as palavras de Luckesi (2005), para 
quem a ludicidade “é um fenômeno interno do sujeito, que possui mani-
festações no exterior”. Tais evidências sinalizam para o uso produtivo 
da ludicidade em sala de aula.
 
PORTANTO

Neste capítulo, discutimos a possibilidade da inserção de ativida-
des lúdicas no ensino de língua portuguesa, mais especificamente, no 
trabalho com análise linguística. Durante a reflexão proposta, surgiram 
questionamentos sobre a validade da utilização do lúdico nos anos finais 
do ensino fundamental. Embora não exista uma referência clara nas di-
retrizes oficiais que sinalizem para essa possibilidade, podemos afirmar, 
através da pesquisa realizada, que o uso dessa abordagem pedagógica 
aplica-se ao universo juvenil.

Tal aplicabilidade não se explica no uso do jogo pelo jogo, mas na 
oportunidade que a atividade lúdica suscita ao permitir o desenvolvimen-
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to, pelos discentes, de atitudes como: envolvimento, observação, partici-
pação ativa, atenção, antecipação de estratégias dos oponentes, elaboração 
de estratégias, raciocínio, utilização de conhecimento prévio,  respeito às 
regras e outras mais. Além disso, na experiência apresentada, destaca-se, 
na construção e ampliação dos conhecimentos linguísticos propiciadas 
pela atividade, o caráter coletivo, uma vez que os sujeitos-aprendizes 
realizaram as tarefas em conjunto, compartilhando suas hipóteses e 
criando soluções como respostas aos desafios. Por isso, ousamos dizer 
que a utilização da ludicidade contribuiu para a criação de um ambiente 
adequado ao desenvolvimento da aprendizagem do assunto estudado.

A linguagem é uma forma de ação pela qual as pessoas interagem 
e agem no/sobre o mundo, conforme compreensão das ideias de Witt-
genstein. Sendo assim, o estudo e a análise dos fenômenos linguísticos 
devem seguir uma abordagem pragmática, ou seja, devem levar em 
conta os contextos de uso da língua. Nesse sentido, a inserção do lúdico 
só é eficiente, se vier acompanhada por um processo reflexivo que se 
estabeleça pelo diálogo, pela pesquisa, pelo estudo de uma língua real, 
efetivamente usada pelos falantes. 

O desenvolvimento de novas práticas, como a descrita, acena para 
uma mudança, pequena que seja, no cenário educacional. Esse processo 
de transformação inicia-se pela figura do professor, através do resgate 
da autoria docente enquanto produtor de material e pesquisador de sua 
prática. Em outras palavras, a (re)construção contínua da identidade do 
profissional professor – pautada no “conhecimento na ação, reflexão na 
ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação” (SCHON, 1990 
apud NÓVOA, 1992, s/ p.) –  é requisito necessário para se cogitar uma 
mudança na educação. Dessa maneira, o compartilhamento de nossas 
experiências enquanto docentes pode ser considerado um passo nesse 
caminho difícil (mas possível) para uma transformação maior nos para-
digmas da cena da aula de português nas escolas brasileiras.
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CAPÍTULO 6

A INTERFACE AVALIAÇÃO EXTERNA 
E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA1

Thenner de Freitas Cunha2

Clarice de Matos Oliveira3

O ato de avaliar, devido a estar a serviço da obtenção do 
melhor resultado possível, antes de mais nada, implica a 
disposição de acolher. Isso significa a possibilidade de tomar 
uma situação da forma como se apresenta, seja ela satisfa-
tória ou insatisfatória, agradável ou desagradável, bonita ou 
feia. Ela é assim, nada mais. Acolhê-la como está é o ponto 
de partida para se fazer qualquer coisa que possa ser feita 
com ela. Avaliar um educando implica, antes de mais nada, 
acolhê-lo no seu ser e no seu modo de ser, como está, para, a 
partir daí, decidir o que fazer.
Cipriano Carlos Luckesi

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, tendo em vista que as reflexões 
apresentadas neste capítulo são resultado da dissertação de mestrado  “O ensino de leitura e o processo 
inferencial: interfaces com a formação de professor e com as avaliações externas”, defendida pela 
segunda autora do texto, no Programa de Mestrado em Linguística/UFJF, em 2019.

2 Thenner de Freitas Cunha é bolsista de Pós-Doutoramento CAPES-PNPD em Linguística, 
na linha de Ensino de Língua Portuguesa, e ministra disciplinas na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. É pesquisador do grupo PROPOR (Professores de 
Português em Rede/UFJF). É mestre e doutor em Linguística pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Graduado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

3 Clarice de Matos Oliveira é analista de instrumento de avaliação da Fundação Centro de Po-
líticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF). É pesquisadora do grupo PROPOR 
(Professores de Português em Rede/UFJF). É doutoranda em linguística, licenciada em Letras/
Português (2016) e mestra em Linguística (2019) pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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PONTO DE PARTIDA

A citação de Luckesi (2000), do artigo “O que é mesmo o ato de 
avaliar a aprendizagem?”, apresenta-nos uma interessante reflexão sobre 
a relação entre professor e educando no processo avaliativo. Uma das 
grandes questões presentes em nossa atuação docente é: como avaliar 
o aprendizado dos alunos? Essa temática é complexa e exige cuidado, 
posto que, embora a avaliação faça parte da nossa prática profissional, 
nem sempre ela é condizente com as ações que conseguimos desenvolver 
em sala de aula. 

Essa questão se complica um pouco mais quando nós, professores 
e alunos, para além das diferentes atividades avaliativas que envolvem 
os processos de ensino e de aprendizagem, nos deparamos com as ava-
liações externas. Se por um lado, elas têm como intuito ajudar a mapear 
determinadas questões e, consequentemente, auxiliam na construção de 
política públicas; por outro lado, elas tentam homogeneizar o ensino e 
acabam por desconsiderar as especificidades locais. Nesse ínterim, há 
ainda o uso dos resultados dessas avaliações, por algumas redes e secre-
tárias, para conceder alguma bonificação às escolas que apresentam um 
bom desempenho nesses testes.

Assim, falar de avaliação, de modo geral, é um campo minado e 
envolve os diferentes agentes que formam o universo escolar. Por isso, é 
preciso cautela para tratar desse assunto, haja vista que o tema é amplo e 
permite inúmeros olhares. Freitas (2009) destaca três formas de avaliação 
existentes: a avaliação da aprendizagem em sala de aula, cujo responsável 
é o professor, a avaliação institucional da escola e a avaliação em larga 
escala das redes de ensino. Assim, o reconhecimento desses três níveis é 
um primeiro passo para perceber que o ato de avaliar não é apenas uma 
necessidade pedagógica, tendo em vista seu significado no planejamento 
e na execução das políticas públicas educacionais. 

 Vemos, assim, que o tema é profícuo e pode se desdobrar em inú-
meros outros. E se tratando especificamente do professor de Português, 
cujo objeto de ensino é a linguagem, a questão da avaliação ganha ainda 
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mais destaque, uma vez que todas as áreas usam desta para elaborar suas 
formas de avaliar, de modo que o baixo resultado de muitos alunos em 
determinadas disciplinas pode cair nas costas do professor de Português, 
posto que, em um país que propaga o discurso de que o brasileiro lê e 
escreve mal, o problema da Matemática deixa de ser a Matemática e 
torna-se um problema de leitura, por exemplo.

Dentre as inúmeras possibilidades de abordagem do tema, propomos 
refletir aqui sobre a percepção de que as avaliações externas conseguem 
identificar alguns problemas do ensino, mas muitos gestores e professores 
da Educação Básica não conseguem usar esses resultados para melhorar 
seus respectivos trabalhos. Em primeiro lugar, muitas vezes, as equipes 
gestoras e pedagógicas não têm acesso a esses resultados. Por outro 
lado, nos casos em que há acesso, parece haver algumas distorções no 
processo de atribuição de sentido aos dados oferecidos pela avaliação. 
Assim, consequentemente, o que se observa, de modo geral, é que os 
resultados das avaliações externas acabam tendo um impacto negativo na 
realidade de trabalho do professor (que vira o culpado pelo desempenho 
do aluno) ou, simplesmente, não têm impacto algum.  

De fato, ao nos debruçarmos sobre a interface avaliação externa e 
atuação do professor de português, não podemos deixar de considerar 
que, de modo geral, os resultados obtidos pelos estudantes, em muitos 
casos, estão aquém do que se espera para a etapa avaliada. Isso posto, 
o movimento que propomos aqui vai no sentido de procurar entender o 
que podemos aprender com esses resultados. E, antes mesmo de uma 
reflexão sobre a maneira como vem acontecendo a formação leitora dos 
alunos, uma vez que as avaliações externas aferem, em Língua Portu-
guesa, o desempenho dos alunos em habilidades de leitura, consideramos 
importante entender como tais avaliações se propõem a verificar essas 
habilidades de leitura e, por exemplo, quais são as habilidades avaliadas. 

Essa atitude de tomar o processo de avaliação e seus resultados 
como material de reflexão e análise pode minimizar o efeito negativo que 
esses resultados vêm tendo, no sentido de causar em nós professores uma 
insegurança e, em alguns casos, até uma aversão às avaliações externas. 
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A falta de esclarecimento sobre esse processo avaliativo pode levar a 
generalizações inadequadas sobre essa forma de avaliação. Em outros 
casos, que consideramos extremos, a avaliação – que é meio – vira fim 
e, com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos, o docente pode 
entender que o objetivo central do seu trabalho é treinar o aluno para 
realizar esse tipo de avaliação.

Cabe salientar que, se decidimos por um trabalho baseado nas ha-
bilidades que são avaliadas nos testes externos, restringimos o currículo 
escolar a essas habilidades. Tal fato mostra uma interpretação equivocada 
do que venha a ser uma avaliação externa, uma vez que essas provas 
avaliam apenas um recorte do que se espera que o aluno tenha visto ao 
longo da etapa estudada no tocante às habilidades de leitura, por exemplo. 
Desse modo, não devemos concentrar nosso trabalho nessas habilidades 
específicas ou na preparação do aluno para esse tipo de avaliação, e sim 
realizar um trabalho de ensino de língua que possibilite o aluno a não só 
reconhecer, mas, principalmente, a se apropriar dos mais diversos usos 
da língua, preparando-os para a vida em sociedade e para as múltiplas 
práticas sociais. Se bem sucedidos nessa tarefa, resultados mais positivos 
nas avaliações externas serão uma consequência natural. 

Diante do acima exposto, neste texto, propomos uma reflexão sobre 
como os resultados reconhecidamente negativos de nossos estudantes 
nas avaliações em larga escala, no tocante às habilidades de construção 
de inferências, podem nos ajudar e repensar alguns aspectos do nosso 
trabalho com leitura em sala de aula.  

PONTES COM A TEORIA

A necessidade de avaliação é orgânica ao próprio processo de ensino 
e de aprendizagem, uma vez que

avaliamos para identificar os conhecimentos prévios dos 
alunos e trabalhar a partir deles; avaliamos para conhecer as 
dificuldades dos alunos e, assim, planejar atividades adequadas 
para ajudá-los a superá-las; avaliamos para verificar se eles 
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aprenderam o que nós já ensinamos e, assim, decidir se pre-
cisamos retomar os conceitos trabalhados naquele momento; 
avaliamos para verificar se os alunos estão em condições de 
progredir para um nível escolar mais avançado; avaliamos para 
verificar se nossas estratégias de ensino estão dando certo ou 
se precisamos modificá-las. (LEAL, 2003, p. 30) 

Como vimos, no que diz respeito à língua portuguesa, as avaliações 
em larga escala se propõem, de modo geral, a verificar as habilidades 
de leitura dos estudantes a elas submetidos. Nesse contexto, como 
observa Oliveira (2019), as avaliações externas realizadas no Brasil 
apontam, via de regra, um desempenho insatisfatório dos alunos da 
educação básica, o que pode gerar “inquietações sobre como o pro-
cesso de leitura e compreensão do texto vem sendo desenvolvido no 
contexto escolar” (p. 27). 

No final da Educação Básica, como destaca Solé (1998), espera-se 
que os estudantes tenham autonomia para selecionar os textos para sua 
leitura, além de usar as estratégias adequadas para compreender e criar 
sentidos para o que lêem. Sobre isso, Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017) 
destacam que:

Ler, escrever, ouvir e falar são os objetivos principais do ensino 
de língua portuguesa na educação básica. E ler não é ser capaz 
de decifrar as letrinhas de um alfabeto qualquer; é, principal-
mente, ser capaz de compreender o que um texto traz, interagir 
com ele de forma inteligente, retirar dele o que interessa para 
nossa vida cotidiana, ser capaz de interferir criticamente nele 
e na realidade a partir dele, enfim, fazer uso pleno do texto 
como parte da vida social de uma sociedade letrada. (p. 23)

Marcuschi (2008), por sua vez, ressalta que o texto não é um ar-
tefato pronto, mas sim “um processo e pode ser visto como um evento 
comunicativo sempre emergente” (p. 242). Assim, é interessante que a 
escola desenvolva um trabalho que compreenda o texto como um evento 
comunicativo, que está em construção ao longo do tempo pelas diferentes 
percepções dos leitores. 
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Sobre a forma como a leitura, em geral, é trabalhada em sala de aula, 
Solé (1998) considera que, muitas vezes, esse trabalho se resume à leitura 
de um texto, seguida de perguntas sobre ele, referindo-se, geralmente, a 
aspectos pontuais do texto. A autora não descarta totalmente esse tipo 
de atividade, mas ela defende que “é possível ensinar aos alunos outras 
estratégias que propiciem a compreensão leitora e a utilização do que foi 
lido para múltiplas finalidades” (p. 36). No mesmo caminho, Ferrarezi Jr. 
e Carvalho (2017) também sugerem um trabalho com a leitura que abarque 
“desde atividades com a localização de informações explícitas em um texto, 
passando pela identificação do tema, até atividades de inferências globais 
ou de sentido de palavras e expressões no contexto em que estão” (p. 101). 

Além disso, ao se tratar da questão da leitura em sala de aula, não 
se pode deixar de considerar que, nas escolas, o livro didático é uma das 
principais ferramentas utilizadas pelo docente. E, segundo Vieira (2016), 
atualmente, os materiais didáticos são compostos por uma variedade de 
textos que circulam na sociedade, que podem ser utilizados na elaboração 
de atividades “que possibilitem um processo construtivo dos aprendizes 
na interação com esses textos” (p. 17). 

Em linhas gerais, Solé (1998) afirma que a compreensão de textos 
de diversas esferas sociais contribui para a autonomia das pessoas, visto 
que a leitura é fundamental para a participação efetiva de um indivíduo 
na sociedade. Além disso, a autora ressalta que no processo de leitura 
de um texto há a necessidade de sempre existir um objetivo para guiar 
a leitura, ou seja, é preciso de uma motivação e uma finalidade nessa 
tarefa. Isso porque, para Solé (1998), no processo de compreensão de um 
texto, o leitor precisa construir um sentido para o que lê, além de extrair o 
que lhe interessa, de acordo com seus objetivos de leitura. Dessa forma, 
durante a leitura, os objetivos dessa atividade vão influenciar diretamente 
na maneira como será realizado esse processo, visto que, de acordo com 
a finalidade da leitura, o leitor traça diferentes estratégias, como: ler o 
título ou um trecho de um texto para ver se está interessado no assunto, 
ler para procurar uma informação específica, ler para resumir um texto 
para  outra pessoa etc. Nesse sentido, como frisa Solé (1998), é funda-
mental no campo do ensino que os alunos “aprendam a ler com diferentes 
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intenções para alcançar objetivos diversos” (p. 42), pois, assim, aprendem 
a ativar um grande número de estratégias e vão ter a consciência de que 
a leitura tem muitas funções. 

Com isso, o uso de estratégias de leitura é outro aspecto fundamen-
tal no processo de compreensão de um texto. Koch (2002) define como 
estratégia a “instrução global para cada escolha a ser feita no curso da 
ação” (p. 50, apud Koch; Elias, 2015, p. 39). Conforme apontam Koch 
e Elias (2015), no processo de leitura e na construção de sentido de um 
texto, são colocadas em ação várias estratégias sociocognitivas. E são 
essas estratégias que mobilizam os diversos conhecimentos armazena-
dos na memória do leitor. As autoras ainda apontam que, ao fazer uso 
dessas estratégias, os leitores “realizam simultaneamente vários passos 
interpretativos finalisticamente orientados, efetivos, eficientes, flexíveis 
e extremamente rápidos” (p. 39). 

Assim, como resume Oliveira (2019), a leitura, compreendida como 
atividade sociocognitiva, pressupõe orientação e estratégias para que o 
leitor possa compreender o que lê, posto que “ler não é uma prática que 
se aprende de forma natural” (p. 29); a leitura é 

uma atividade interativa altamente complexa de produ-
ção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na 
sua forma de organização, mas requer a mobilização de um 
vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. 
(KOCH; ELIAS, 2015, p. 11, grifos das autoras)

Tal entendimento pode ainda ser enriquecido pela perspectiva de 
Kleiman (2007), para quem “a leitura é um ato social, entre dois sujei-
tos – leitor e autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e 
necessidades socialmente determinados.” (p. 10).  Essa é, enfim, a fun-
damentação encontrada nos documentos parametrizadores (PCN, 1998; 
BNCC, 2018), que apresentam a leitura como um processo em que o 
leitor estabelece uma relação com o texto e com o autor, de modo que 
o significado é construído em conjunto com uma série de habilidades. 
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Desse modo, para a compreensão de um texto, “o leitor precisa 
considerar diversos aspectos: a intenção do autor, as marcas e pistas 
textuais, além de conjugar esses aspectos com sua bagagem de mundo” 
(OLIVEIRA, 2019, p. 30). Conforme também observado por Koch e 
Elias (2015), a compreensão depende de vários tipos de conhecimento, 
e o conjunto desses conhecimentos, adquiridos a partir das experiências 
socioculturais de como agir em cada situação particular e na forma de 
realizar tarefas específicas, constitui os “frames4”, “modelos episódicos” 
ou “modelos de situação”. Assim, “o processo de compreensão de um 
texto envolve recuperar ou perceber os ‘frames’ evocados pelo conteúdo 
lexical do texto e combinar esse tipo de conhecimento esquemático [...] 
a fim de conceber uma determinada ‘visualização’ do ‘mundo’ do texto” 
(FILLMORE 2009 [1982], p. 37 apud LIMA; MIRANDA, 2013).

Considerando, assim, a complexidade do processo de leitura, en-
tendemos que, do ponto de vista das práticas a serem desenvolvidas em 
sala de aula, as tradicionais atividades de leitura e compreensão podem 
efetivamente ser enriquecidas se conjugadas com práticas de análise lin-
guística. Inclusive, nas avaliações externas, em termos do conteúdo dos 
testes de proficiência, ou seja, na forma como os itens são formulados, 
a abordagem que se verifica nessas avaliações se aproxima bem mais 
da abordagem orientada pela/para a Análise Linguística do que de uma 
abordagem tradicional. Esse nos parece, portanto, um ponto que merece 
ser considerado no exercício de reflexão sobre nossas práticas. 

No site de divulgação de resultados do Centro de Políticas Públicas 
e Avaliação da Educação (CAEd), encontramos itens que foram utiliza-
dos nas avaliações e divulgados nos boletins pedagógicos, que podem 
exemplificar essa abordagem. Para fins de ilustração das ideias aqui 
apresentadas, selecionamos nesse site um item que avalia o descritor 
D4 - inferir uma informação implícita em um texto.

4 Frames ou Enquadres: situa a metamensagem contida em todo um enunciado, sinalizando o 
que dizemos ou fazemos, ou como interpretamos o que é dito e feito [...] em qualquer encontro 
face-a-face, os participantes estão permanentemente propondo ou mantendo enquadres que 
organizam o discurso e os orientam com relação à situação interacional (GOFFMAN, 1974 
apud RIBEIRO e GARCEZ, 2002, p. 107). 
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Item 1

O texto usado para a construção desse item foi um conto de média 
extensão, que narra a história de uma família de tartarugas que, cansada 
da monotonia cotidiana, decide fazer um piquenique. 

Um primeiro ponto que pode ser destacado nesse item é o fato de o 
texto ter sido construído enfatizando a “lentidão” das tartarugas. Todas as 
ações realizadas pelas personagens do texto demoravam meses ou anos 
para serem concretizadas, o que trouxe para o texto um traço de humor. 
No entanto, o aluno só compreenderia o tom humorístico relacionado ao 
tempo de ocorrência das ações se soubesse que uma das características 
desse animal é ser lento. Dessa forma, o aluno precisaria ter esse conheci-
mento de mundo para entender o porquê do uso desse recurso para narrar 
os fatos, bem como os efeitos pretendidos pelo autor. O conhecimento 
sobre o autor do texto, Millôr Fernandes, também poderia ajudar o aluno 
a identificar características do tipo de texto que esse autor escreve.
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Em relação ao item, o comando solicita ao aluno que faça uma infe-
rência sobre a tartaruga mais nova. O gabarito proposto pelo elaborador 
do item foi “desconfiada”, alternativa B. Para realizar essa inferência, o 
aluno precisaria identificar a personagem mais nova no texto e observar 
suas ações dentro desse contexto. Essa personagem, por ser a mais nova 
da família, foi incumbida de realizar uma tarefa: buscar o abridor de 
latas que a família havia esquecido. Mesmo não ficando satisfeita com 
a tarefa, aceitou realizá-la, fazendo um acordo com as demais tartarugas: 
ela buscaria o abridor de latas, e as outras tartarugas a esperariam para 
começar a comer. 

Para identificar o gabarito desse item, o aluno precisaria reconhecer, 
ao final do texto, que, apesar de a tartaruga ter aceitado realizar a tarefa 
que lhe havia sido proposta, ela não a cumpre, pois ficou receosa de que 
sua família não a esperasse para o piquenique, de modo que resolveu se 
esconder para vigiá-los. Desse modo, o estudante deveria relacionar a 
atitude da tartaruga mais nova com a característica de ser “desconfiada”, 
confirmando essa característica na passagem do texto em que a tartaruga 
sai do mato e fala das suas desconfianças em relação às outras.

Como professores de língua, sabemos que, para a formação de um 
leitor competente, é essencial o desenvolvimento dessa habilidade de 
inferir informações que não estão na superfície textual, e de assimilar 
não só o que o texto diz, mas também como e para que diz. Assim, como 
salienta Oliveira (2019), acreditamos que “o ensino de leitura não é um 
processo espontâneo, automático, tampouco instintivo” (p. 88). É um 
processo que necessita ser mediado por nós professores, fazendo com que 
o aluno descubra os sentidos possíveis do texto, dos mais superficiais aos 
mais densos. Portanto, a realização de um trabalho efetivo com a prática 
de leitura em sala de aula, pode auxiliar na ampliação de informações do 
leitor e contribuir para que o estudante tenha uma visão positiva da leitura 
e “dos poderes que ela confere ao cidadão” (ANTUNES, 2003, p. 81).

Deste modo, um olhar menos resistente para as avaliações em larga 
escala e seus resultados, pode ajudar o professor a identificar lacunas 
na sua prática de abordagem do texto, por exemplo. Entender o que está 
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sendo cobrado e saber que o nosso aluno não responde satisfatoriamente 
a esse tipo de questão, pode nos levar a refletir: o que eu posso mudar 
no modo como eu trabalho com textos na sala de aula para orientar esse 
processo de aprendizagem do aluno? 

O estudante, diante de um texto (incluindo os textos apresentados 
nessas avaliações), precisa ser um leitor “inserido na realidade social”, 
que saiba “operar sobre conteúdos e contextos socioculturais com os quais 
lida prementemente.” (MARCUSCHI, 2008, p. 231). Desse modo, como 
professores de português, precisamos ter a preocupação de realizar um 
trabalho aprofundado com textos orais e escritos que envolvam situações 
reais de uso da língua; precisamos criar situações que ajudem o aluno a 
perceber a necessidade de desempenhar um papel ativo na construção 
de sentido de um texto, lançando mão das pistas/marcas textuais, do seu 
conhecimento de mundo e do seu conhecimento sobre a língua. 

CAMINHOS POSSÍVEIS

Considerando as questões levantadas até aqui, somos colocados 
diante do desafio de pensar sobre possíveis efeitos dessa reflexão acerca 
das avaliações em larga escala, no tocante à verificação das habilidades de 
leitura, para o trabalho cotidiano com a leitura em sala de aula.  Embora 
para leitores proficientes a habilidade de “inferir uma informação implí-
cita em um texto” seja aparentemente algo simples, já que, via de regra, 
é algo feito de forma automática, se considerarmos a complexidade do 
processo e a variedade dos elementos diretamente envolvidos, veremos 
que, para leitores em formação, isso é algo que precisa ser exercitado. 
Inferir é uma habilidade que pode ser muito desenvolvida coletivamente, 
mediante as experiências vividas.

O gênero textual escolhido para ilustrar nossa proposta foi a crônica, 
por ser um gênero que, na maioria das vezes, apresenta uma narrativa 
breve, com poucos conflitos e personagens, estimulando aos alunos na 
progressão da leitura. 
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Utilizando a crônica “Rua da Pista”5, de Maria Klívia Melo, retira-
da da revista Olimpíada de Língua Portuguesa: Escrevendo o Futuro, 
edição de 2012, sugerimos como estímulo inicial uma apresentação de 
várias imagens relacionadas a diferentes ruas (que podem ser da própria 
cidade em que o trabalho está sendo realizado), a fim de que os alunos 
comentem os aspectos gerais e sucintamente narrem histórias ocorridas 
nas ruas do bairro onde moram. Durante esta etapa prévia de contato 
com o texto, é importante conduzirmos o bate-papo na turma para que 
não se distancie do momento de leitura. 

Após a interação com as imagens e a discussão que visa explorar 
o conhecimento prévio dos alunos com a rápida contação de causos 
(KOCH; ELIAS, 2013, p. 19), podemos apresentar o texto selecionado 
para os alunos, solicitando uma primeira leitura silenciosa e individual. 
Para facilitar o acompanhamento das atividades propostas, o texto é 
reproduzido abaixo:

Rua da pista
Aluna: Maria Klívia Melo
Moro em uma rua bastante movimentada, popularmente conhecida como 
Rua da Pista. Sentada na minha calçada vejo o resplendor do verde, antes 
despercebido, deve ser por causa dos automóveis e das pessoas que circulam 
por aqui que muito me distraem...
Aqui é um lugar com bastante informação. Morando nesta rua não tem como 
dizer que não conhece a Luiza de França, é uma escola pública, pequena e 
onde todo mundo já estudou. Outro lugar muito conhecido é o Robby Lan-
ches, um bar muito movimentado, nos finais de semana se torna um lugar 
muito engraçado, pois as pessoas ficam bêbadas e começam a dançar e fazer 
palhaçadas. A rua toda cai na gargalhada.
Semana passada aconteceu uma coisa bem interessante no Robby Lanches. 
Um homem chamado Luís, estava sentado, sozinho, completamente bêbado, 
já quase de pé, avistou sua mulher, a qual o nome não me recordo, ela pa-
recia muito furiosa, era uma pessoa magra, de pele branca, cabelos loiros e 
levemente arrepiados, trazia consigo uma mala. Quando se aproximou de seu 

5 Esse material encontra-se disponível em: file:///C:/Users/thais/Downloads/1736.pdf. Acesso 
em: 23 de março de 2019.
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marido a mulher batia nele e o xingava. Os gritos eram altos! Logo, todos da 
rua estavam ali parados, cada um em sua calçada prestando atenção naquela 
cena. Percebi que reclamava muito. Resmungava que ele não a amava mais, 
que devia ter escutado a mãe quando disse que ela ia se arrepender, que ele 
estava diferente. Sua decisão final era ir embora para sempre. Descobri então 
o motivo da mala tão grande. Luís escutava de cabeça baixa, tendo a certeza 
de que estava perdendo o amor de sua vida.
Após finalizar o que tinha para falar, a mulher deu as costas para seu mari-
do e saiu arrastando aquela mala pesada. Então, um pensamento me veio à 
cabeça: ele iria deixá-la ir embora sem nem pedir que ficasse? Deixar seu 
amor escorregar por entre suas mãos, sem nem tentar agarrá-lo? De repente, 
ele me surpreendeu e a toda rua. Em um pulo rápido, Luís se joga no chão, 
com a mão no coração fingindo um enfarte. Ao escutar os gritos do marido, 
ela solta a mala e corre em sua direção, já em prantos só de pensar que o 
perderia. A rua toda olhava aquela cena, uns indignados, pois ele a estava 
enganando, e outros, assim como eu, felizes, pois, o casamento deles não 
acabaria ali. Prevalecia o silêncio... Todos os olhos fixados neles, parecia 
até final de novela das oito.
O homem se levantou com a ajuda de sua amada e os dois se beijavam e se 
abraçavam, demonstrando para todos os “telespectadores” que a “novela” 
deles estava acabando com final feliz. Após isso, saíram de mãos dadas, en-
quanto as pessoas que os olhavam, agora comentavam sobre o fato ocorrido 
há pouco tempo.
A Rua da Pista é assim, nunca é monótona, ela sempre dá um jeito de se 
destacar em meio às outras ruas, seja através daquele casal, seja por si só... 
Ela sempre dá um jeito!

Professora: Maria de Jesus Melo Lima
Escola: E. M. Professora Nair Fernandes Rodrigues – Açu (RN)

Em seguida, podemos ler novamente o texto com a turma, em voz 
alta, e estimular a participação dos alunos por meio de comentários sobre 
suas impressões e percepções a respeito da crônica.

Realizadas as leituras, individual e coletiva, sugerimos estabelecer 
um diálogo sobre o texto, explorando o tema, os tipos sociais, o humor, 
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os cenários e a linguagem. Podemos também recordar informações das 
imagens vistas e dos causos contados pelos alunos. Terminado o tempo de 
leitura e diálogo, recomendamos a realização de atividades que trabalhem 
as habilidades de leitura dos estudantes. É importante destacarmos que, 
no contexto da sala de aula, diferentemente dos itens6 das Avaliações 
Externas, as atividades que realizamos com os nossos alunos trabalham, 
muitas vezes, com um conjunto de habilidades, ou seja, para auxiliarmos 
os alunos a desenvolverem uma habilidade específica, podemos e deve-
mos perpassar por outras habilidades. Como o foco da nossa discussão 
aqui é a construção de inferências, sugerimos que o professor busque 
pistas no texto para construir atividades que façam com que os alunos 
sejam estimulados a realizar esse processo cognitivo. 

Sendo assim, como forma de ilustração, sugerimos, a seguir, alguns 
caminhos para trabalhar com o texto “Rua da Pista”, que podem auxiliar 
os alunos a desenvolver a habilidade de realizar inferências a partir da 
leitura de um texto. 

Fazendo uma conexão com a atividade de pré-leitura, sugerimos, 
inicialmente, pedir que os alunos verifiquem se, entre as imagens ante-
riormente apresentadas, há alguma que poderia ser usada para ilustrar o 
texto lido. O professor pode retomar cada uma das imagens e solicitar 
que os alunos a classifiquem como adequada ou não, justificando com 
informações do texto. Esse tipo de atividade pode substituir uma questão 
típica de exercícios de interpretação, do tipo “Com base na leitura do 
texto, descreva como era a Rua da Pista”. Para esse tipo de questão, a 
tendência natural dos alunos é buscar informações explícitas no texto (a 
rua era movimentada, tinha uma escola e um bar). Já na atividade de 
ilustração do texto, é mais provável que os argumentos para descartar ou 
selecionar uma imagem, principalmente se construídos coletivamente, 
ultrapassem o nível das informações que estão na superfície textual. 

Uma outra atividade interessante é conversar com os alunos sobre 
o fato de que o texto  apresenta informações sobre lugares e pessoas de 
forma direta, mas também de forma indireta. Por exemplo, o texto diz 

6 Os itens das Avaliações Externas avaliam uma única habilidade. 
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que existia uma escola na rua, que era uma escola pública e pequena e 
que todo mundo da rua já tinha estudado lá. Da mesma forma, o texto 
informa diretamente que a esposa do Luis era uma mulher magra, de pele 
branca e de cabelos loiros. Por outro lado, a informação de que Luis era 
apaixonado por sua esposa é apresentada de forma indireta pela autora 
do texto. É possível, então, questionar se os alunos concordam com essa 
afirmação, pedindo que busquem destacar no texto trechos que a confir-
mem ou a refutem. Ao tratar dessa forma (direta ou indireta) de apresentar 
informações, é interessante também propor atividades de reescrita, nas 
quais os alunos apresentem de forma explícita uma informação que está 
implícita no texto (ou vice-versa).

Por exemplo, no texto em questão, é possível solicitar que os alunos 
reescrevam o trecho “Após isso, saíram de mãos dadas, enquanto as 
pessoas          que os olhavam, agora comentavam sobre o fato ocorrido há pou-
co tempo.”, incluindo palavras ou expressões que explicitem informações 
sobre os moradores da rua que observavam a cena. Essas pessoas, tendo 
em vista as informações do texto, seriam melhor caracterizadas como 
distraídas, curiosas, agitadas ou dramáticas, por exemplo? Lembramos 
que, no momento de correção desse tipo de atividade, é importante pedir 
que os alunos voltem ao texto para justificar suas escolhas.  

Uma outra forma de trabalhar a habilidade de construir inferências a 
partir da leitura de um texto é propor que os alunos assumam a perspec-
tiva de algum personagem diante de um dado acontecimento. No caso da 
crônica em questão, por exemplo, seria possível retomar o trecho “A rua 
toda olhava aquela cena, uns indignados, pois ele a estava enganando, 
e outros, assim como eu, felizes, pois, o casamento deles não acabaria 
ali.”, e solicitar que os alunos produzissem um novo relato da cena do bar, 
assumindo a perspectiva de uma pessoa indignada com o fato de o Luis 
estar enganando a esposa. Os alunos devem ser estimulados e imaginar: 
o que mudaria em relação ao primeiro relato? Inclusive, seria uma boa 
oportunidade para chamar a atenção da turma para o fato de que, nesse 
trecho, a autora deixa claro que a sua perspectiva (e, portanto, a perspec-
tiva em que o acontecimento foi originalmente narrado) é de uma pessoa 
feliz com o fato de o casal ter se reconciliado. Nesse sentido, é também 
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oportuno convidar os alunos a verificarem, na narrativa original, se há 
pistas linguísticas que indiquem tal perspectiva. 

Finalmente, também é possível trabalhar a habilidade de inferências 
por meio de questões escritas, nos moldes dos tradicionais exercícios de 
interpretação. O cuidado, nesse caso, é construir perguntas que, de fato, 
exijam do aluno a construção de algo que não está já posto no texto, mas 
que será elaborado com base nas informações do texto e no conhecimento 
de mundo dos leitores. Para a crônica que selecionamos, por exemplo, 
poderia ser interessante indagar, entre outras coisas:

• No trecho “Resmungava que ele não a amava mais, que devia ter es-
cutado a mãe quando disse que ela ia se arrepender”, o que podemos 
inferir acerca da opinião da mãe da personagem sobre o genro? Ou ainda, 
seria possível saber o que a mãe provavelmente disse e ela não escutou? 

• No texto, a autora compara o acontecimento envolvendo o casal no bar 
a uma cena de novela. Considerando o que se sabe sobre novelas, o que 
justifica essa comparação?

Em todos os casos, o processo de correção das atividades deve ser 
um momento de estímulo à reflexão conjunta. Assim, para todas as ativi-
dades sugeridas, é importante solicitar que as respostas sejam justificadas, 
para tornar o exercício de construção de inferências ainda mais completo. 
Entendemos que é preciso abrir espaço para manifestação de hipóteses ou 
opiniões, mas sem esquecer que a atividade em curso é a de interpretação 
de um texto. Enfatizamos isso porque é bastante comum que as atividades 
de compreensão de texto transitem entre os dois extremos de limitar-se 
excessivamente ao que está posto explicitamente no texto ou tomar o 
tema do texto como ponto de partida para uma discussão que prescinde 
completamente do material linguístico em questão. O que se quer, ao 
contrário, é exatamente auxiliar o aluno a desenvolver estratégias para 
conectar seu conhecimento de mundo com as informações linguísticas, 
textuais e discursivas que o texto apresenta. 
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PORTANTO
 

A partir das questões levantadas neste trabalho, no que se refere 
às habilidades e às estratégias de leitura, verificamos que um trabalho 
voltado para atividades que levem os alunos a estabelecerem relações 
entre o texto e seu conhecimento de mundo para construir/compreender 
o sentido de um texto é fundamental.

Nesse sentido, como apontam Alavarse, Blasis e Falsarella (2013, 
p. 12), as avaliações externas fornecem “pistas importantes para que se 
reflita sobre o desenvolvimento do trabalho educativo no interior das 
escolas, especialmente [...] [tratando-se do] conjunto das atividades 
escolares, como é o caso da leitura e da resolução de problemas”. Desse 
modo, acreditamos que as avaliações externas podem auxiliar nosso 
trabalho pedagógico, contribuindo para o nosso trabalho com o ensino 
e aprendizagem dos alunos, pois, segundo Dalben (2011), as avaliações 
podem fornecer um “feedback aos professores de sala de aula e ajudar 
na busca de soluções para superar as dificuldades de aprendizagem dos 
alunos” (p. 87). 

Além disso, uma aproximação entre as avaliações externas e os 
trabalhos desenvolvidos nas aulas de Língua Portuguesa pode contribuir 
para o ensino de leitura, uma vez que nós, professores de Português, 
poderemos compreender os resultados desse tipo de avaliação e a forma 
como ela é construída para, assim, pensarmos novas estratégias que pos-
sam contribuir para que os alunos desenvolvam suas habilidades leitoras 
de forma mais efetiva. 

Por fim, assim como aponta Oliveira (2019), reafirmamos a im-
portância desse tipo de discussão no processo de formação do professor 
de Língua Portuguesa, pois ele ocupa, no espaço escolar, o papel de 
agente de letramento, de modo que ele precisa desenvolver um trabalho 
que abarque as estratégias adequadas para que os alunos tenham aces-
so a uma cultura de letramento diversificada.  Dessa maneira, faz-se 
necessário conhecermos esse tipo de avaliação, ressaltando que a ideia 
não é aplicarmos para nossos alunos os itens das avaliações externas ou 
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elaborarmos questões semelhantes para preparar os estudantes para os 
testes externos. A ideia é que, conhecendo alguns dos caminhos utili-
zados para avaliar as habilidades aferidas nesses testes, teremos mais 
instrumentos para desenvolver nossas estratégias de ensino, de modo a 
auxiliar nossos alunos no desenvolvimento de cada vez mais eficazes 
estratégias de leitura.
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