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(...) a relação do professor com os alunos tem de ser dife-
rente (...), em vez de imaginar que eles são espaços vazios 
que devem ser preenchidos. Esse alunos estão engajados em 
uma sociedade, em uma cultura e que a escrita pode ocupar 
grande espaço. Cada um deles pode não ter conhecimento 
de todas essas escritas; eles podem não se sentir competen-
tes o bastante para fazer o trabalho que querem fazer. (...) 
trata-se de uma abordagem muito diferente para o ensino 
da escrita. Diferente de ficar de pé lá na frente com um 
método fazendo abc e pensando que todos são ignorantes” 
(STREET, 2010, p. 49)
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PREFÁCIO

O PERCURSO DA OBRA

Todo livro traduz uma história, um propósito, uma trajetória 
de vida, de estudos, de expectativas, ansiedades e desejos. E este 
livro não é diferente. No emaranhado do texto e no entrecruzar 
das palavras encontram-se registradas as muitas possibilidades de 
interação apresentadas pelas autoras que, no interesse de dialogar 
com seus pares, enveredaram inicialmente pelo terreno da teoria 
para, posteriormente, entrelaçá-lo aos ditames da prática.

Estamos falando de um estudo de pós-doutoramento que 
articulou pesquisas dos grupos Linguagem e Educação (UEL) e Lin-
guagem, Ensino e Práticas sociais (UFJF), este último integrado ao 
Núcleo FALE - Formação de Professores, Alfabetização, Linguagem 
e Ensino – da Faculdade de Educação da UFJF. No contexto do está-
gio pós-doutoral, Tânia Guedes Magalhães (UFJF), sob a supervisão 
de Vera Lúcia Lopes Cristovão (UEL), se propõe a lançar um olhar 
investigativo para propostas de sequências didáticas (SD) e pro-
jetos didáticos (PD) que se encontram organizadas nos cadernos 
de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), em um recorte específico para os anos 2013 a 2015. Nesse 
viés, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) se inscreve como um 
quadro teórico que possibilita compreender o agir humano (dos 
profissionais envolvidos com a educação e, mais precisamente, 
com o Programa do Pacto), (re)configurado nos textos e implicado 
no trabalho do professor. 
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E qual o diferencial dessa obra no cenário acadêmico, que se 
encontra permeado por um volumoso número de publicações, as 
quais reportam, sob uma especificidade ou outra, às influências 
produtivas do ISD no campo da Linguística ou da Linguística 
Aplicada?

Entendemos que o diferencial se evidencia na maneira didática 
e respeitosa com que as autoras relacionam os aportes teóricos 
do ISD – mais especificamente da sequência didática (SD) – com a 
singularidade de alguns encaminhamentos didáticos de trabalho 
com os gêneros, que ora são denominados de SD ora de PD, apre-
sentados nos cadernos do PNAIC.

Com esse intento, primeiramente, as autoras recuperam 
(no capítulo 1) os princípios teóricos conceituais que dão sus-
tentação ao ISD, o que permite ao leitor criar um horizonte 
apreciativo sobre a taxonomia bronckartiana, ao enveredar por 
esse ditame teórico. E como o esteio do livro são as SD, em 
seguida, engajam-se no propósito de apresentar suas diferen-
tes configurações no Brasil. Para isso, partem de sua proposta 
original esboçada pelos pesquisadores genebrinos Dolz e Sch-
neuwly (2004), na perspectiva de garantir os princípios teóricos 
subjacentes ao procedimento. Afinal, não se pode compreender 
a SD sem sua teoria de base. Em seguida, ainda no mesmo ca-
pítulo, apresentam as diferentes reenunciações da SD no Brasil, 
mostrando como foi expandida e reinterpretada, resultando em 
novos constructos, sem perder, contudo, o nome de SD. Essa 
investida imprime um importante sentido à obra, uma vez que 
ao contextualizar historicamente o tema, destaca a dinamici-
dade que reveste seus estudos, o que possibilita que a SD seja 
reacentuada, revozeada e reenunciada em diferentes contextos, 
atendendo às necessidades prementes.

Como o procedimento da SD visa ao ensino da língua por 
meio do trabalho com o gênero textual; e como o Pacto é um 
programa nacional voltado à alfabetização, nada mais coerente 



11

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

do que estabelecer as bases teóricas que dão sustentação às re-
flexões quando o discurso se volta para a apropriação do sistema 
da escrita. Assim, no segundo capítulo, as autoras agenciam uma 
reflexão significativa sobre o que entendem por alfabetização e 
letramento escolar, recorrendo, para isso, ao campo profícuo e 
multifacetado de estudos sobre letramento realizados nas últimas 
décadas, seja no cenário internacional seja por pesquisadores 
brasileiros. 

Tal investida, além de situar o leitor nesse campo de estudo, 
apresenta uma importante abordagem sobre o conceito de apro-
priação do sistema de escrita, termo que se destaca com frequência 
nos cadernos do PNAIC. Ao compreenderem que os estudos recen-
tes sobre letramento corporificam os usos, funções, implicações e 
efeitos da escrita como prática social, as autoras reportam, neste 
capítulo, para as especificidades do letramento como fenômeno 
sociocultural, no qual a leitura e a escrita são compreendidas como 
ações sociais. Nessa perspectiva, reconhecem os deslocamentos – 
sociais, culturais, políticos, econômicos, cognitivos e linguísticos 
– que o letramento escolar pode provocar nos indivíduos quando 
aprendem a ler a escrever.

Ainda nessa direção, promovem uma importante reflexão 
sobre a alfabetização como Apropriação do Sistema da Escrita, 
relacionando-a com práticas de escrita escolares e não escolares, 
mas planejadas pedagogicamente e mediadas pela ação docente. 
A ideia é que se expurguem da sala de aula a artificialidade es-
tandardizada de muitas cartilhas e/ou livros didáticos, e galguem 
para o estudo de textos de diferentes gêneros que já circulam 
socialmente. O que as autoras defendem é que sejam criadas 
situações de aprendizagem da leitura e da escrita, de modo que 
se possa inserir o aluno nas diferentes culturas escritas existentes 
na sociedade. 

O trabalho com os gêneros textuais, conforme defendido pelo 
ISD, pode ser um caminho viável para aproximar o aluno de práticas 
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sociais de uso da linguagem, dentro de um contexto de ensino e 
aprendizagem, no qual os gêneros sejam alocados didaticamente 
como saberes a ensinar. Todavia, evidencia-se, no Brasil, diferentes 
vertentes teóricas que apresentam tensões e tendências de pesqui-
sa que, de alguma forma, repercutem em práticas alfabetizadoras 
diversificadas, orientando para: o lugar dos textos no processo 
de alfabetização; a sistemática do ensino para a apropriação do 
sistema da escrita; e, finalmente, sua abordagem didática. Todas 
essas práticas são problematizadas pelas autoras ainda no segundo 
capítulo da obra.

Ao considerarem as diferentes práticas de trabalho com os 
gêneros na sala de aula, abaliza-se a necessidade de as autoras 
olharem para as concepções e fundamentos que alicerçam os cader-
nos de formação do PNAIC, anos 2013 a 2015, corpus da pesquisa 
que é tratado nos capítulos 3 e 4. Trata-se de um recorte coerente 
com o propósito deste livro, uma vez que ao abordar o contexto 
e os objetivos do Programa de Alfabetização, situa o leitor dentro 
desse campo específico, na perspectiva de esclarecer: o que é o 
PNAIC? Qual o objetivo desse programa? Como se organiza? Que 
concepção de leitura e escrita lhe dá sustentação? Qual a sua 
abrangência? E qual é o seu impacto na educação pública brasileira?  

Nessa direção, cumpre-lhes apresentar a organicidade dos 
Cadernos – materiais formativos – que são ofertados aos profes-
sores em formação; os fundamentos e concepções que subsidiam 
os conceitos de alfabetização, letramento e gêneros; e os quatro 
eixos de ensino – leitura, escrita, oralidade e análise linguística – 
integrados como norteadores do planejamento de ensino. Ao en-
trelaçarem esses fundamentos, as autoras visualizam, por meio da 
análise empreendida, que o PNAIC defende a cultura do letramento 
sistematizada pelos diferentes saberes propagados nas disciplinas 
escolares, numa relação interdisciplinar. Nesse viés, os gêneros 
textuais são compreendidos como ferramentas capazes de ampliar 
o letramento do aluno nas diferentes áreas do conhecimento.
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Para efetuarem uma análise comparativa (capítulo 4) entre as 
SD e PD que são apresentados nos cadernos do PNAIC, as autoras 
se detêm, mais especificamente, nas seções teóricas e na seção 
em que os professores compartilham relatos de sua prática peda-
gógica. O propósito, com tal enfoque, é verificar se há relações 
entre essas duas proposições didáticas. Trata-se de uma análise 
de grande relevância para os propósitos deste livro, uma vez que 
tanto nos PD quanto nas SD propostas pelo PNAIC revozeiam 
conceitos apresentados nos cadernos teóricos, os quais são tidos 
como sustentáculos para as ações que se querem concretizadas 
na sala de aula. Nesse entrelace dialógico, é possível inferir como 
os professores leem esses conceitos, como os compreendem e 
que valor lhes atribuem. Assim, a análise permite vislumbrar a 
singularidade dos PD bem como a dialogicidade que eclode nas 
diferentes vertentes de SD que, mesmo ampliadas, revozeadas 
ou reconfiguradas para o contexto de ensino brasileiro, mantêm 
um estreito vínculo com a proposta dos autores genebrinos. Ao 
propor determinada forma de encaminhamento didático, seja na 
exploração de um conteúdo, tema ou gênero textual, é possível 
levantar as capacidades de linguagem predominantes desenvol-
vidas pelas SD e PD, outro trabalho das autoras neste último 
capítulo do livro. 

A análise dos cadernos do PNAIC com foco no engendra-
mento dos PD e SD organizadas/propostas nesse contexto per-
mite às autoras e aos leitores compreenderem a dinamicidade 
do constructo teórico do ISD. Embora adquira novas nuances 
pedagógicas no cenário brasileiro, reconfigure-se para atender a 
contextos de aprendizagens específicos, mantém sua primazia, 
comprovando que se trata de um arcabouço teórico dinâmico 
e flexível, voltado para atender às necessidades vigentes no 
contexto escolar.

A leitura dessa obra, a partir do recorte nela engendrado, per-
mite ao leitor enveredar tanto por conhecimentos teóricos como 
por encaminhamentos práticos, aliando teoria e ações docentes 
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dentro da dimensão fluida do espaço escolar. Logo, destacamos a 
relevância deste estudo que além de agregar-se aos grupos de pes-
quisa aos quais se filia, oportuniza que mais leitores tenham acesso 
a dados, discussões e reflexões que podem ser corporificadas em 
pesquisas futuras, contribuindo, assim, para que a cientificidade 
se mantenha como alicerce para o ensino no Brasil.

Assim sendo, desejo a todos/as, uma boa leitura!

Profª Drª Terezinha da Conceição Costa-Hübes
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste

Setembro de 2017
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INTRODUÇÃO

 (...) aprender letramento não é simplesmente adquirir conte-
údo, mas aprender um processo. Todo letramento é aprendido 
num contexto específico de um modo particular e as modalida-
des de aprendizagem, as relações sociais dos estudantes com 
o professor são modalidades de socialização e aculturação. 
O aluno está aprendendo modelos culturais de identidade e 
personalidade, e não apenas a decodificar a escrita(...) 

(STREET, 2014, p. 154)

Diferentes trabalhos de pesquisa existentes hoje no Brasil 
trazem reflexões e propostas de ação relativas ao ensino de Lín-
gua Portuguesa na escola básica e na educação superior. Variadas 
correntes teóricas tematizam a prática de análise linguística, a 
oralidade, a leitura e a produção escrita, de forma que temos 
atualmente um panorama consolidado de pesquisas teóricas e 
aplicadas que contribuem efetivamente para a prática docente. 
Também podemos afirmar que um conjunto denso de trabalhos 
voltados para a alfabetização tem sido produzido. As pesquisas 
nesses campos têm tido importantes impactos na formação inicial 
e continuada de professores, em documentos oficiais, em materiais 
didáticos e na prática pedagógica.  Apesar dessas contribuições, 
ainda necessitamos de discussões que se voltem para o ensino de 
linguagem na contemporaneidade, aprofundando em questões 
relativas à docência, sobretudo aos procedimentos didáticos que 
ofereçam bases mais consistentes para a aprendizagem em práticas 
sociais de linguagem. 
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Na direção de tais investigações, este trabalho propõe-se a 
realizar uma leitura sobre as sequências didáticas (SD) e os projetos 
didáticos (PD) nos cadernos de formação do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, dos anos 2013 a 2015. Tal 
proposta pretende ser mais uma contribuição que articula refle-
xões sobre documentos e práticas educativas na interface entre 
Linguagem e Educação. Nosso trabalho está sustentado pela pers-
pectiva teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD), juntamente com estudos do letramento, tematizando sobre 
os procedimentos didáticos sequência didática e projeto didático, 
indicados nos cadernos do PNAIC para o trabalho com gêneros na 
alfabetização. 

Realizamos uma análise que se inseriu na relação entre o letra-
mento escolar, os gêneros textuais como instrumentos e objetos 
de aprendizagem e suas repercussões para o ensino, envolvendo 
as sequências didáticas, um procedimento didático para o ensino 
de línguas amplamente divulgado no Brasil. Estamos atrelados ao 
pressuposto de que a linguagem é fundamental para o desenvol-
vimento das funções psíquicas humanas (VYGOTSKY, 2001); e de 
que a linguagem é mediadora das interações sociais constitutivas 
de todo e qualquer conhecimento humano, o que traz à cena o 
importante papel da atividade discursiva, entre tais atividades aque-
las que são desenvolvidas na escola, em procedimentos didáticos 
explícitos (BRONCKART, 1999; 2006a). 

Observamos que, nas práticas de educação linguística no 
ensino básico, nas pesquisas e nas publicações de artigos e livros, 
no tocante à questão específica das adaptações a serem feitas dos 
conhecimentos teóricos para a sala de aula – a transposição didá-
tica – a sequência didática ganhou contornos diversos no Brasil 
nos últimos anos. Para além disso, várias releituras, adaptações ou 
mesmo novas compreensões das sequências didáticas trouxeram 
uma vasta produção sobre o tema no país, sobretudo no grupos 
de pesquisadores brasileiros vinculados ao Interacionismo Socio-
discursivo (ISD). 
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Assim, interessamo-nos em aprofundar os estudos acerca das 
diferentes configurações das sequências didáticas em trabalhos 
brasileiros, enfocando nesta pesquisa o material do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, atual programa de formação do-
cente do governo Federal, em vigência desde 2013. Como estamos 
vinculadas a grupos1 de pesquisas que se propõem a investigar te-
mas na interface Educação e Linguagem, dedicamo-nos a trabalhos 
sobre as numerosas relações entre linguagem, desenvolvimento 
humano, conhecimento e sua importância para o ensino de lín-
guas, mais especificamente a questões relativas à construção do 
conhecimento, ao ensino/aprendizagem com gêneros e às práticas 
sociais de oralidade, leitura e escrita na interface com a formação 
e o trabalho docente. 

Nesse sentido, um estudo que interrelacione as diversas áreas 
de conhecimento, imbricadas nos aspectos sociais e culturais da 
sociedade, pode trazer possibilidades de trabalho mais integrado-
ras dessas áreas, sustentada pelas sequências didáticas na escola, 
com vistas ao desenvolvimento humano. Assim, duas questões 
guiaram nosso trabalho de pesquisa: quais são as relações entre 
projeto didático e sequência didática nos cadernos do PNAIC? 
Quais são as capacidades de linguagem predominantes desenvol-
vidas nas atividades desses dois constructos? Para responder a 
essas questões, traçamos como objetivos analisar os fundamentos 
teórico-conceituais dos materiais, principalmente as concepções de 
alfabetização, letramento, gêneros textuais, projetos e sequências 
didáticas. Além disso, também temos como objetivo comparar as 
sequências e os projetos didáticos apresentados nas seção teórica 
e na seção “Compartilhando” dos cadernos de número 6 dos três 
primeiros anos do material (totalizando 3 unidades); compreender 
de que modo as atividades escolares referentes à apropriação do 
sistema de escrita alfabética (SEA) se integram a outros eixos do 
ensino, como a leitura, a produção textual, a oralidade e a reflexão 

1 Neste projeto, articulamos as pesquisas dos grupos de pesquisa Linguagem e Educação (UEL) e 
Linguagem, Ensino e Práticas sociais (UFJF), este último integrado ao Núcleo FALE - Formação 
de Professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino, da Faculdade de Educação da UFJF. 



18

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

linguística. Almejamos, com esta pesquisa, fornecer subsídios não 
apenas para a formação docente, por meio da análise de materiais, 
como também para as práticas escolares de alfabetização na pers-
pectiva do letramento.

Em vista disso, apresentamos, no primeiro capítulo a aborda-
gem do Interacionismo Sociodiscursivo, um viés de investigação 
que enfoca as ações humanas e os textos, que tem contribuído 
com pesquisas e encaminhamentos para o trabalho escolar com 
língua materna e estrangeira na escola básica e na educação supe-
rior, bem como para a formação de professores de línguas, para a 
análise de materiais didáticos e análise do trabalho docente, o que 
se revela em estudos de autores brasileiros e estrangeiros (BRON-
CKART, 1999, 2006a, 2006b, 2010; DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 
1993; SCHNEUWLY, DOLZ, 2004; MACHADO, 2005; MACHADO 
E CRISTOVÃO, 2006; MACHADO, ABREU-TARDELLI, CRISTOVÃO, 
2009; MACHADO, BRONCKART, 2009; MACHADO, LOUSADA, 2013; 
GONÇALVES; PINHEIRO, 2011; LEURQUIN, BEZERRA, SOARES, 2011; 
CRISTOVÃO E STUTZ, 2011; NASCIMENTO, 2014; PEREIRA, 2012, 
2014; GUIMARÃES, KERSCH, 2012, 2014; GUIMARÃES, CARNIN, 
KERSCH, 2015; BARROS e RIOS-REGISTRO,  2014; BUENO, COSTA-
HÜBES, 2015)

Neste capítulo, após breve incursão teórica nos conceitos prin-
cipais, apresentamos as diferentes configurações que a SD ganhou 
no Brasil nos últimos anos, com as expansões feitas a partir dos 
trabalhos de vários autores brasileiros, trazendo inevitáveis mudan-
ças e ressignificação para o constructo; assim, designamos, neste 
trabalho, duas grandes concepções de SD: uma que denominamos 
de “original”, e outra, “expandida” (mais aberta e abrangente), con-
cepções essas oriundas de uma inserção do ISD no Brasil atrelada 
a discussões sobre ensino de linguagem e letramento já iniciadas 
desde as décadas anteriores. 

No segundo capítulo, trazemos uma reflexão sobre letramento 
e alfabetização, mostrando tanto o aspecto social dos múltiplos 
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letramentos da vida cotidiana, quanto as especificidades da apren-
dizagem do sistema de escrita alfabética (SEA) na escola, reflexões 
essas advindas de pesquisas brasileiras e estrangeiras, que avança-
ram muito nos últimos anos. Destacamos, neste capítulo, aborda-
gens apoiadas em Soares (1998, 2004, 2016), Kleiman (1995, 2000, 
2007), Rojo (2001, 2008, 2009, 2014), Marcuschi (2001), Leal et al 
(2014), Street (1984, 1995, 2003, 2009, 2010, 2012, 2014), Heath 
(1983), que estão alinhados a uma perspectiva social e cultural de 
letramento. 

No terceiro capítulo, discorremos sobre o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, do qual emergem nossos dados para 
análise, considerando as concepções fundantes do programa, seus 
objetivos e descrição de seus materiais de formação docente. Utili-
zamos para análise 9 cadernos no total. Nesta seção, tratamos das 
concepções de alfabetização, letramento e gênero com base nos 
cadernos 2 e 5 dos três anos de material (totalizando 6 unidades). 
Em seguida, no capítulo 4, elaboramos uma análise que compara 
as sequências e os projetos didáticos, veiculados no cadernos de 
número 6 dos três anos do PNAIC (totalizando 3 cadernos), esco-
lhidos especificamente porque se dedicam a explicar, descrever e 
exemplificar as SD e os PD como duas propostas que se revelam 
como adequadas ao trabalho de alfabetização na perspectiva do le-
tramento. A nosso ver, como mostram as análises, tanto SD quanto 
PD apresentam muitas semelhanças com a concepção expandida 
de SD, acima apresentada. Tratamos, também, neste capítulo, das 
capacidades de linguagem predominantes nos atividades presen-
tes nos relatos dos professores, de forma a compreender como a 
apropriação do SEA se articula às práticas de leitura e produção de 
textos em situações de interação propostas nas escolas.   

Por fim, apresentamos, nas considerações finais, as poten-
cialidades do trabalho com as diferentes sequências didáticas na 
atualidade, trazendo para a escola básica brasileira uma proposta 
potencial de trabalho dinâmico e criativo com a linguagem, com 
vistas ao desenvolvimento humano.  
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Esperamos, com esta obra, contribuir com mais uma das 
tantas reflexões realizadas no Brasil atualmente que relacionam a 
linguagem das práticas escolares com as práticas não escolares, em 
função do objetivo comum de cumprir seu papel obrigatório de 
propiciar, na escola, oportunidades de experiências com a lingua-
gem que ampliarão as possibilidades comunicativas dos sujeitos. 
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Capítulo 1 

O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO

(...) mostramos que aquilo que em uma língua “constitui 
sistema” (as categorias de unidades e as estruturas oracio-
nais) não pode ser considerado senão como produto de um 
procedimento de abstração operado sobre essas entidades 
funcionais e empiricamente observáveis que são os textos: 
portanto, os textos são primeiros e o sistema da língua não 
é senão um constructo secundário, a cuja elaboração se 
consagraram gerações de gramáticos. Baseando-nos nessa 
modificação radical de perspectiva teórica, poderíamos 
visualizar uma abordagem didática ideal, que consistiria 
em iniciar o ensino de língua pelas atividades de leitura e 
de produção de textos e que depois articularia, a esse pro-
cedimento inicial, atividades de inferência e codificação das 
regularidades observáveis no corpus de textos mobilizado 

(BRONCKART, 1999, p. 86)
 

Neste capítulo, trazemos duas seções em que discorremos 
sobre os princípios gerais teórico-conceituais do Interacionismo 
Sociodiscursivo, perpassando a questão das atividades coletivas 
humanas e as ações de linguagem, os princípios analíticos do ISD, 
bem como os preceitos relativos à didatização, como gêneros textu-
ais, modelos e sequências didáticas. Em seguida, apresentamos um 
aprofundamento maior no tema da sequência didática, enfocado 
na análise dos cadernos de formação do PNAIC. 
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1.1 PRINCÍPIOS TEÓRICO-CONCEITUAIS  

Diversas pesquisas, na atualidade, compõem quadros de 
investigação relativos à apropriação do SEA na escola e ao de-
senvolvimento da linguagem no ensino básico e superior. Vários 
encaminhamentos teóricos compõem essas correntes, entre eles, o 
ISD que já se configura como uma Escola Brasileira do ISD (DOLZ, 
2009, CRISTOVÃO, 20151, PEREIRA, MEDRADO, REICHMANN, 2015), 
resultado das diferentes contribuições feitas por pesquisadores 
brasileiros.  

O ISD não se pretende uma solução para os problemas do 
ensino de linguagem na escola, mas, sim, apresenta uma proposta 
sistematizada de ampliação de capacidades para o pleno domí-
nio da linguagem com vistas à atuação social mais consciente e 
participativa dos sujeitos, promovendo o ser humano a autor de 
seu próprio discurso e capaz de gerenciar/controlar sua própria 
produção (oral e escrita). São muitas as pesquisas que tratam da 
produção oral e escrita. Vemos isso como um avanço nas inves-
tigações de cunho intervencionista, uma vez que no panorama 
educacional brasileiro, é necessário não um paradigma de ensino, 
mas vários que pensem, de forma consistente e sistematizada 
teórica e metodologicamente, o ensino de linguagem na escola 
básica, a fim de que tenhamos mudanças para os problemas ainda 
existentes.    

Bronckart (1999, 2006a) retoma a problemática das ciências 
humanas, propondo um quadro teórico que não seja exclusivamen-
te linguístico, mas que envolva aspectos históricos, psicológicos, 
cognitivos, culturais, linguísticos e sociais. Assim sendo, pesquisas 
do ISD rejeitam uma dicotomia entre teoria e prática, tomando os 
dizeres de Bronckart (apud MACHADO, 2009), visto que elas são 
teóricas, dado o caráter filosófico, científico de uma pesquisa, 
orientada por uma base epistemológica; e práticas, porque envol-

1  Vera Cristovão, no SIGET - Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais, realizado 
em setembro de 2015 na Universidade de São Paulo. 
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vem os problemas concretos da vida humana, como as questões 
escolares envolvidas neste trabalho. 

O ISD é uma corrente que converge com o interacionismo 
social. Nesta vertente, o desenvolvimento humano ocorre numa 
perspectiva dialética e histórica, fato que enfatiza a formação e o 
desenvolvimento do ser humano imbricado ao processo de socia-
lização. Baseia-se no materialismo histórico-dialético, como em 
Vygotsky, por exemplo, para explicar o desenvolvimento humano, 
considerando que este está relacionado às condições sociais e 
históricas nas quais vivemos. Assim, conceitos como mediação, 
instrumento e apropriação são fundamentais para compreender 
como os gêneros textuais são tomados nessa perspectiva de estu-
do, bem como a importância da inserção dos seres humanos em 
atividades sociais, a fim de se desenvolverem para saber lidar com 
os esquemas de utilização dos pré-construídos sociais, como os 
gêneros de texto, por exemplo.

A abordagem vygotskyana de aprendizagem compreende 
que o papel da linguagem no desenvolvimento é essencial, haja 
vista que ela é responsável por veicular e representar todos os 
significados das ações e dos objetos sociais. Um aspecto central 
na perspectiva histórico-cultural é a relação sujeito-meio, vista 
como uma unidade, já que é no seu convívio social o indivíduo se 
desenvolve e aprendendo a lidar com os pré-constructos humanos, 
como o SEA, por exemplo. 

Valendo-se de vários princípios, entre eles os vygotskyanos, 
o ISD nega a compartimentalização do saber, buscando aspectos 
da Filosofia, da Linguística, da Sociologia e da Psicologia para 
entender os fenômenos. Assim, o ISD pode ser chamado de uma 
ciência do humano (BRONCKART, 2006b). Nesse viés, as pesquisas 
preocupam-se com o funcionamento e desenvolvimento das con-
dutas humanas, considerando-se que transformamos o mundo e 
nossos comportamentos ao mesmo tempo. O desenvolvimento 
ocorre na ação à medida que se lida com os pré-construídos, que 
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são produtos da ação humana.  Nesse sentido, a linguagem tem um 
papel central no desenvolvimento, pois é atividade fundamental 
para a manutenção da interações sociais. 

Conforme Bronckart, “a tese central do interacionismo socio-
discursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo 
organismo humano, das propriedades da atividade social mediada 
pela linguagem” (1999, p.42). 

Nesse viés, os processos de análises pelo ponto de vista do 
ISD (BRONCKART, 2006a), seja das ações humanas ou dos textos, 
envolvem sempre de três níveis, quais sejam: 

a) o primeiro nível refere-se às dimensões da vida social, ou seja, 
os pré-construídos históricos, que envolvem:  
- formações sociais; 
- atividades coletivas gerais - não linguageiras;  
- atividades de linguagem; 
- mundos formais; 

b)  o segundo compreende os processos de mediação formativa: 
“por meio dos quais os adultos integram os recém-chegados ao 
conjunto de pré-construídos” (tanto controle das condutas verbais 
e não verbais, quanto processos educativos institucionais) 

c) o terceiro nível envolve os efeitos das mediações sobre os indi-
víduos, tanto no que concerne ao desenvolvimento do psiquismo 
no campo individual quanto no individual/coletivo. 

Ações, textos e discursos são, então, analisados sob a “prima-
zia das práticas” (idem, p. 137):  o que é específico do humano deve 
ser investigado sob o ponto de vista do agir coletivo, “porque é 
nesse âmbito que se constroem tanto o conjunto dos fatos sociais 
quanto as estruturas e os conteúdos do pensamento consciente 
das pessoas” (idem, p. 137). 
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No âmbito das atividades coletivas, temos um agir geral 
(não verbal, genérico: qualquer comportamento ativo de um 
organismo). No âmbito deste agir geral, o agir de linguagem 
se refere ao agir comunicativo (verbal) específico da espécie 
humana. É nessas atividades coletivas, onde as estruturas de 
colaboração organizam as interações humanas com seu meio, 
que se produzem as atividades de linguagem2, diversificadas, 
sócio-historicamente construídas e modificadas ao longo do 
tempo, cuja função é garantir o entendimento necessário à 
realização das atividades gerais coletivas. 

Esse agir geral é analisado também sob o ponto de vista da 
relação com os indivíduos singulares, de modo que Bronckart 
particulariza uma ação de linguagem, que é produzida por um 
agente ou autor. Daí dizer, então, que as atividades e as ações de 
linguagem podem ser analisadas sob o ponto de vista psicológico 
e sociológico, além da materialidade da realização linguística. 

As ações de linguagem produzidas por um agente são sem-
pre materializadas em forma de textos, que envolvem aspectos 
lexicais, sintáticos, materializados em modelos de organização 
textual de uma língua. O que Bronckart (1999, 2006a) chama 
de uma unidade comunicativa, ou seja, um texto, é o resultado 
de uma ação, que determina, para além do linguístico, como 
tal texto será composto. Nesse sentido, uma ação de lingua-
gem é uma “espécie” que se materializa num texto, podendo, 
como exemplo, um resumo, que envolve a ação de “expor um 
conteúdo”, ser materializado no gênero textual resumo de va-
riadas formas por diversos agentes em momentos diferentes. 
Daí termos diferentes materializações de um mesmo gênero 
em textos diferentes. 

Para Bronckart, situado num quadro teórico cuja perspectiva 
de análise concebe as atividades praxiológicas e atividades de 
linguagem como imbricadas (2010), gêneros de texto são ações 

2  Atividades de linguagem, no ISD, refere-se ao discurso para Bakhtin.
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de linguagem, modelos pré-construídos e legados pelas gerações 
anteriores, espécies materializadas em textos que estão cristali-
zados em determinados momentos, estabilizados pelo uso: “são 
formações sócio-linguageiras fechadas, organizadas segundo mo-
dalidades heterogêneas” (2003, p. 66). Tal conceito está atrelado 
à concepção de Bakhtin, que explicitou a 

continuidade existente entre as produções verbais 
ordinárias e as produções ditas literárias; mostrou 
que todos esses textos se organizam por meio de um 
mesmo sistema de regras gerais e, consequentemen-
te, estendeu a noção de gênero a todas as espécies 
de textos que podem ser produzidos pelos membros 
de uma comunidade verbal (BAKHTIN, 1926/2003). 

Nessa direção, no ISD, a análise de textos está baseada numa 
abordagem descendente, partindo das interações sociais para 
perpassar os gêneros e, por fim, tratar, como fazemos no ensino, 
das unidades e estruturas linguísticas no interior dos gêneros. 
Os gêneros, então, são materializados em textos, que são um 
“correspondente linguístico de uma ação de linguagem, criado 
pela mobilização dos recursos linguísticos próprios de uma língua 
natural (BRONCKART, 2010, p. 169). Ou seja, todo texto empírico 
novo é construído com base em um gênero, pois “ele pertence 
a um gênero” (1999, p. 138). Assim, apropriar-se dos gêneros, 
para o autor, é um “mecanismo fundamental de socialização, de 
inserção prática nas atividades comunicativas humanas” (1999, p. 
103). Tal apropriação é realizada pela mediação pedagógica, em 
“processos educativos explícitos” (2006, p. 129), como nas escolas, 
por exemplo; essa apropriação, feita nesta instituição, é essencial, 
conforme afirma Kleiman (2007), por ser ela uma importante agên-
cia de letramento. 

Bronckart, nos escritos em que tece considerações sobre o 
ensino (1999, 2006b, 2010), defende que o domínio do funciona-
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mento do discurso requer um “procedimento didático explícito” 
(1999, p. 212), que permite que os alunos sejam expostos aos 
mecanismos de construção dos textos, cujas características típicas 
devem ser explicitadas, no interior das ações de linguagem. Assim, 
objetiva-se alcançar o “domínio, na produção e na recepção, dos 
gêneros de textos, na medida em que eles se constituem como 
instrumentos de adaptação e de participação na vida social/comu-
nicativa” (2010, p. 172).

O texto é uma unidade de produção de linguagem “situada, 
acabada e auto-suficiente” (1999, p. 74), do ponto de vista da ação 
comunicativa, ou seja, o texto se inscreve, necessariamente, em 
um gênero, que é elaborado pelas gerações precedentes e vai se 
modificando nas interações humanas. Um texto empírico sempre 
pertence a um gênero, podendo ser analisado em um nível organi-
zacional (infraestrutura textual3 e mecanismos de textualização4), 
em um nível enunciativo5 e em um nível semântico6 (BRONCKART, 
1999, 2006a; MACHADO e BRONCKART, 2009). 

Os gêneros textuais tornaram-se foco de estudos nas últimas 
décadas, sob diferentes vieses teóricos, fruto de uma concepção 
de linguagem como interação, advinda de variadas correntes de 
estudo. Na escola, o foco do ensino pela interação é primordial, 
ou seja, ter a experiência de agente produtor de linguagem desde 
antes da alfabetização é determinante para o desenvolvimento 
humano e participação social ativa, fato que parece ser consenso 
entre professores e pesquisadores de correntes teóricas diferen-
tes, ainda que possamos questionar se os alunos têm aprendido 
na  escola a agir pela linguagem, ou se têm sido inseridos apenas 
em atividades de análise descritiva e classificatória de gêneros.

3  A infraestrutura geral do texto envolve o plano geral, os tipos de discursos e as sequências 
textuais.  

4  Coesão nominal, coesão verbal e conexão. 
5  Os mecanismos enunciativos são as vozes e as modalizações. 
6  Nível semântico envolve a semiologia do agir [figuras de ação, intencionalidade, motivação, 

recursos mobilizados para o agir, segundo Cristovão (2008)].
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Schneuwly e Dolz (2004), no âmbito das práticas de ensino, 
mostram, então, que a escola têm um papel importante no ensino 
sistematizado da língua, contrários à ideia de que

Tudo se passa como se a capacidade de produzir tex-
tos fosse um saber que a escola deve encorajar, para 
facilitar a aprendizagem, mas que nasce e se desen-
volve fundamentalmente de maneira espontânea, sem 
que pudéssemos ensiná-la sistematicamente. (DOLZ; 
SCHNEUWLY, 2004, p. 51)

Assim sendo, propõem a construção de um currículo que su-
gira uma progressão centrada nas capacidades de linguagem dos 
aprendizes, mas que não dispense os aspectos tipológicos7 dos tex-
tos, nem despreze a dimensão discursiva das sequências textuais, 
currículo este constituído pelos domínios sociais da comunicação, 
ou seja, envolvendo práticas sociais de linguagem. Com base nisso, 
partimos ao procedimento da modelização instrumental, ou seja, a 
construção de modelos didáticos de gêneros (MDG8) que vão gerar 
as sequências didáticas.  

O desenvolvimento ocorre à medida que os seres humanos 
interagem pelos instrumentos9. Os gêneros, que passam de 
geração em geração, são pré-construídos, através dos quais os 
sujeitos transformam-se nas interações sociais. O processo de 
mediação permite que os adultos integrem os sujeitos aos pré-

7  Bronckart (1999), embora considere as sequências como de natureza linguística, ou seja, são 
constructos teóricos, defende um “estatuto dialógico” das sequências, visto que, materializadas 
empiricamente, estão a serviço da interação que compõem as ações de linguagem. De fato, os 
protótipos, ou modelos abstratos, não pertencem de uma “competência textual biologicamente 
fundada”, mas “procedem da experiência, em suas dimensões práticas e históricas” (1999, 
p. 233) e podem modificar-se através dos tempos. Nesse sentido, as sequências textuais or-
ganizam o conteúdo temático do texto, sendo elas realizadas em seus “modelos” (com todas 
as fases) ou não.

8  O conceito será apresentado ainda nesta seção.
9  Instrumentos, segundo Friedrich (2012), são destinados ao “controle dos próprios comporta-

mentos psíquicos e dos outros” (FRIEDRICH, 2012, p.58). São artificiais, sociais (não orgâ-
nicos). O instrumento psicológico “não está no mundo exterior, mas na atividade psíquica do 
sujeito, sendo esse instrumento um meio de influência do sujeito sobre si mesmo, um meio de 
autorregulação e de autocontrole” (p.57).
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construídos de um meio social (BRONCKART, 2006A). Um desses 
processos é o que ocorre, por exemplo, em escolas. A media-
ção resulta em “transformação do psiquismo sensório-motor 
herdado em um pensamento consciente, fundador da pessoa” 
(BRONCKART, 2006A, p.129). Nessa perspectiva, os gêneros 
textuais são instrumentos propiciadores do desenvolvimento 
de capacidades humanas.

Na atividade das instituições educacionais formais, então, os 
gêneros “respondem perfeitamente às exigência definidas por nos-
sa concepção de desenvolvimento: são a um só tempo complexos 
e heterogêneos (mas de certa maneira sobre uma heterogeneidade 
“integrada”), produtos sócio-históricos, definíveis empiricamente, 
além de serem instrumentos semióticos para a ação de linguagem” 
(SCHNEUWLY, 2004, p. 137)

A aprendizagem, no nosso contexto, da Língua Portuguesa 
com base em gêneros visa ao desenvolvimento das capacidades de 
linguagem, que inicialmente eram três. Entretanto, duas outras ca-
pacidades de linguagem figuram no quadro do ISD, numa expansão 
que contribuiu para envolver aspectos ideológicos e multimodais 
das interações. São então cinco as capacidades de linguagem que 
o ensino de Língua Portuguesa deve enfocar: 

• capacidades de ação
• capacidades discursivas
• capacidades linguístico-discursivas
• capacidades multissemióticas 
• capacidades de significação
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A figura abaixo ilustra a relação entre as capacidades: 

Figura 1

DOLZ, 201510

É necessário esclarecermos, apoiando-nos em Machado (2005, 
p. 258), que ensinar gêneros não significa usá-los como objeto de 
ensino e aprendizagem, mas significa, por outro lado, entendê-los 
“como quadros da atividade social em que as ações de linguagem 
se realizam (2005, p. 258)”. Para a autora, o real objeto de ensino 
são as operações de linguagem necessárias para essas ações.

É bastante comum na escola e na universidade que se solicite 
aos alunos a produzirem textos na oralidade e na escrita sem que 
se ensine como fazer isso, como por exemplo o que ocorre com 
os seminários escolares, as resenhas, as monografias (BOTELHO, 
2016), os relatórios (CORDEIRO, MAGALHÃES, 2017) dentre outros. 
Isso ocorre muitas vezes porque essa produção de texto é pretexto 
para aprendizagem da língua, insolando tais produções dos con-
textos reais da ação de linguagem. Essa prática é resultado do que 
Street chamou de letramento autônomo (cf seção 2.1) em que a 
aprendizagem de uma escrita “única” e universal, independente 
dos contextos sociais, formaria sujeitos capazes de escrever todo 
10 Seminário 2015 – Palestra Prof. Joaquim Dolz.
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e qualquer texto, bastando os alunos saberem ler e escrever bem 
para agirem socialmente por meio de gêneros de diferentes esferas. 

Os estudos de letramento possibilitaram-nos a compreensão 
de que, para efetivamente ensinarmos a agir pela linguagem, 
realizando um trabalho que faça os alunos desenvolverem suas 
capacidades, é preciso pensar primeiramente na prática social 
relativa ao gênero, considerando os aspectos ideológicos, discur-
sivos, textuais e linguísticos das diferentes esferas de produção. 
Para se chegar a abranger todos esses aspectos, recorremos, de 
acordo com os pressupostos do ISD, a dois dispositivos, o modelo 
didático de gênero (MDG) e a sequência didática, que vão auxiliar 
na compreensão das operações envolvidas nas ações de linguagem.  

A expansão sobre os modelos didáticos de gêneros, a partir 
dos referenciais de Schneuwly e Dolz (1996 e 1997), Di Pierto e 
Schneuwly (200011), pelas pesquisas de Rojo (2001), Cristóvão e Ma-
chado (2006), Cristóvão (2007), Stutz (2012, 2014), Barros12 (2012), 
Miranda (2014) entre outros – enfocando que o estudo sistemático 
dos gêneros a serem ensinados num momento de pesquisa anterior 
à elaboração de sequências didáticas – foram fundamentais para 
divulgar esse conceito, com o intuito de reforçar a necessidade de 
formação do professor no tocante às operações de linguagem que 
serão enfocadas no aprendizado da língua. 

Assim, os modelos não são textos prontos ou exemplos a serem 
copiados ou seguidos pelos alunos. A modelização é um processo; 
trata-se de uma pesquisa feita pelo professor previamente à inter-
venção na sala de aula, num verdadeiro levantamento e constituição 
de corpus para análise das dimensões ensináveis de um gênero, de 
modo que o aluno tanto vivencie a prática social que constitui o 

11  Traduzido para o português em 2014 e publicado na obra “Gêneros textuais: da didática das 
línguas aos objetos de ensino” de Elvira Lopes do Nascimento. 

12  De acordo com Barros (2012), inicialmente pode-se fazer um modelo teórico do gênero, que 
apresenta a perspectiva dos especialistas, articulada ao corpus coletado para modelização. Em 
seguida, procedemos ao modelo didático, quando o gênero é tomado como objeto de ensino, que 
leva em conside ração tanto o caráter de instrumento de comunicação, quanto o caráter didático 
do projeto de educação linguística, ou seja, o MDG é “o instrumento que faz a articula ção entre 
os saberes científicos do gênero e os saberes a ensinar” (BARROS, 2012, p. 23).
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gênero como estude as operações de linguagem necessárias para 
agir por meio dele. A modelização explicita o conhecimento im-
plícito de um gênero. O modelo explícito, também chamado de 
completo ou conceitualizado (DI PIERTO e SCHNEUWLY, 2000) é 
resultado de um estudo sistemático de textos reais que circulam 
socialmente, bem como de sínteses teóricas e descrições realizadas 
por autores de referência. Consoante afirmam os autores acima, 
o MDG é uma listagem de operações que são oriundas de quatro 
conjunto de dados ou fontes (DI PIERTO e SCHNEUWLY, 2000, p. 
55-59) essenciais para sua elaboração: práticas sociais de referên-
cia, a literatura a respeito do gênero, as práticas de linguagem 
dos alunos e as práticas escolares. Nesses dois últimos é que se 
pode perceber os dados relativos às “capacidades mostradas dos 
aprendizes” (DOLZ, SCHNEUWLY, HALLER, 2004, p. 180). Também 
podem ser somados a esse conjunto de dados “certos resultados 
de aprendizagem esperados e expressos e diversos documentos 
oficiais (...)” (DOLZ, SCHNEUWLY, HALLER, 2004, p. 180). 

 Assim, os MDG apresentam as dimensões ensináveis do gênero 
a partir de cinco componentes: conforme Di Pierto e Schneuwly 
(2000, p. 58): a) definição geral do gênero; b) parâmetros do con-
texto comunicativo; c) conteúdos específicos; d) estrutura textual 
global; e) operações linguageiras e suas marcas linguísticas. Desse 
modo, “o modelo didático, com efeito, é um dos lugares onde os 
produtos de pesquisa linguística, psicológica e didática podem ser 
integrados e solidarizados” (DI PIERTO e SCHNEUWLY, 2000, p.74). 

Afirmam Schneuwly e Dolz (2004, p. 89) que “quanto mais 
precisa a definição das dimensões ensináveis de um gênero, mais 
ela facilitará a apropriação deste como instrumento e possibilitará 
o desenvolvimento de capacidades de linguagem diversas que a ele 
estão associadas.” Ou seja, o MDG é construído pelo professor, e 
não é transposto como conteúdo direto para estudo com os alunos, 
mas estão a serviço, posteriormente, à elaboração das sequências 
didáticas, estas sim a serem usadas como exercícios de sala de aula 
com os alunos. Apesar de poucos modelos didáticos chegarem de 
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fato aos docentes, conforme revelam Gonçalves e Ferraz (2014), 
Rojo afirma que a modelização didática é um dos pontos centrais 
no processo de transposição didática, numa tentativa de romper 
com “a tradição cristalizada das práticas didáticas” (ROJO, 2001, 
p. 318).  Como a sequência didática, desde sua origem, ganhou 
contornos bastante diferentes no Brasil, dedicaremos a seção se-
guinte a este tema.    

1.2 AS DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 
DO ORIGINAL AO EXPANDIDO 

As sequências didáticas no ensino de língua materna e estran-
geira são alvo de muitos estudos no Brasil hoje. A ampla circulação 
desse constructo em pesquisas e práticas pedagógicas se deu em 
função do projeto Olimpíada de Língua Portuguesa13 e, antes, com a 
inserção de preceitos do ISD nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(MACHADO; GUIMARÃES, 2009). 

A sequência didática de gêneros textuais foi expandida e 
reinterpretada de muitas formas, resultando em novos constructos 
com o próprio nome de sequência didática, bem como com outras 
possibilidades inclusive de nomenclatura, conforme apresenta-
remos aqui. De fato, podemos interpretá-la de diversas formas, 
reapropriando-nos do mesmo conhecimento, dependendo dos 
pressupostos teórico-metodológicos que nos orientam, bem como 
guiados por diferentes conceitos e práticas pedagógicas, dando 
novas interpretações ao tema. 

 Houve vários “incômodos”, a nosso ver, com a proposta ini-
cial de sequência didática, o que gerou diferentes sentidos para o 
trabalho com elas. Um deles é que o esquema da sequência pode 
sugerir uma condução de atividades de forma muito linear; outro 
fator de incômodo é a palavra um (“conjunto de atividades esco-
lares organizadas, de maneira sistemática, sistemáticas em torno 
de um gênero textual oral ou escrito” [2004, p. 97] e “Uma sequ-

13  Segundo Machado e Lousada (BRONCKART, 2010). 
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ência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a  
dominar um gênero de texto [2004, p. 97]), o que pode reduzir o 
projeto ao trabalho com apenas um gênero textual; há ainda uma 
orientação para que as atividades com os gêneros sejam feitas 
preferencialmente vinculadas a um projeto: “Na medida do possí-
vel, as sequências didáticas devem ser realizadas no âmbito de um 
projeto de classe” (2004, p.100), o que pode gerar a compreensão 
de que a escolha do gênero está determinada apenas pelo currí-
culo, não vinculada a uma prática social oriunda da comunidade 
e do engajamento social dos alunos em questões do entorno da 
escola (FARIA-BRAGA; MAGALHÃES, 2016). Também acreditamos 
que a ausência de circulação na figura possa ter impulsionado 
a compreensão da SD de forma reduzida. Em certos trechos da 
obra de 2004, a questão da modificação/adaptação do gênero ao 
contexto escolar e a necessidade de ficcionalização pode ser con-
fundida com simulação14, espaço do fictício15 ou fingimento16, bem 
como ser interpretada como cópia17 da realidade, e não como a 
própria realidade existente na escola em constante interação com 
as situações cotidianas fora dela.  

Entretanto, todas essas interpretações só são possíveis se 
desconsiderarmos toda a fundamentação teórica e suas concep-
ções basilares. No momento de entrada das ideias do ISD no 

14  Como funcionam as práticas de linguagem da aprendizagem que têm por objeto os gêneros 
que são um instrumento de outras práticas de linguagem, simuladas em classe?  (2004, p. 89)

15  “Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola, forçosamente, sempre 
trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação – portanto, também aquela centra-
da na aprendizagem – cristaliza-se em formas de linguagem específicas. A particularidade da 
situação escolar reside no seguinte fato que torna a realidade bastante complexa: há um desdo-
bramento que se opera em que o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas 
é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num 
espaço do “como se”, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, 
em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de aprendizagem (2004, p. 75-76). 

16  Acrescente-se ainda o fato de que a transposição para a escola de um gênero como a entrevista 
ou o debate, que habitualmente tem lugar numa instituição como o rádio ou os espaços da 
política, tem como efeito mudar, ao menos parcialmente, sua função. Portanto, ele não é mais 
o mesmo, pois corresponde a um outro contexto comunicativo; somente ficcionalmente, ele 
continua o mesmo, por assim dizer, sendo a escola, de um certo ponto de vista, um ligar onde 
se finge, o que é, aliás, uma eficiente maneira de aprender. (2004, p. 180) 

17 “Trata-se de colocar os alunos em situações de comunicação que sejam o mais próximas possível 
de verdadeiras situações de comunicação, que tenham um sentido para eles, a fim de melhor 
dominá-las como realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que os objetivos 
visados são (também) outros.” (2004, p. 81)
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Brasil, na década de 90 (MACHADO, GUIMARÃES, 2009), já havia 
muitos questionamentos acerca de uma perspectiva normativista 
de ensino de Língua Portuguesa; também já era nacional a dis-
cussão sobre teorias de letramentos e suas repercussões para 
a pesquisa em educação básica no país, fato que pode ter con-
duzido a novas interpretações das sequências didáticas, tanto 
de forma inovadora quanto de forma mais reduzida (descrição 
formal e explícita do gênero, por exemplo, sem relação com o 
contexto). É por isso que os autores reforçam a necessidade de 
uma concepção de gênero (bakhtniana) e de compreensão do 
objetivo do ensino de língua materna, que é tonar o aluno capaz 
de interagir em situações reais, considerando a escola como um 
“autêntico lugar de comunicação”, bem como confrontando os 
alunos com diversas interações extra-escolares. Conforme escla-
recem, a proposta das sequências fundamenta-se num preceito: 
“é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oralmente 
em situações públicas escolares e extra-escolares” (2004, p. 96). 
Ademais, o gênero é considerado um “meio de articulação entre 
as práticas sociais e o objetos escolares” (p. 71). Também alertam 
que as sequências didáticas não são receitas18, de modo que o 
professor deve superar a mera utilização de materiais (DOLZ, 
2009, apud CRISTÓVÃO E STUTZ, 2011). Enfatizam, também, 
após a apresentação do procedimento que é “importante insistir 
em alguns pontos cruciais: os princípios teóricos subjacentes ao 
procedimento” (DOLZ, NOVERRAZ, SCNHEUWLY, 2004, p. 108), 
de forma que não se pode compreender a SD sem sua teoria de 
base.  Outras adaptações, seja para práticas de alfabetização, 
seja para desenvolvimento da linguagem em outras etapas, 
advém, também, segundo Costa-Hübes e Swiderski (2015) do 
fato de que a SD, proposta pelos pesquisadores suíços como 
orientação metodológica, foi planejada para um contexto em 
que disciplinas de leitura e gramática e produção textual são 
ministradas separadamente. 

18  “As sequências não devem ser consideradas manual a ser seguido passo a passo” (2004, p. 127)
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Com isso, parece então que, hoje, no cenário brasileiro, duas 
grandes possibilidades figuram no espaço academia-pesquisa-
escola: uma sequência didática que designamos de “original”, por 
ter sido primeiramente gestada; e as versões “derivadas”, que 
trazem novas sentidos e possibilidades de compreensão da versão 
original, como projetos de educação linguística.  Reproduzimos, a 
seguir, o esquema da sequência didática originalmente proposta 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

Figura 2

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.98)

Embora não tenhamos a circulação no esquema, consideramos 
que todo o aporte teórico-metodológico do ISD converge para a 
compreensão de que ela estava implícita no processo de aprendiza-
gem, na medida em que se trata de um “projeto de classe” (2004, 
p. 100). Assim, é papel da escola “criar contextos de produção” nos 
quais poderiam ser usados o procedimento da SD a fim de que o 
professor pudesse estabelecer objetivos, elaborar material, avaliar 
alunos e fazê-los avançar em capacidades de linguagem em prol da 
sua autonomia discursiva. Entretanto, como já vimos amplamente 
afirmado, na transposição didática muitas modificações ocorrem 
entre o que se propõe e o que se efetiva em sala de aula.

No procedimento da SD, Dolz, Noverraz e Schneuwly ([1998] 
2004, p.99) enfatizam a importância de cada componente ou fase. 
Na apresentação da situação, afirmam que é “[...] o momento em 
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que a turma constrói uma representação da situação de comu-
nicação e da atividade de linguagem a ser executada”. A citação 
visa a mostrar que o agir com a linguagem está em primeiro 
plano, ou seja, a execução de um agir social em uma situação 
de comunicação específica deve estar clara para o aluno. Nesse 
componente, os autores discorrem sobre duas dimensões funda-
mentais: “o projeto coletivo de produção de um gênero oral ou 
escrito” e a “dos conteúdos”. Aqui também queremos ressaltar 
a ênfase da proposta para um agir, que é sempre coletivo e indi-
vidual, agir social que fundamenta a proposta da SD. Em relação 
à dimensão dos conteúdos, os autores explicitam a importância 
de o discente ter conhecimento, conteúdos que possam com-
por sua ação de linguagem de forma a adequá-la para o projeto 
comunicativo visado. Como exemplo de possíveis projetos de 
classe/comunicativos, os autores exemplificam com “coletânea 
de enigmas policiais, debate organizado por uma revista ou um 
texto explicativo num projeto interclasses” (2004, p. 100-101). 
Nesse sentido, entendemos que o procedimento SD é proposto 
para compor eventos de letramento19, em torno de práticas sociais 
que colaborem para uma aprendizagem significativa e pertinente 
com a circulação social dessas produções. 

Nesse mesmo texto, os autores também abrem espaço para 
uma proposta de agrupamento de gêneros com ênfase em distin-
ções tipológicas relacionadas aos domínios sociais da comunicação, 
o que traz à tona as práticas sociais de linguagem. Essas propo-
sições bem como uma ideia de que o dispositivo didático da SD 
não explicitava claramente o foco no agir social, possibilitaram/
promoveram um processo de ampliação e ressignificação da SD, 
com vários pesquisadores brasileiros colaborando para trazer novas 
possibilidades de interpretação, das quais apresentaremos algumas 
que contribuem para dialogar com nosso trabalho, bem como para 
fundamentar nossa análise de dados. 

19  Este conceito será apresentado no capítulo 2.
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Swiderski e Costa-Hubes (2009) fazem uma adaptação, pro-
pondo acrescentar alguns módulos e enfatizando a circulação no 
próprio esquema. 

Figura 3

Swiderski e Costa- Hübes (2009, p.120)

Nesta figura, vemos que são acrescentados módulo de reco-
nhecimento, em que o professor conduz os discentes ao trabalho 
de pesquisa sobre o gênero, enfatizando a necessidade de uma 
leitura anterior à produção inicial, dado que muitos alunos podem 
desconhecer totalmente o gênero foco de um trabalho específico. 
A análise linguística é bem colocada justamente porque nesse reco-
nhecimento inicial se faz necessária certa reflexão com os alunos 
sobre os elementos linguísticos que sustentam as operações da 
ação de linguagem materializada no texto enfocado. Também é 
bastante pertinente acrescentar no esquema a circulação, já que o 
trabalho com gêneros na perspectiva do ISD objetiva desenvolver 
capacidades de linguagem para que estudantes produzam discursos 
na sociedade. 

Outra contribuição que trazemos é a de Miquelante, Cristóvão 
e Pontara (no prelo), que pretenderam fugir de um esquema mais 
linear, propondo uma metáfora visual do DNA, apresentada a seguir:   
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Figura 4 

Miquelante, Cristóvão e Pontara (no prelo)

Nessa figura, vemos que a ênfase se dá na dinamicidade do es-
quema, na possibilidade de idas e vindas no trabalho com o gênero 
e na necessária articulação entre as capacidades de linguagem nos 
diferentes módulos. Também são incluídos a circulação, os módulos 
de revisão e reescrita e as capacidades de linguagem, dando maior 
envolvimento, na SD, a outros conceitos do ISD fundamentais para 
o trabalho com linguagem na sala de aula. 

Os Projetos Didáticos de Gêneros (PDG), nascido no âmbito 
dos projetos de pesquisa coordenados por Guimarães e Kersch 
(2012, 2014) e Guimarães, Carnin e Kersch (2015), também são 
uma forma de romper com uma possível compreensão reduzida da 
sequência didática no âmbito da transposição, numa perspectiva 
empobrecida em que os gêneros tornam-se pretextos para ensino 
de formas linguísticas, conforme alertam os autores suíços: “Os 
gêneros tratados são, então, considerados desprovidos de qualquer 
relação com uma situação de comunicação autêntica” (SCHNEU-
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WLY, DOLZ, 2004, p. 76), ou seja, é produzida uma inversão, em 
que a interação desaparece e o gênero torna-se “uma pura forma 
linguística” (idem, p. 76). Além disso, a análise descritiva de gêne-
ros, atividade pela qual os alunos não interagem, mas descrevem, 
categorizam e apenas analisam, exclui as cenas discursivas, bem 
como circulação, disseminando uma escolarização redutora da 
prática social de linguagem.  Embora não se trate exatamente de 
uma nova proposta de SD, o PDG revela também certo incômodo 
com a fixidez em um gênero textual e a falta de circulação dos 
textos dos alunos em projetos de intervenção escolar. Assim, a 
figura elaborada por Rabello (2015) ilustra também o dinamismo 
do trabalho com gêneros na escola. 

Figura 5

Rabello (2015)
 

Os PDG também enfocam o papel do professor no esquema, 
dividindo-a em dois planos, em que docentes e aluno são co-
construtores de conhecimento. O trabalho de Lousada, Rocha e 
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Guimarães-Santos (2015) se alinha ao de Guimarães e Kersh, em 
que houve o desenvolvimento de trabalho com o caráter social do 
gênero no aprendizado de língua estrangeira. Vários temas gera-
dos pelas situações da vida dos alunos, bem como no entorno da 
própria escola, se relacionam ao ensino de LP no âmbito de um 
PDG20, que são então motivadores das produções de linguagem, 
trazendo à cena as questões linguísticas, contextuais e sociais da 
linguagem.  Ou seja, defende-se um trabalho interdisciplinar que 
não se relaciona, necessariamente, a um currículo pré-determinado. 

Araújo (2013) mostra várias pesquisas realizadas em torno da 
SD em que foram feitas adaptações, a partir de reflexões realiza-
das em diferentes realidades brasileiras. Realizamos uma síntese 
de duas de suas pesquisas, a partir do trabalho de 2013, que não 
apresenta reflexões em esquemas, por isso sistematizamos alguns 
trechos no seguinte quadro:

Quadro 1. Sequências didáticas a partir do trabalho de Araújo (2013)

Motivação para realizar 
mudanças na SD

Adaptação

F r e i t a s 
(2004)

alunos desconheciam o 
gênero e as estratégias 
argumentativas escritas 
(falta de experiência dos 
alunos de ensino médio 
de uma escola pública) 

A autora não pediu a produção diagnóstica, 
iniciando por um módulo que se destinava 
a ensinar a ler o gênero artigo de opinião, 
para depois ensinar a reconhecer estraté-
gias argumentativas usadas e, por fim, levar 
a escrever o gênero. As produções finais 
foram publicadas em jornal de referência 
da cidade.

Gonçalves 
(2012)

cansaço dos alunos em re-
escrever a produção inicial 

Na escrita do artigo de opinião com turma 
de ensino fundamental, a pesquisadora re-
organizou os módulos, levando os alunos a 
escreverem um novo texto, com novo tema 
como produção final.

Quadro elaborado pelas autoras, a partir dos dados reunidos por Araújo (2013)

20  O trabalho de Rabello (2015), por exemplo, é realizado por uma professora de Língua Portu-
guesa e uma de Biologia numa turma de ensino médio.
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Nesta síntese que fizemos de Araújo, vemos que adaptações 
são necessárias em virtude dos diferentes contextos em que as SD 
são desenvolvidas. A autora ainda comenta analiticamente duas se-
quências apresentadas por Cordeiro (2000) e Bezerra (2002). Nessa 
comparação, Denise Araújo reforça que as duas SD desenvolvidas 
em realidades bastante diferentes diferem entre si, embora este-
jam baseadas no mesmo constructo. As diferenças se revelam, por 
exemplo, no número de aulas; há também uma ênfase na sequência 
de Bezerra no eixo da leitura, num tema específico e no trabalho 
com a reescrita, o que não acontece, segundo Araújo, na SD de 
Cordeiro (2000). Ademais, reforça que, embora Dolz, Noverraz e 
Schneuwly tenham dito que é preciso reservar tempo para o tra-
balho com a gramática, a SD não enfoca um trabalho sistemático 
de análise linguística. 

Uma comparação entre sequências também foi feita por 
Cristóvão e Stutz (2011), em trabalho com materiais didáticos de 
língua materna e estrangeira. As autoras fundamentam a pesquisa 
nos preceitos do ISD objetivando analisar as características das 
atividades considerando as capacidades de linguagem, bem como 
as semelhanças e especificidades das SDs. O gênero enfocado nas 
sequências foi a entrevista radiofônica, sendo o material analisado 
para francês como L1 (da coleção S’exprimer em français, 2001) e para 
inglês como L2 (da coleção Gear up, 2009). Como resultados, ambas 
as sequências buscam aprimorar as capacidades de linguagem, 
propõem uma circulação mais ampla do gênero, se comparadas a 
propostas mais tradicionais, para uma efetiva inserção social dos 
alunos, realizam avaliação somativa, bem como apresentam infor-
mações diversas para além das questões de linguagem para dar 
suporte às produções. No tocante às especificidades, o fato de as 
sequências serem voltadas para L1 e L2 mostrou-se mais relevante, 
como por exemplo o maior número de atividades na SD de inglês 
como L2, pela necessidade de desenvolver capacidades ainda não 
sedimentadas. Ademais, houve um agrupamento maior de exercí-
cios para o desenvolvimento de capacidades de linguagem em L1, 



43

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

fato contrário ao que acontece em L2 visto que há necessidade de 
suprir lacunas, no aprendizado de língua estrangeira, com relação 
às capacidades linguístico-discursivas já interiorizadas na língua 
materna. 

 A comparação entre sequências feita por Araújo (2013) e por 
Cristóvão e Stutz (2011) mostra o quão flexível é esta proposta, 
sendo tecida para cada situação particular, adaptada a cada públi-
co, bem como passível de muitas mudanças que vão sendo feitas 
ao longo do processo de aprendizagem, e não anterior ao desen-
volvimento das atividades. Trata-se de um projeto de educação 
linguística que se vincula às necessidades escolares locais.    

No tocante à relação ente SD e AL, os trabalhos de Pontara e 
Cristovão (no prelo) e Gomes e Souza (2015) também indicam a 
possibilidade e a necessidade de um ensino reflexivo de linguagem, 
acoplando SD e AL num trabalho totalmente integrado. A pesquisa 
de Pontara e Cristóvão é aplicada; a de Gomes e Souza traz uma 
reflexão a partir dos conceitos de SD e AL; nos dois, mostra-se a 
viabilidade de usar os módulos da SD para realizar um amplo tra-
balho de análise crítica e reflexão aprofundada sobre fenômenos 
linguístico-discursivos nos/dos gêneros textuais, ou seja, uma gra-
mática que se analisa no funcionamento do discurso, produzindo 
um sentido mais claro para os alunos.  Pontara e Cristovão fazem 
essas relações demostrando que no interior das sequências não 
apenas pode-se viabilizar o trabalho de reflexão linguística, mas 
também potencializar o estudo da linguagem de forma reflexiva, 
vinculando os elementos linguísticos às dimensões discursivas e 
textuais da língua, no caso específico dessas autoras, de inglês 
como língua estrangeira. No trabalho de Pontara e Cristóvão, a 
reflexão em torno de temas importantes para a formação cidadã 
também desponta como um diferencial na SD para além do ensino 
da linguagem, demonstrando o potencial da interdisciplinaridade 
pela escrita no ensino.  
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Outras pesquisas que contribuem com as expansões do ISD 
no país são as que relacionam a Análise Linguística aos módulos do 
PDG. Isis Lisboa (2014) por exemplo realizou uma investigação que 
contribui para reflexões sobre “um trabalho de análise linguística 
atrelado às especificidades de um gênero textual e às capacidades 
linguísticas dos alunos”. Esses trabalhos que tematizam sobre SD 
ou PDG relacionados à AL permitem romper com “um dos mais 
fortes pilares das aulas de português” (MENDONÇA, 2006), como 
também das aulas de línguas estrangeiras, justamente porque essa 
nova perspectiva de aprendizagem de fenômenos linguísticos, que 
ultrapasse a mera nomenclatura, a identificação e a classificação, vem 
trazer uma “fusão com o trabalho com os gêneros, na medida em 
que contempla justamente a intersecção das condições de produção 
dos textos e as escolhas linguísticas” (MENDONÇA, 2006, p. 207). 

  Abreu-Tardelli et al (no prelo) também revisitam a SD e trazem 
uma perspectiva mais dinâmica do esquema inicial, justificado 
pelo fato de que “o esquema inicialmente proposto pelos autores 
não explicita a complexidade teórico-metodológica da proposta 
e pode levar a uma leitura reducionista da abordagem”, conforme 
podemos ver abaixo: 

Figura 6

ABREU-TARDELLI, LIMA, SOUZA, AMORIM, FREITAS (no prelo)
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Na releitura dos autores, saltam aos olhos o movimento espi-
ralado entre a produção inicial e final, perpassado por módulos de 
avaliação constante.  Também são valorizadas as ações mediadoras 
do professor, como no PDG, ressaltando seu trabalho central para 
que o aluno desenvolva suas capacidades de linguagem. É válido 
ressaltar, além disso, que o esquema traz à tona a ideia de que o 
gênero é secundário, no sentido que é a prática social que indica 
por meio de qual gênero/ação de linguagem o aluno vai (inter)
agir socialmente. Assim, a situação inicial é construída para que se 
proceda a uma produção inicial e, em seguida, sejam desenvolvidas 
diversas atividades de produção e reelaboração constantes dos 
textos ao longo do processo, com vistas à circulação do produto. 

Cristovão (2015), trazendo inovações para o processo de 
ensino e aprendizagem de línguas baseada numa abordagem de 
gêneros, concebe a língua como ação social constituída por dife-
rentes dimensões. Assim, traz a seguinte imagem para representar 
o esquema da sequência didática, considerando que o processo 
de ensino e aprendizagem é mediado por diferentes ferramentas.  

CRISTOVÃO (2015)
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Vemos, nesse esquema, ressignifcações em relação à proposta 
inicial da SD. Ao longo da realização do procedimento, são sugeri-
das várias escritas, além da inicial, e não apenas duas produções (a 
1ª no início, e 2ª ao final). Também vemos aqui atividades de auto-
correção, correção por pares e correção em grupo, que certamente 
revelam que o processo de aprendizagem envolve coconstrução 
de significados para a linguagem, refoçando a dimensão de que os 
significados não estão prontos e alocados nos elementos e fenô-
menos linguísticos, mas são contruídos coletivamente na interação 
entre os sujeitos. O feedback dado aos alunos pelo professor sobre 
as produções realizadas é feito após um extensivo trabalho com 
as capacidades de lingaugem, antes da circulação social do texto. 

No grupo de pesquisadores  do Centro de Estudos de Educação 
e Linguagem, da UFPE, Leal, Brandão e Correia (2009) realizaram 
pesquisas para analisar de que modo as SD são apropriadas por 
um conjunto de docentes, enfocando princípios norteadores que 
regem o trabalho em sala de aula e uma avaliação sobre o traba-
lho com SD em sala. Na primeira pesquisa, as autoras percebem 
que, a partir da observação de quinze aulas de uma docente, os 
princípios que regeram a sequência didática de uma professora do 
5º ano do Ensino Fundamental I foram os seguintes: parte-se de 
uma problematização, estimulada em constante interação entre 
professores e alunos, enfocando um ensino bastante reflexivo, 
com sistematização de saberes e em que são valorizados os co-
nhecimentos discentes. 

No segundo trabalho de pesquisa, Ribeiro, Azevedo e Leal (no 
prelo) realizaram entrevistas com dez docentes e observações da 
sala de aula (com sequências desenvolvidas entre 2007 e 2009, e 
posterior pesquisa sobre as intervenções) para verificar como as 
docentes compreendem o trabalho com SD em sala. Os resultados 
mostram que elas avaliam este projeto de educação linguística de 
forma positiva no tocante à possibilidade de organizar uma prá-
tica sistematizada em que há atividades articuladas, atendendo 
aos objetivos de inserir socialmente crianças no mundo da leitura 
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e da escrita. Também avaliam que a totalidade de entrevistadas 
considerou central a possibilidade de enfocar leitura e escrita em 
vez de um trabalho “mais tradicional”, em que se priorizam teori-
zação gramatical. Destacaram, ainda, que é um procedimento que 
envolve o gênero como instrumento, eixo principal e articulador 
das atividades. Cinco professoras afirmaram que a SD propicia le-
var em conta o interesse e aspirações dos alunos, de forma que a 
escola possa se relacionar ao universo dos estudantes. Finalmente, 
mostram que pela avaliação final das atividades, é possível perceber 
claramente os avanços discentes. 

Nessa pesquisa, ficou claro pelas entrevistas que o trabalho 
com SD é muito flexível, adaptável a diferentes realidades, sendo 
o esquema apenas uma diretriz, refeita e reelaborada durante sua 
execução a partir das dificuldades e necessidades discentes, num 
trabalho que, embora seja planejado, é pensado e repensado com 
base no contexto escolar. Nesse sentido, a apropriação da SD por 
esse grupo de professores demonstra que esse procedimento pro-
porciona uma diversidade de atividades e metodologias adotadas 
nos módulos da SD, o que foi avaliado de forma bastante positiva, 
sempre realizada a partir do gênero alvo. No geral, Ribeiro, Aze-
vedo e Leal (no prelo) apontam o caráter formativo da sequência 
didática, que envolve planejamento sistematizado, adaptações e 
avaliação, permitindo analisar os reais avanços dos estudantes.  

Após essa sistematização de diferentes perspectivas e ava-
liações sobre a sequência didática, partindo de vários grupos de 
pesquisa, vimos a potencialidade desse constructo e dos estudos 
que ainda podem ser feitos em torno desse conceito. Elencamos, 
então, algumas especificidades que são ser recorrentes nos traba-
lhos citados acima, que caracterizam, atualmente, as sequências 
didáticas como projetos de educação linguística no contexto da 
escola brasileira do ISD:
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Quadro 2. Caracterização das sequências didáticas no contexto brasileiro

- a não linearidade da SD; 

- o papel central do professor como mediador pedagógico do processo de ensino e 
aprendizagem da língua;

- a abertura para vários gêneros dentro de uma SD, sendo um gênero o “alvo” e outros 
gêneros paralelos abordados nos módulos, que vão compondo o arcabouço temático 
do aluno para o domínio do gênero alvo, seja na oralidade seja na escrita;

- a não fixidez de um gênero a priori a aprender, mesmo que ele esteja no currículo; 
a escolha do gênero alvo da SD é feita a partir do engajamento em questões de rele-
vância do entorno social da comunidade escolar (o que revela uma das bases do ISD: 
a relação imbricada entre atividades praxiológicas e de linguagem);

- a elaboração da SD ao longo do processo de aprendizagem, e não anteriormente (as 
SD no contexto brasileiro não são prontas a priori); no caso de uma SD já publicada 
-  em materiais didáticos, por exemplo –, há adaptações, sempre necessárias, para 
se relacionar ao contexto; 

- a articulação da SD com outros projetos temáticos escolares mais amplos, projetos 
esses que não necessariamente têm o objetivo de desenvolver as capacidades de 
linguagem prioritariamente, mas que enfocam outros objetivos para além daqueles 
vinculados ao aprendizado da língua, como os temas relevantes para a formação 
cidadã (que se relacionam às questões sociais locais); 

- a escolha de um tema relevante aliado à prática social constitutiva do gênero, atrelada 
ao papel central do desenvolvimento de capacidades de linguagem; 

- a prioridade da prática social relativa ao gênero de texto a ser estudado, e não o 
contrário;

- ainda que a SD seja motivada por um tema, o domínio do gênero para participação 
social é o centro do processo, havendo um equilíbrio entre atividades relativas às cinco 
capacidades de linguagem a serem desenvolvidas por meio dos exercícios envolvidos; 

- a circulação do discurso do aluno; 

- a avaliação contínua e processual; 

- a revisão e refacção como um componente da SD; 

- a integração que a SD proporciona entre os eixos do ensino, como leitura, escrita, 
oralidade e análise linguística; 

- o preceito da “didática ideal” (BRONCKART, 1999, p. 86): a aprendizagem ocorre na 
perspectiva do gênero como instrumento, em atividades que partem da interação 
em direção ao estudo do texto (gênero como objeto) e, então, às unidades menores, 
numa primazia das práticas de leitura, escrita e oralidade sobre o ensino de gramática.

Fonte: elaborado pelas autoras
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Acreditamos serem esses os princípios norteadores das se-
quências didáticas desenvolvidas na atualidade, no âmbito da 
realidade brasileira, por diferentes professores, em todas as etapas 
de ensino. Assim, tem-se neste projeto de educação linguística 
mais que uma perspectiva textual, abordando também aspectos 
discursivos, sociais, políticos, culturais, críticos. Ao finalizar essa 
seção, percebemos o caráter dinâmico da SD, acreditando que ela 
também é potencial para o trabalho de alfabetização na perspectiva 
dos letramentos, em que os alunos são inseridos cultural e social-
mente no mundo da escrita como sujeitos ativos, capazes de agir 
pela linguagem por meio da oralidade e da escrita, tema que será 
abordado no capítulo seguinte.    
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Capítulo 2

LETRAMENTOS E ALFABETIZAÇÃO

Concepções errôneas sobre seu próprio “analfabetismo”, 
por exemplo, continuam a debilitar muitos adultos em 
situações onde o estigma deriva de uma associação equi-
vocada de dificuldades de leitura e escrita com ignorância, 
atraso mental e incapacidade social. Quando se descobre 
que muitos assim rotulados, seja por si mesmos ou por 
outros, têm na verdade pequenas dificuldades com orto-
grafia, decodificação, estrutura da frase ou do parágrafo 
(ou simplesmente pronúncia não padrão!), é espantoso que 
tanto peso cultural e emocional tenha sido imposto a eles.

(STREET, 2014, p.40)

Para refletir sobre o trabalho com gêneros na alfabetização, 
trazemos, neste capítulo, abordagens relacionadas aos letramen-
tos e à apropriação do sistema de escrita (SEA), que são conceitos 
recorrentes nos cadernos de formação do Pacto Nacional pela Alfa-
betização na Idade Certa. Ao final, relacionamos tais abordagens ao 
Interacionismo Sociodiscursivo, defendendo o potencial da relação 
entre essas abordagens de estudo de linguagem. 

O campo dos estudos do letramento é profícuo, uma vez que 
trata-se de um fenômeno bastante complexo e multifacetado. Nos 
estudos realizados nas últimas décadas, vemos que não há consenso 
entre as variadas concepções e teorias de letramento, o que re-
percute em diferentes conceitos e perspectivas; para a instituições 
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educacionais, tais concepções podem auxiliar no cumprimento de 
diversos objetivos, sejam eles no âmbito da pesquisa, da formação 
profissional docente, nas políticas públicas, nos currículos etc. 

As pesquisas brasileiras sobre letramento a partir da década 
de 90 foram realizadas principalmente por Tfouni (1988), Kleiman 
(1995), Soares (1998, 2003a, 2010), Rojo (2001, 2008, 2009, 2014), 
Signorini (2001), Marcuschi (2001), Corrêa (1997, 2004), entre 
outros. No cenário internacional, destacamos Street (1984, 1995, 
2003, 2009, 2010, 2012, 2014), Heath (1983), Cazden; Cope; Fair-
clough; Gee et al (1996), Barton (1994), Barton; Hamilton (1998); 
Kress (2003) Lemke (1998, 2006) Gee (2009, 2000); Cope e Kalant-
zis (2000) e Kalantzis e Cope (2012). Tais estudos têm mostrado 
o caráter plural das práticas comunicativas humanas pela escrita.  

Hoje, no Brasil, são numerosos os trabalhos sobre letramentos, 
o que mostra também muitas especificidades e qualificadores para 
o fenômeno. Para além de demarcar as possíveis ênfases e fron-
teiras que se quer dar às pesquisas, as especificidades permitem 
ir a fundo em temas oriundos de esferas particulares de produção 
de discurso, o que possibilita um descortinamento das possíveis 
funções, repercussões e usos da escrita como prática social, seja 
o letramento literário, acadêmico, digital, científico, visual .... 
Considerando as especificidades de usos da leitura e da escrita 
em diversos contextos sociais, é preciso reforçar a necessidade de 
relacionar os processos do letramento escolar1 aos outros letramen-
tos sociais que, fundado numa concepção dialógica de linguagem, 
atingirá o objetivo de ampliar as aprendizagens dos alunos com 
vistas à atuação nas diferentes esferas sociais.  

1 Usamos letramento escolar no sentido dado por Bunzen (2010): “letramento escolar não deveria 
a priori ser utilizado como algo necessariamente negativo ou perverso, autônomo e estático por 
natureza, mas como um conjunto de práticas discursivas da esfera escolar que envolvem os 
usos da escrita em contínua inter-relação com outras linguagens (Kleiman, 1995; Rojo, 2001; 
Signorini, 2007). O autor compreende letramento escolar como “um conjunto de práticas so-
cioculturais, históricas e socialmente variáveis, que possui uma forte relação com os processos 
de aprendizagem formal da leitura e da escrita, transmissão de conhecimento e (re)apropriação 
de discursos.” 
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Dentre as muitas atividades coletivas humanas, temos a que 
se desenvolve na instituição escolar, para a qual as pesquisas so-
bre letramentos podem auxiliar num aprofundamento sobre uma 
das funções da escolarização: a apropriação do sistema de escrita 
alfabética e o desenvolvimento das capacidades de linguagem na 
oralidade e na escrita. 

De modo bastante amplo, os diversos estudos de letramento 
voltam-se para investigações sobre os usos, funções, implicações 
e efeitos da escrita como prática social relacionada às mais varia-
das atividades humanas. Para este trabalho, tomamos os estudos 
de letramento não como fenômeno cognitivo, como competência 
individual, mas como fenômeno sociocultural, que passamos a 
discorrer. 

2.1 LETRAMENTOS 

Das muitas pesquisas existentes hoje no Brasil, Magda Soares e 
Street serão os mais referenciados nesta obra, na medida em que a 
abordagem desses autores pode contribuir de forma adequada para 
nosso trabalho, uma vez que a perspectiva sociocultural de letra-
mento sustenta uma prática pedagógica que ancora o letramento 
escolar aos múltiplos letramentos sociais. Adotamos, então, tais 
perspectivas, na interface com outros autores, pelas contribuições 
que elas conferem aos processos escolares de apropriação e de-
senvolvimento da escrita através de experiências com a linguagem 
que estamos abordando nesta obra. 

Em Letramento: um tema em três gêneros (1998), Soares define 
letramento como “o estado ou condição que assume aquele que 
aprende a ler e escrever”. Em 2002, retoma Tfouni (1988) e Klei-
man (1995), para reafirmar sua concepção de que letramento é “o 
estado ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e 
de escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte 
integrante da interação entre pessoas e do processo de interpre-
tação dessa interação – os eventos de letramento(...)” (2002, p. 143). 
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Sustentando o viés social, a concepção de Soares (2002) enfoca 
o pressuposto de que os indivíduos agem, praticam e têm expe-
riências, ou seja, interagem com outros sujeitos, via escrita, têm 
atitudes e competências discursivas e cognitivas para se inserir e 
agir na sociedade letrada. Implícita nessa concepção está a ideia 
de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 
cognitivas, linguísticas para as pessoas e os grupos nas quais elas 
se envolvem.

Soares estabelece, ainda, no trabalho de 1998, relações entre 
letramento, escolarização e avaliação, mostrando que o conceito 
envolve “sutilezas e complexidades” já que se trata de fenômeno 
que compreende conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, 
usos e funções sociais. Se tomarmos letramento na sua dimensão 
individual, como um conjunto de habilidades de leitura e escrita, 
como decodificar, fazer previsões sobre um texto, construir sig-
nificado, bem como registar, normatizar, organizar informações e 
expressá-las por escrito, seria até possível admitir que letramento 
é algo mensurável, posto em escalas e níveis, fato que nos levou 
até mesmo a usar, em décadas anteriores, letrado e não letrado, 
conforme a autora esclarece segundo dados da Unesco. 

Considerando sua dimensão social, ainda assim a autora apre-
senta a versão instrumental ou funcional (fraca) de letramento que 
subjaz perspectivas de avaliação por exemplo, enfocando a faceta 
da “adaptação”, ou seja, o indivíduo adquire conhecimentos e ha-
bilidades de leitura e escrita para que possa atuar e engajar-se em 
atividades se sua cultura ou povo (SOARES, 1998). É instrumento 
para responder às demandas sociais, diferente da visão de Street, 
que será abordada. O modelo ideológico seria a versão revoluci-
nonária, segundo a autora, mostrando conforme Lankshear (1987), 
que letramento envolve um conjunto de práticas sociais de leitura e 
escrita que “resultam de uma concepção de o que, como, quando, 
por que, ler e escrever”. Impossível, então, formular um conceito 
único, sendo, assim, necessário pensarmos em letramentoS, no 
plural, conforme Street (1984). 
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Apesar de difícil definição, é necessário termos critérios para 
pensarmos em avaliações, currículos e escolarização, bem como 
em termos de financiamento e políticas públicas na Educação, con-
forme a autora afirma, em que os levantamentos por amostragem 
costumam mostrar tanto as questões dos letramento individual 
(capacidades leitoras) quanto relacionar dados a outros fatores, 
como sexo, idade, raça, renda e, ainda, identificar as práticas reais 
de leitura e escrita das pessoas. Assim, vários são os questionamen-
tos quanto à perspectiva de níveis de letramento, bem como o que 
conta como letramento, apontando para o paradoxo de que, nas 
escolas, os sujeitos podem ter ótimos desempenhos em leitura e 
escrita, por exemplo, mas no mundo do trabalho e nas atividades 
comunitárias, se sentirem incapazes de realizar tarefas básicas. 
Nesse sentido, letramento funcional foi criado para ampliar o con-
ceito de letramento, acrescentando conhecimentos que a escola 
não abarca. (1998, p. 101).  Ainda é possível questionar se escola-
rização e letramento são processos diferentes. Em dados relativos 
à pesquisa no Brasil sobre os níveis de alfabetismo da população e 
sua escolarização, confirmou-se que quanto maior o grau de instru-
ção, maior a capacidade leitora (RIBEIRO, VÓVIO, MOURA, 2002). 
Entretanto, a que práticas de letramento essas capacidades leito-
ras se referem é algo questionável, dado o caráter multifacetado 
dos eventos e contextos, de forma que nem sempre escolarização 
resulta em ampliação de letramentos (SOARES, 2003a). 

Em outro trabalho (2010), Soares mostra que o conceito de 
literacy, pode apresentar variados pontos de vista. Do ponto de 
vista antropológico, as pesquisas envolvem a compreensão das 
concepções e valores relativos às práticas sociais subjacentes à 
escrita, bem como acepções referentes a culturas letradas ou não. 
Street é um forte representante desse campo, apresentando as pers-
pectivas de letramento autônomo e ideológico. Do ponto de vista 
linguístico, segundo Soares, os estudos do letramento centram-se 
em questões relativas à fala e à escrita, bem como aos aspectos 
linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguístico. Do ponto de vista 
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educacional ou pedagógico, o termo refere-se às habilidades de 
leitura e escrita de crianças, jovens ou adultos em práticas sociais 
de leitura e escrita, sendo esta a concepção que está subjacente a 
materiais didáticos, documentos oficiais e avaliações. É claro que 
essa “divisão” em facetas vale para fins de compreensão, uma vez 
que fragmentar o fenômeno não contribui para o entendimento 
do processo. Ainda assim, a autora mostra que tais perspectivas se 
voltam para o caráter social, e não para a apropriação do sistema de 
escrita alfabética, que ficou restrito à alfabetização, diferentemente 
da concepção de literacy em países de língua inglesa.           

Ao abordar os diversos aspectos que o conceito pode abarcar, 
Soares (2010) reforça a perspectiva plural do fenômeno, referen-
ciando-se a diferentes tipos de letramento: “por um lado cada sis-
tema de representação exige um letramento específico (letramento 
matemático, musical, midiático, digital). Por outro lado, considera-
se que cada área de conhecimento requer um letramento específico 
(geográfico, científico, histórico etc). Nessa discussão, entendemos 
que a especificidade pode nos ajudar a desenvolver pesquisas nas 
diversas áreas do conhecimento, o que nos impulsiona investigar, 
no letramento escolar, as práticas de leitura e escrita em “outras 
áreas do currículo que não o ensino de português.” (SOARES, 2010, 
p. 63, grifo nosso). Nesse campo, seriam necessárias pesquisas 
no Brasil sobre os múltiplos letramentos e suas relações com os 
componentes curriculares, que poderiam nos ajudar a entender 
o fenômeno e aprofundar o campo das práticas interdisciplinares 
na escola.

Embora, como vimos acima, seja difícil elaborar um conceito 
específico de letramento, motivo pelo qual tem sido concebido 
como “conjunto de práticas sociais que envolvem a escrita”, po-
demos defini-lo conforme Rojo ao afirmar, referenciando-se aos 
trabalhos dos Novos Estudos do Letramento (NEL), que 

o termo letramento busca recobrir os usos e práticas 
sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma 



57

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não 
valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos 
sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, es-
cola etc) numa perspectiva sociológica, antropológica 
e sociocultural (ROJO, 2009, p. 98) .   

Essa tradição dos estudos sociais do letramento, os denomi-
nados New Literacy Studies – NLS (GEE, 1991; STREET, 1996), é 
uma vertente que dedica-se a pensar o letramento como prática 
social. Essa tradição opõe-se, na verdade, a abordagens anteriores, 
que enfocavam os aspectos cognitivos e individuais de aquisição 
de habilidades de escrita, de modo que haveria um letramento 
“único e universal”, independente dos contextos e dos usos que 
se faz da escrita em diversas comunidades. 

Nesse viés, os comportamentos, os valores, as relações de 
poder, as atitudes e a ideologia são perpassadas pelas práticas de 
escrita das diferentes instituições em que os textos circulam (STRE-
ET, 1995, 2014) e são foco de reflexões nas pesquisas, para além 
do estudo dos elementos linguísticos envolvidos nas produções de 
linguagem. Assim, pôde-se constatar nessas pesquisas a existência 
de letramentos valorizados e marginalizados. 

Em relação aos Novos Estudos do Letramento, Kleiman (2008, 
p. 489), entretanto, defende 

a utilização de Estudos do Letramento, no lugar de 
Novos Estudos de Letramento, como alguns pesqui-
sadores estão usando. Nos países de língua inglesa, o 
termo ‘literacy’ (que hoje devemos traduzir por alfabe-
tização ou letramento, dependendo do contexto) foi 
mantido pelos pesquisadores que começaram a con-
siderar os aspectos sociais do uso da língua escrita e, 
face à necessidade de distinguir essa nova perspectiva 
dos estudos sem a perspectiva social, eles recorreram 
ao adjetivo ‘novos’: daí New Studies of Literacy. No 
Brasil, um novo termo foi cunhado — letramento 
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— pelos pesquisadores que queriam diferenciar os 
usos da língua escrita na vida social da alfabetização 
e, assim, os dois termos foram mantidos. No nosso 
país, portanto, todos os estudos do letramento são 
novos, datando apenas da década de 90 (cf. KLEIMAN, 
1995; SOARES, 1998).

Embora tenha havido certa polarização entre alfabetização e 
letramento no Brasil (GOULARTH, 2014), essa perspectiva sócio-
cutural dos estudos de letramento reconhece uma multiplicidade 
de práticas envolvendo a escrita. As relações entre alfabetização e 
letramento, na escola, considerando o primeiro como apropriação 
do sistema de escrita alfabética e o segundo como um conjunto 
de práticas sociais que envolvem a escrita, devem sustentar con-
cepções de ensino em que tais processos não estejam dissociados, 
dado que tais conceitos estão imbricados, conforme veremos na 
seção seguinte.

Street, um dos fortes representantes dessa vertente, observan-
do a existência de letramentos múltiplos, mostra que as práticas 
de escrita não estão isoladas do contexto. Alinhado a essa perspec-
tiva dos letramentos múltiplos, Street rompeu com uma “noção 
autônoma reificada” do letramento (2010, p. 71), orientada pelas 
habilidades universais, defendendo, então, uma concepção mais 
ampla, que o concebe como prática social imbricada à cultura e às 
relações de poder (2014).    

As diversas pesquisas etnográficas realizadas (STREET, 1995) 
revelaram variações nos usos e significados da escrita em diferentes 
cenários culturais, mostrando que práticas com a escrita são muito 
diversificadas dependendo do modo como certas comunidades con-
vivem com a escrita. Isso demonstra haver diferentes significados 
culturais e locais para o letramento, cujos valores são atribuídos 
pelos sujeitos e instituições envolvidas nessas práticas. 

Assim, para compreender letramento como prática social, uma 
das teses centrais dos NEL, Street propõe os modelos de letramen-
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to, autônomo e ideológico, de modo a analisar as práticas concretas 
de uso da escrita. A palavra “modelo” refere-se às “perspectivas 
conceituais que padronizam noções sobre como é o mundo” (2010, 
p. 36).  Tais modelos tratam de compreender o fenômeno não de 
forma que o segundo negue o primeiro, como veremos adiante.   

O letramento foi, durante muito tempo, enfocado em pes-
quisas em que era concebido como habilidade técnica, neutra; 
observou-se em pesquisas etnográficas realizadas pelo autor no 
Irã, na década de 70 como os sujeitos usam a escrita, permitindo 
conceitualizar o letramento como prática ideológica e “incrustada 
em significados culturais específicos” (2014, p. 17). Nas pesquisas 
em sala de aula, percebeu-se também que “as professoras tratavam 
a língua como se fosse externa aos alunos e a si mesmas, como 
se tivesse qualidades autônomas, não sociais, que se impusessem 
a seus usuários” (2014, p. 131). Dessa maneira, a perspectiva do 
letramento autônomo significa entendê-lo como um objeto, uma 
habilidade descolada do sujeito, como um conhecimento que se 
adquire e se desenvolve como uma técnica universal, um código; 
assim, após dominado, o ser humano estaria apto a lidar com todo 
e qualquer tipo de escrita nos mais diversos contextos, ignorando 
as especificidades e os valores que os sujeitos atribuem à escrita nas 
diferentes esferas de produção de discurso. O modelo ideológico, 
entretanto, reconhece uma multiplicidade de práticas letradas, já 
que os usos sociais da leitura e da escrita estão imbricados nas 
atividades de determinadas sociedades, envolvidas na cultura e nas 
estruturas de poder das comunidades, pois elas aderem a práticas 
específicas de uso da linguagem. Assim, Street estuda letramentos 
na perspectiva das construções culturais, sujeitas a variações no 
tempo e no espaço (STREET, 2003) 

O modelo autônomo estaria ligado à ideia de progresso, de 
civilização e de mobilidade social. Esse modelo é, segundo Stre-
et, atrelado à visão de que as culturas letradas são superiores às 
predominantemente orais, o que levaria a crer que o aprendizado 
da escrita traz, por si mesma, melhorias aos seus cidadãos, con-
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forme a perspectiva adotada na escolarização do letramento e em 
programas de desenvolvimento, que operam com a 

suposição de que o letramento por si só – autonoma-
mente – terá efeitos sobre outras práticas sociais e 
cognitivas. Introduzir o letramento para as crianças 
na escola, para pessoas “iletradas” em vilarejos e para 
jovens pobres em áreas urbanas, entre outros, teria 
o efeito de intensificar suas habilidades cognitivas, 
melhorar suas perspectivas econômicas, torná-los 
cidadãos melhores, independentemente das condi-
ções sociais e econômicas que respondem pelo seu 
“iletrismo”, em primeiro lugar (STREET, 2013, p. 53). 

Esse é um ponto central de discussão para a escola, na medida 
em que ainda circula nessa instituição e na sociedade a ideia de que 
o aprendizado da escrita traz consequências diretas e automáticas 
para o desenvolvimento do aluno, como ascensão social, aptidão 
ao pensamento racional e lógico. Não se nega que há mudanças 
cognitivas e sociais dos sujeitos como consequência do convívio, 
da aprendizagem e dos usos de uma cultura escrita, conforme 
afirmam Oliveira (1995), Street (1995 [2014]), Rojo (1997 [2010]), 
Soares (1998, p. 17, 18) Marcuschi (2001), Gerken (2010), mas não 
se confirma, com isso, a superioridade da escrita sobre a oralidade, 
nem um valor em si mesma para as sociedades “letradas”, o que 
seria concordar com a perspectiva da grande divisão2, hoje supe-
rada. Assim, defendemos, neste trabalho, um projeto de educação 

2 Segundo Signorini (2001) “O elo entre escrita alfabética e racionalidade ou raciocínio lógico 
foi feita nas décadas de 1960 e 1970 por acadêmicos anglo-saxãos que integraram e ampliaram 
a ideia sobre o impacto cognitivo e social do letramento associado ao conhecimento da letra e 
ao exercício da escrita do tipo ensaio. Tais acadêmicos tentaram demonstrar que uma “mente 
letrada” é cognitivamente distinta de uma não letrada, uma vez que a primeira é altamente 
capacitada para pensar e falar abstratamente, claramente e razoavelmente. Desse modo, tam-
bém postularam que uma sociedade letrada possui uma forma distinta de organização e que 
é altamente capacitada para o desenvolvimento técnico-científico. Essa é a lógica que orienta 
as mitologias do letramento associadas aos conceitos ocidentais modernos de emancipação 
individual, cidadania e mobilidade social, bem como os estudos e campanhas da UNESCO e de 
muitas políticas educacionais nacionais nelas inspiradas, que reforçam suposições convencionais 
sobre os efeitos civilizatórios do letramento. Para uma revisão crítica dessas mitologias, ver 
também Graff (1979, 1987) e Gee (1986, 1990).” 
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linguística que envolva a alfabetização não como uma “salvação”, 
mas como um direito que o cidadão tem de aprender, conviver e 
interagir na sociedade contemporânea, em que a escrita permeia 
as práticas sociais, culturais e institucionais; sem essa defesa, esta-
mos contribuindo para a perpetuação da exclusão, bem como com 
a marginalização dos indivíduos. Para a escola, a discussão sobre 
essas possíveis “mudanças cognitivas” que se operam nos sujeitos 
é crucial, contudo não na perspectiva da dicotomia entre oralidade 
e escrita, mas na perspectiva da heterogeneidade da linguagem.

As repercussões do rompimento com o mito da superioridade 
da escrita encaminham-nos hoje para um ensino com propostas 
de apropriação do sistema de escrita alfabética integrada a uma 
multiplicidade de textos, na relação entre oralidade e escrita, para 
que os alunos convivam com diferentes letramentos ao longo da 
escolarização, a fim de que seus processos psicológicos básicos 
sejam transformados, conforme apresentado no capítulo 1. Isso 
proporcionaria uma visão mais ampla e maior domínio do discurso 
produzido nas diferentes esferas, ideia com a qual concordamos, 
sem se restringir as experiências dos alunos com a escrita somente 
relativas às práticas letradas de sua comunidade ou entorno da 
escola. Reduzir a perspectiva do aluno apenas aos letramentos que 
os circundam seria não oportunizar o conhecimento sobre outras 
culturas, outras escritas e leituras. 

  A concepção do modelo ideológico é mais ampla do que o 
autônomo, do letramento “singular”, que exclui diferentes modos e 
concepções de uso da escrita; segundo Street (1995), esse tem sido 
um aspecto dominante na teoria educacional e desenvolvimental, 
enfocando técnicas descoladas dos sujeitos e dos contextos no 
processo de aquisição e desenvolvimento da escrita. O modelo 
ideológico de letramento, então, é entendido como prática social 
“de leitura e escrita encaixados em relações de poder” (2014, p. 
146).  O autor enfatiza o termo ideológico em vez de termos como 
“cultural” ou “sociológico” justamente para destacar a questão do 
poder envolvida nele e não apenas o aspecto cultural.   
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No tocante à polarização entre autônomo e ideológico, o au-
tor esclarece que apesar de a análise entre tais modelos não visar 
à dicotomia, mas enfatizar os aspectos técnicos, por um lado, ou 
contextuais, por outro, 

Alguns críticos como Myoshi (1988) e Vicent (1986), 
consideraram que a distinção implica uma polarização 
desnecessária e prefeririam uma síntese. No entanto, 
argumento que o modelo ideológico oferece uma sín-
tese entre abordagens “tecnicistas” e “sociais”, uma 
vez que evita a polarização introduzida por qualquer 
tentativa de separar os aspectos “técnicos” do letra-
mento, como se os “ingredientes culturais” pudesse 
ser adicionados depois. Aqueles que têm empregado 
um modelo autônomo e que, em geral, têm dominado 
o campo dos estudos do letramento até recentemen-
te, é que foram responsáveis por estabelecer uma falsa 
polaridade entre os aspectos técnicos e culturais do 
letramento. (STREET, 2014, p. 172)
    

Assim, argumenta que o modelo ideológico não nega as habi-
lidades técnicas nem os aspectos cognitivos envolvidos na leitura 
e na escrita, mas considera que eles estão envolvidos nas questões 
culturais. “Nesse sentido, o modelo ideológico subsume, mais do 
que exclui, o trabalho empreendido dentro do modelo autônomo” 
(STREET, 2014, p. 172). Nessa linha de pensamento, as práticas 
sociais é que determinam como usamos a escrita; nesse sentido, 
o letramento está altamente impregnado de valores culturais e 
ideologia, atribuídos pelos sujeitos envolvidos nos contextos 
diversos. A ideologia se relaciona, sobretudo, à tensão que se dá 
no uso da língua, seja na oralidade ou na escrita. De fato, tal essa 
alternativa de modelo oferece uma visão culturalmente sensível 
de letramento (STREET, 2003). 

  Considerando essa perspectiva múltipla do letramento, em 
que há especificidades de usos da escrita em tempos e lugares 
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particulares, os conceitos de eventos e práticas de letramento, que 
o autor amplia a partir das concepções de Heath (STREET, 2012), 
também foram importantes para dar sustentação a grande número 
das pesquisas nesse campo, que passamos a abordar. 

 Os eventos de letramento são situações em que a escrita 
está envolvida. Segundo Heath (1982), são “qualquer ocasião em 
que um trecho de escrita é essencial à natureza das interações 
dos participantes e a seus processos interpretativos (1982, apud 
Street). É “qualquer ocasião em que um fragmento de escrita inte-
gra a natureza das interações dos participantes e seus processos 
interpretativos” (HEATH, 1982). Ou seja, são os usos da leitura e 
da escrita em situações reais. Street (2012) afirma que os eventos 
são observáveis, em que a leitura e a escrita estão envolvidos, de 
modo que se possa descrever e analisar o que se passa. 

As práticas de letramento são, conforme o autor (2003, 2014), 
um conceito mais amplo e abstrato, compreendendo mais os com-
portamentos e as conceitualizações sociais e culturais da escrita, 
que incorporam os eventos e seus e as ideologias que os sustentam. 
De acordo com Barton, envolve os modos culturais de utilizar o 
letramento que as pessoas produzem nos eventos. Assim, “eventos 
de letramento são atividades particulares em que o letramento tem 
um papel: podem ser atividades regulares, repetidas. Práticas de 
letramento são modos culturais gerais de utilização do letramen-
to aos quais as pessoas recorrem num evento letrado” (BARTON, 
1991, apud Street, 2014, p. 18). Os eventos podem ser analisados 
sob diversos aspectos, o que permite ver certos “padrões”, que 
carregam significados, segundo Street (2010). Esses padrões são 
abstratos. Assim, “O conceito de práticas de letramento nesses e 
em outros contextos tenta lidar com os eventos e os padrões de 
atividade em torno de eventos de letramento, mas para ligá-los a 
algo mais amplo, de natureza cultural e social” (2013, p. 55). 

Tais conceitos são ricos para que a escola proponha eventos, 
desde a alfabetização, que não se centrem exclusivamente em 
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práticas, ou seja, em padrões apenas escolares, reduzindo a possi-
bilidade de interação dos alunos somente a escritas escolarizadas 
(seminários, provas, apresentação de trabalhos). Diversificando 
os eventos de letramento na escola, envolvendo outras práticas 
mais diversificadas, possibilita-se um percurso profícuo para que 
os discentes se relacionem às atividades escolares e não escolares 
pela escrita.   

Os conceitos formulados por Street, acima apresentados, 
têm sido usados por pesquisadores brasileiros, onde ainda pa-
rece haver certa polarização entre alfabetização e letramento; 
entretanto, desde a publicação de Street de 1984, até a tradução 
de Letramentos Sociais, em 2014, a produção científica brasileira 
sobre letramentos é muito frutífera, incluindo muitas no campo 
dos letramentos escolar, acadêmico, literário, produzindo novas 
visões sobre esse fenômeno. 

Todos esses conceitos são potentes para pensarmos, nos 
estudos em Educação e Linguagem, refletindo sobre a necessária 
e polêmica didatização, que parece ser interpretada e ter reper-
cussões diversas nos trabalhos brasileiros. Essa é uma importante 
discussão que envolve currículo, perpassando a escolha dos gêne-
ros, na oralidade e na escrita, bem como nas práticas e estratégias 
que devem ser utilizadas na escola para o aprendizado da escrita, 
conforme apresentamos na seção anterior sobre a SD. Nesse 
processo de didatização é que refletimos sobre a importância do 
letramento escolar, o qual não deveria artificializar o aprendizado 
da escrita, que envolve diretamente a apropriação do sistema de 
escrita alfabética, foco da seção seguinte. 

2.2 ALFABETIZAÇÃO: APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA 
ALFABÉTICA (SEA)

Assumimos, neste trabalho, uma perspectiva de alfabetização 
que supere as convenções relacionadas ao mito da escrita, ante-
riormente apresentado; nesse sentido, admitimos nosso vínculo 
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a uma concepção de inclusão social pela alfabetização, uma vez 
que, em nossas sociedades contemporâneas, não dominar a escrita 
significa estar privado de participar de várias atividades da vida 
cidadã, principalmente daquelas relacionadas aos domínios cultu-
rais e institucionais. Assim, concordamos com Miranda (2005, p. 
162) quando afirma que 

a luta pela inclusão de todos no ‘mundo do papel’ 
não se arrefece, apenas se equaciona de outro modo, 
como um direito constitutivo de cidadania; não como 
uma fórmula redentora ou como uma cruzada santa 
contra os analfabetos que vêm impedindo nações 
como a nossa de alcançarem o ‘milagre’. (MIRANDA, 
2005, p. 162)

A escola, de fato, tem um papel essencial de alfabetizar, por 
ser uma importante agência de letramento (KLEIMAN, 2007), en-
focando, no processo inicial de escolarização, a apropriação do 
sistema de escrita alfabética na perspectiva dos letramentos.  

No ensino regular, espera-se que no ciclo da alfabetização, as 
crianças consolidem seu processo de apropriação do SEA, por meio 
de prática que integrem a escrita na escola às esferas sociais e cul-
turais mais amplas. Considerando que a criança aprende a escrever 
na interação com textos que circulam socialmente, a escola deve se 
transformar num espaço em que os alunos vão experimentando a 
escrita a partir das situações dialogadas, sendo o professor respon-
sável por que criar tais situações para os estudantes interagirem 
oralmente e por escrito. Na alfabetização de crianças, falar sobre 
seus gostos, desejos, suas expectativas, suas vivências, como as 
relativas ao bairro, à casa e aos outros espaços de convivência, 
proporciona momentos ricos de aprendizagem, posicionamento, 
observação, diálogo e de escuta do outro, entrelaçando as histórias 
dos alunos às histórias da escola, do bairro, da cidade... 
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Num viés coerente com a concepção de letramentos múltiplos 
já apresentada acima, a alfabetização requer não apenas relação 
das práticas de escrita escolar com as não escolares, mas precisa 
dar ênfase aos processos de ler e escrever partindo de materiais 
existentes na sociedade, e não em materiais criados artificialmente 
para aprender, como as antigas (e condenadas) cartilhas. Desse 
modo, a crítica ao uso exclusivo do livro didático nesse período é 
bastante pertinente, se for a principal fonte de material escrito. A 
interação da criança com a língua escrita e seu processo de desco-
berta é central nessa discussão, não sendo, por isso, o livro didático 
suficiente para sustentar o processo de alfabetização. 

A organização do trabalho pedagógico para criar situações de 
interação – com experiências efetivas de escrita autoral – requer 
um planejamento do professor, propiciando atividades rumo à 
interação plena pela escrita, perpassando as atividades de uso 
efetivo da linguagem em contextos autênticos, como o espaço 
de interlocução da escola. Tal planejamento requer domínio de 
saberes especializados, já que a ação de planejar é complexa.  A 
leitura e a escrita, assim, são vivenciadas de forma integrada aos 
conhecimentos que circulam na esfera escolar, como na Geografia, 
nas Artes, na Matemática3.  Nesse sentido é que a apropriação do 
SEA vai além da aquisição do próprio sistema: inserir o aluno nas 
diferentes culturas escritas existentes na sociedade é o objetivo 
maior da alfabetização.

Coerente também com a alfabetização na perspectiva dos le-
tramentos, a apropriação do sistema se dá na interação constante 
entre sujeitos. Essa concepção é condizente com a de Soares, para 
quem 

a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por 
meio de práticas sociais de leitura e escrita, isto é, 
através de atividades de letramento, e este, por sua 

3 Trabalhos diversos têm tecido considerações sobre relações entre linguagem e as diferentes 
disciplinas escolares, como Kleiman e Moraes (1999), Neves et al (2006), Silva (2011), Silva 
(2012), Flôr e Cassiani (2011), dentre outros. 



67

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio 
da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto 
é, em dependência da alfabetização.  (2004, p. 14)

O processo de apropriação do SEA, então, acontecendo no 
letramento escolar por meio da interação pelos gêneros, propicia 
aos alunos agirem pela linguagem, condizente com a perspectiva 
do ISD apresentada no capítulo 1. O uso de textos no processo 
de alfabetização ainda é uma dificuldade entre professores alfa-
betizadores que, muitas vezes, ainda partem do princípio de que 
é necessário ter se apropriado do SEA primeiramente, antes de 
passar a interagir com textos. Entretanto, essa postura é equivocada 
na medida em que os sujeitos já interagem pela linguagem social-
mente muito antes da escolarização; na escola, a possibilidade é a 
produção de textos cada vez mais complexos, o que não dispensa 
uma constante reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. 

No tocante à interação com textos na alfabetização, que 
se dá na integração dos eixos da leitura, da escrita e da oralidade, 
vale destacar um importante aspecto, ainda problemático entre 
educadores, que é a questão do ensino com gêneros no processo 
de letramento escolar. Embora corramos o risco de nos vincularmos 
ao que Street (1995) denomina de “pedagogização do letramento”4, 
o aprendizado da língua com gêneros é necessário na medida em 
que a escola tem o objetivo precípuo de promover a aprendiza-
gem formal. Magda Soares, ao discorrer sobre o tema, afirma que 
“essa pedagogização da leitura e da escrita – dos eventos e prá-
ticas de letramento – é, porém, inerente à necessária e inevitável 
escolarização de conhecimentos e práticas” (SOARES, 2003a, p. 
107). Assim, afirma que os eventos de letramento são planejados 
por critérios pedagógicos, para cumprir certos objetivos. A escola 
então “automatiza as atividades de leitura e escrita em relação a 
suas circunstâncias e usos sociais, criando seus próprios e pecu-

4 Segundo Street (1995/2014), trata-se do processo em que a leitura e escrita na escola integram 
eventos e práticas sociais relativas à aprendizagem, diferentemente daqueles eventos e práticas 
cujos objetivos não são escolares e de aprendizagem.
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liares eventos e suas próprias e peculiares práticas de letramento” 
(SOARES, 2003a, p. 107). 

É uma idealização pensar que os alunos deveriam estar imersos 
em situações sociais variadas de forma a aprender os gêneros tex-
tuais em seus contextos originais, sem nenhum tipo de mediação 
docente para esta aprendizagem. De fato, essa possibilidade é 
inexequível, segundo Reinaldo e Bezerra (2012), uma vez que não 
se tem condições possíveis de fazer crianças e adolescentes, em 
idade de aprendizagem escolar, imergirem em diferentes contextos 
sociais para aprenderem a agir pela linguagem em contextos origi-
nais, sobretudo se pensarmos nas condições de muitos alunos das 
instituições públicas brasileiras. Nesse sentido, cabe à escola criar 
situações para a aprendizagem da língua, incluindo aqui a especifi-
cidade do SEA, por meio de situações interativas escolares. Soares, 
apoiando-se em Chevallard (1997/1991), reforça que trata-se de alo-
car o letramento na perspectiva da transposição didática: a leitura 
e a escrita são os saberes a ensinar, que sofrem transformações. 
As práticas sociais de letramento são transformadas em práticas 
de letramento a ensinar, pois “a escola seleciona [tais práticas]5 
para torná-las objetos de ensino” (SOARES, 2003a, p.108). Então, 
o aluno escreve para aprender a escrever (práticas de letramento 
ensinadas) e para usar socialmente a leitura e a escrita dentro e 
fora da escola (práticas de letramento adquiridas).

Nesse contexto escolar é que são planejadas as estratégias, 
como as sequências e projetos didáticos, estudadas nesta obra, 
de forma a relacionar os múltiplos letramentos da vida cotidiana, 
criando-se situações discursivas para os alunos se apropriarem do 
SEA. São exemplos desses planejamentos as feiras e exposições 
escolares, livretos, jornais e revistas produzidos na escola, os 
eventos que propiciam circular cartazes e folders, as campanhas 
comunitárias, a interação pelos diversos gêneros digitais, incluindo 
também a interação na esfera científica, literária, jornalística, da 
vida política, além da esfera escolar.  

5 Acréscimo das autoras. 
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Em vista da evolução das diferentes correntes de estudos sobre 
alfabetização nas últimas três décadas do século XX, podemos dizer 
que três abordagens foram predominantes, subjacentes às práticas 
de alfabetização: abordagens tradicionais, cognitivistas e sociais. 

Do ponto de vista tradicional, as práticas educativas de aquisi-
ção do sistema de escrita estão baseadas num modelo mecanicista, 
onde são enfatizados os aspectos psicomotores, pelos quais o 
aluno adquire passivamente o conhecimento, por meio de carti-
lhas e métodos que reduzem a alfabetização a uma apropriação 
de código. A crítica a essa perspectiva centra-se na ausência dos 
aspectos sociais e culturais da aprendizagem da escrita, bem como 
no papel passivo em que se imputa ao estudantes.  

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, na década de 80, inauguram 
uma abordagem que influencia até hoje os curso de formação de 
professores alfabetizadores. Na concepção denominada constru-
tivista, o conhecimento é construído através de interações do 
sujeito com o objeto de conhecimento. No caso da apropriação 
da escrita, as autoras demonstraram por meio de pesquisas que 
a língua escrita tem que ser compreendida pela criança como um 
sistema de notação, e não apenas como aquisição de um código. 
Seus trabalhos tornaram-se um marco na elaboração das hipóteses 
que as crianças constroem nesse processo, constituído por fases, 
sendo até hoje referência em muitos materiais, como nos do PNAIC. 
Para as autoras, no processo de apropriação, que se dá interagindo 
com a escrita real, seus usos e funções também são apropriados, o 
que levou a conceber que as cartilhas não constituem referências 
para alfabetização, visto que é preciso experimentar a escrita em 
práticas autênticas e diferenciadas. Os estudos da Psicogênese da 
Língua Escrita fortaleceram uma perspectiva que defende a inte-
ração dos sujeitos com textos.

No processo de apropriação do SEA, o estudante, então, passa 
por fases: pré-silábica (em que não há correspondência grafofô-
nica); silábica (na qual há correspondência grafofônica, mas no 
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nível da sílaba – relação de uma letra para uma sílaba); alfabética 
(na qual já há relação fonema-grafema); e ortográfica, em que há 
domínio da norma, que ocorre durante toda a escolarização. As 
hipóteses da alfabetização, a nosso ver, são de natureza trans-
versal, cuja aprendizagem não está atrelada a gêneros textuais 
específicos; todavia, como vimos acima, sua apropriação deve 
ser feita em ações de linguagem, coerente com a perspectiva 
do Interacionismo Sociodiscursivo e dos letramentos, adotadas 
neste trabalho. Nessa perspectiva, o uso social da linguagem é 
que promove o desenvolvimento humano, conforme já discutido 
no capítulo 1.

Todavia, a crítica que se faz a essa perspectiva é que pouca 
ênfase se deu aos aspectos sociais e maior ênfase aos aspectos 
relativos às relações letras-sílabas, no percurso que as crianças 
fazem no processo de elaboração e reelaboração de hipóteses na 
apropriação do sistema.     

Atualmente, já existe certo consenso entre pesquisadores 
brasileiros de que a apropriação do sistema de escrita ocorre na 
interação com textos em práticas sócio-culturais. Documentos 
oficiais revelam que os alunos devem ser inseridos em práticas 
de leitura e escrita com textos sociais (não fabricados para alfabe-
tizar) desde o início da escolarização (LEAL, BRANDÃO, ALMEIDA 
e VIEIRA, 2014). Vemos, no entanto, entre tais pesquisadores, 
algumas vertentes que despontam como tensões e tendências 
de pesquisa que repercutem em práticas alfabetizadoras diver-
sificadas. Tais tendências são reveladas no trabalho de Leal et al 
(2014), que afirmam que, embora com aproximações, algumas 
sutilezas as diferenciam, gerando implicações importantes para 
o trabalho docente, que serão explicitadas em seguida. 

As autoras sintetizam essas tendências a partir da análise de 26 
currículos brasileiros de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 
de cinco regiões do país.  Nessa pesquisa, relacionaram tensões 
que circundam a relação entre currículo, alfabetização e formação 
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de professores, objetivando analisar os pressupostos da alfabetiza-
ção e suas consequências para a prática alfabetizadora. As autoras 
fizeram um “cruzamento entre três tipos de tensões identificados 
no campo da alfabetização e certas tendências gerais em resposta 
a essas tensões” (LEAL et al, 2014, p. 240-241). 

Tensão 1 - O lugar dos textos de circulação social no processo de 
alfabetização

Tensão 2 - A sistematicidade do ensino do SEA (sistematicidade ou 
sistemática/o são compreendidos como regularidade e frequência).

Tensão 3 - A abordagem didática para ensinar o SEA 

A partir dessas três tensões, as autoras traçaram algumas 
tendências que se referem à discussão sobre a imersão dos alu-
nos em práticas de leitura e escrita (antes ou depois de código 
ou o sistema de escrita alfabética). Também revelam tendên-
cias que se referem à ênfase dada à sistematização e reflexão 
no ensino do SEA. Assim, as autoras resumem a relação entre 
as tendências e as concepções de alfabetização, bem como a 
abordagem pedagógica dessas práticas, conforme podemos ver 
no quadro a seguir:  
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Quadro 3. Principais tensões relativas ao processo de alfabetização e tendências da 
prática pedagógica no Brasil 

Tensões O lugar dos textos 
de circulação social 
na alfabetização 

A sistematicidade 
do ensino do SEA

A abordagem didática 
para ensinar o SEA

Tendência 1 a) A imersão dos 
estudantes nas prá-
ticas significativas 
de leitura e escrita 
é a única via válida 
de aprendizagem da 
língua.

a) Imersos nas prá-
ticas significativas 
de leitura e escrita, 
os sujeitos tornam-
se leitores e pro-
dutores de textos, 
de modo que não 
é necessário um 
trabalho mais sis-
temático com as 
propriedades do 
sistema de escrita 
alfabética.

a) O contato com textos 
em situações de intera-
ção promove a apren-
dizagem do sistema de 
escrita;

Tendência 2 b) A aprendizagem 
do código precede o 
trabalho com textos 
de circulação social, 
sendo válida a orga-
nização de materiais 
didáticos estrutura-
dos, com textos cria-
dos para alfabetizar.

b) A aprendizagem 
do código dá-se 
por meio de roti-
nas sistemáticas e 
controladas, sen-
do necessário es-
tabelecer materiais 
didáticos estrutu-
rados, com textos 
e s p e c i a l m e n t e 
criados para alfa-
betizar.

b) A aprendizagem do 
código precisa ser rea-
lizada por meio de trei-
namento de habilidades 
fonológicas, leitura de 
sílabas e palavras, ou 
textos que contenham 
as unidades já introdu-
zidas;

Tendência 3 c) A imersão dos 
estudantes nas prá-
ticas significativas 
de leitura e escrita 
é condição para a 
formação de sujeitos 
leitores e produto-
res de textos, mas 
é possível e neces-
sário realizar tam-
bém o trabalho com 
unidades da língua 
que compõem as 
palavras.

c) É preciso inserir 
os estudantes em 
práticas de leitu-
ra e produção de 
textos de variados 
gêneros, desde o 
início da escolari-
zação, mas é pre-
ciso, igualmente, 
desenvolver estra-
tégias de reflexão 
sobre o sistema de 
escrita.

C 1) Favorecimento de 
situações problemati-
zadoras acerca do fun-
cionamento do SEA, por 
meio de descobertas 
das crianças, sem foco 
no desenvolvimento de 
consciência fonológica. 
C 2) Organização de 
situações didáticas vol-
tadas para as reflexões 
sobre as relações entre 
pauta sonora e registro 
gráfico

Fonte: LEAL, BRANDÃO, ALMEIDA, VIEIRA, 2014, p. 240-241
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O que vemos a partir dessas abordagens é o que o cerne da 
discussão diz respeito à presença ou ausência da aprendizagem 
sistematizada do SEA. A nosso ver, é papel da escola construir com 
o aluno uma reflexão sobre o conhecimento institucionalizado. 
Assim, do estudo das autoras podemos empreender uma discussão 
sobre a realização de atividades escolares que explicitam ou não 
uma sistematização sobre a palavras e sílabas, ou seja, é papel 
da escola desenvolver não apenas capacidades de significação, 
discursivas, de ação e multissemióticas, mas também linguístico-
discursivas (capítulo 1), que se referem mais diretamente ao SEA.  

 A perspectiva de alfabetização por imersão nas práticas 
de letramento significa que nas propostas didáticas, o aluno deve 
ser inserido em práticas significativas de leitura e escrita, sem que 
se necessite de um ensino mais sistematizado do SEA. Assim, na 
convivência, ele se torna leitor e produtor de textos. Ou seja, nessa 
perspectiva teríamos reduzido o potencial do professor mediador 
que tem o papel de promover um ensino sistemático do sistema 
de escrita.  

Na perspectiva de alfabetização como aquisição de um código, 
defende-se uma prática com métodos sintéticos, em que privilegia-se 
a decodificação. Neste caso, como vimos acima, o uso de palavras e 
frases não está situado em textos e contextos, nem mesmo preza-se a 
proposta de situações de interação para os alunos serem sujeitos de 
seus próprios discursos. Primeiramente os alunos precisam dominar 
o código, para, então, começarem a produzir textos. Enfatiza-se uma 
proposta de relação entre letras ou grupos de letras e fonemas, além 
de enfocar também em padrões silábicos e repetição desses padrões. 
Essa perspectiva atualmente é bastante rechaçada, conforme mostra 
o estudo de Leal et al, que afirma que 

duas grandes tendências (1 e 3) caracterizam os docu-
mentos curriculares. Ambas defendem que as práticas 
de leitura e escrita sejam constantes no cotidiano 
escolar, com favorecimento de contato com textos de 
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circulação social de variados gêneros. As discrepâncias 
ocorrem em relação ao ensino do sistema de escrita 
alfabética. (LEAL et al, 2014, p. 245)
 

Na alfabetização na perspectiva construtivista, oriunda 
da terceira tendência, as autoras asseguram que a criança não 
adquire um “código” mas se apropria de um sistema de escrita, 
que é alfabético no nosso caso. Tal aprendizagem não se dá como 
consequência da vivência, já que as crianças precisam refletir e 
compreender o funcionamento desse sistema, destacando, então, o 
papel ativo dos estudantes, conforme apresentamos no início desta 
seção. Tal perspectiva, de forma equivocadamente apropriada, foi 
um dos motes para que houvesse, segundo Soares (2003b), uma 
“desinvenção da alfabetização” (a perda da especificidade de um 
ensino do SEA), e uma necessária “reinvenção da alfabetização”, 
uma defesa do retorno de um ensino sistemático do SEA, ou seja, 
uma defesa da “especificidade da alfabetização e a sua importância 
na escola, ao lado do letramento” (SOARES, 2003b). 

Por fim, na concepção denominada alfabetização na perspectiva 
do letramento, oriunda da tendência 3, defende-se não só a imersão 
dos estudantes em práticas sociais de leitura e escrita por meio da 
interação por gêneros textuais, como também, simultaneamente, um 
trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, tendência 
que parecer ser a do material do PNAIC, como veremos na análise, em 
que capacidades linguístico-discursivas são desenvolvidas atreladas 
às outas, segundo análise do relato dos professores. Dessa forma, a 
apropriação do SEA se dá no interior das práticas de leitura e escrita, 
e não posterior à aprendizagem do sistema. Nesse caso, o papel do 
professor como um mediador que promove situações dialogadas 
para uma constante reflexão sobre o SEA mostra que não basta a 
convivência dos alunos com textos. É preciso ir além e potencializar 
um ensino mais efetivo sobre o sistema. 

As implicações dessas tendências afetam diretamente o 
trabalho de planejamento, visto que o professor alfabetizador, 
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dependendo da tendência em que se baseia, planejará suas ativi-
dades conectando (em maior ou menor grau) uma reflexão sobre 
o sistema de escrita alfabética às produções textuais. 

Alguns trabalhos com alfabetização na perspectiva do ISD 
situam-se na tendência 3, em que ao mesmo tempo em que se 
promove a imersão, reflete-se sobre o sistema de escrita de forma 
explícita e sistematizada. 

Um trabalho de referência na área de alfabetização na pers-
pectiva do ISD é o de Lusinete Vasconcelos de Souza (1995, 2003). 
A professora desenvolveu uma pesquisa em que acompanhou 
o desenvolvimento de 40 crianças da então 1ª série do Ensino 
Fundamental, na escrita de textos de opinião. A proposta didáti-
ca aliou o estudo da língua a diversos componentes curriculares 
(Matemática, Ciências, História, Geografia e Arte), enfocando a 
análise, todavia, da linguagem. Partindo de atividades de escrita 
espontânea, a docente promoveu atividades de leitura numa viés 
interacionista de construção de sentidos, usando textos como 
listas, relatos familiares, cartas, bem como textos jornalísticos. Ao 
longo do estudo longitudinal, percebeu que os alunos avançaram 
não apenas na apropriação dos sistema de escrita alfabética (no 
desenvolvimento de capacidades linguístico-discursivas) como 
também avançaram no domínio dos planos textuais sob crivo (ca-
pacidades de ação e discursivas). Vemos, neste caso, um trabalho 
de pesquisa na vertente do ISD que se alinha à alfabetização na 
perspectiva do letramento. 

Nascimento e Zirondi, que se situam na vertente do “alfabeti-
zar letrando”, coerente com a perspectiva do ISD, também aderem 
à alfabetização na perspectiva do letramento. Numa pesquisa em 
que analisam a ação de uma professora alfabetizadora, mostram 
que, atrelando conceitos do ISD e dos estudos do letramento, o 
trabalho com a sequência didática propicia “inserção e partici-
pação do indivíduo na cultura escrita” (2014, p. 261), com base 
na prática docente observada, que se baseia em atividades for-
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mativas deliberadas.  Assim, observam que a professora situa a 
apropriação do SEA, de discentes de 1º ano do EF, em atividades 
de leitura e escrita que implicam capacidades para agir, propon-
do tarefas que vão da prática social aos conteúdos, os gêneros 
textuais e o sistema de escrita. De fato, a professora articula um 
tema para gerar uma prática social e, assim, elaborar os MDGs e 
a sequência didática. A análise do percurso permite-nos deduzir 
que o caminho percorrido pela professora “repercutiu sobre as 
diferentes etapas do desenvolvimento da escrita”. (2014, p. 26). 
Segundo as autoras, 

A docência não pode mais caminhar com bases fun-
dadas no sendo comum ou em experiência que não 
trouxeram os resultados esperados. A prática peda-
gógica deve se pautar pelo estudo de teorias bem 
fundamentadas pela prática de pesquisa e observação 
do campo educacional, pela reflexão e pela discussão 
entre os pares de novas práticas e de experiências 
bem sucedidas, na busca de resultados que tragam 
reflexos naquilo que é missão da escola e do profes-
sor: a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. 
(NASCIMENTO, ZIRONDI, 2014, p. 257) 

Com a apresentação dessas pesquisas, podemos mostrar que a 
perspectiva relacionada aos trabalhos do ISD no campo específico 
da alfabetização defendem as atividades planejadas e sistematizadas 
na escola, com vistas ao desenvolvimento humano pela linguagem. 
Ou seja, acreditamos que apenas a imersão dos alunos e o contato 
com gêneros em práticas sociais de leitura e escrita não são sufi-
cientes para sua apropriação. De fato, é preciso ir além da imersão, 
propondo não apenas uma constante interação por gêneros textuais 
(gêneros como instrumento), mas também, simultaneamente, um 
procedimento didático explícito e deliberado de reflexão sobre o 
funcionamento das operações de linguagem na interação (gênero 
como objetos de aprendizagem). 
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De certo modo, a análise feita por Leal et al (2014) sobre pers-
pectivas da alfabetização assemelha-se à discussão sobre ensino 
implícito ou explícito de gêneros, como mostram Reinaldo e Bezerra 
(2012), apresentada no início desta seção. Autores que defendem o 
ensino explícito do gênero, propiciando um meta-conhecimento (de 
forma que os estudantes expliquem, explanem, analise e critiquem, 
para além do uso), reconhecem o risco de cristalização da forma 
em detrimento da heterogeneidade, da fluidez e da dinamicidade. 
Todavia, o interesse exclusivo pela dimensão social e pelo uso pode 
resultar na ausência do ensino da escrita, contribuindo para uma 
exclusão social.  

Uma medida que se equilibra entre tais tendências, seja para 
a apropriação do sistema, seja para o ensino dos gêneros, é a pos-
tura que não apenas traz uma reflexão sistematizada sobre o SEA, 
mas também se dedica ao ensino sistematizado, priorizando as 
situações de interação reais, em que os gêneros são instrumentos 
de interação. Subordinado ao uso social da língua, estão as ativi-
dades de sistematização do SEA e de reflexão sobre a língua, “que 
contemple as três dimensões [dos gêneros]6: formal, contextual e 
social” (REINALDO, BEZERRA, 2012, p. 78).

Acreditamos que apoiar-se na perspectiva teórico-meto-
dológica do ISD para práticas alfabetizadoras, conforme vimos 
nos exemplos acima, significa enfocar tanto a dimensão social e 
discursiva dos gêneros, articulada à dimensão da textualização, 
construindo, assim, uma proposta de uso e de estudo sistematizado 
das operações de linguagem.  

Como consequência dessa alinhamento, um importante passo 
da docência é o planejamento, que não significa burocratização, 
mas uma escolha consciente de estratégias que propiciem con-
textos em que os alunos possam se desenvolver. Os projetos e as 
sequências didáticas são um caminho possível para isso; são tais 
procedimento que abordaremos no capítulo seguinte. 

6 Acréscimo das autoras
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Capítulo 3

CONCEPÇÕES DO PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: UMA LEITURA 

A tarefa política (...) é complexa: desenvolver estratégias 
para programas de alfabetização/letramento que lidem 
com a evidente variedade de necessidades letradas na so-
ciedade contemporânea. Isso exige que os planejadores de 
políticas e que os discursos públicos sobre letramento levem 
em maior conta as habilidades presentes das pessoas e suas 
próprias percepções; que rejeitem a crença dominante num 
progresso unidirecional rumo a modelos ocidentais de uso 
linguístico e de letramento; e que lancem o foco sobre o 
caráter ideológico e específico ao contexto dos diferentes 
letramentos. 

(STREET, 2014, p. 41)

Neste capítulo, dedicamo-nos a apresentar o programa 
“Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, enfocando 
seu contexto e objetivos, bem como a organização do material 
veiculado ao longo dos três primeiros anos, dos quais selecio-
namos 9 cadernos para análise. Em seguida, apresentamos uma 
breve incursão nos fundamentos conceituais de alfabetização, 
letramento e gênero do programa, bem como uma reflexão so-
bre os eixos do ensino de Língua Portuguesa: oralidade, leitura, 
escrita e análise linguística.  
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3.1 A FORMAÇÃO NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 
NA IDADE CERTA: ORGANIZAÇÃO E OBJETIVOS 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa1 é um 
programa de formação continuada de professores promovido pelo 
Ministério da Educação, lançado em 2012. É destinado a professo-
res alfabetizadores2 que atuam do 1º ao 3º anos do Ensino Funda-
mental. O objetivo principal do PNAIC é “assegurar que todas as 
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 
do 3º ano do ensino fundamental”. No âmbito deste programa, 
foram desenvolvidas atividades para contribuir com o “debate 
acerca dos direitos de aprendizagem” das crianças do ciclo da al-
fabetização assim como foram debatidas questões sobre avaliação, 
planejamento de situações didáticas, uso de materiais distribuídos 
pelo MEC, questões essas todas voltadas para uma melhoria no 
ciclo de alfabetização.

O programa objetivou promover um curso presencial de 2 
anos de duração, totalizando 120h, com encontros mensais (84h), 
seminários (8h) e atividades extraclasse (28h). No ano de 2013, a 
ênfase foi em Linguagem e em 2014 em Matemática. Houve também 
discussões sobre educação do campo e práticas interdisciplinares. 

A ênfase dada pelo programa é na formação continuada, esta-
belecendo que o docente dessa etapa tem um papel essencial de 
formar alunos para o exercício da cidadania, sendo a alfabetização 
uma prioridade nacional. Por isso, no tocante ao docente, “é preciso 
ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser 
um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de 
um código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção 
de alfabetização está subjacente à sua prática”. 3

1  As informações desta seção foram retiradas de http://pacto.mec.gov.br/index.php 
2  Os requisitos para ser considerado professor alfabetizador são: ter lecionado em qualquer turma 

do ensino fundamental em 2012; ser professor de alguma turma do ciclo de alfabetização em 
2013 (turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental de nove anos e/ou também em classes 
multisseriadas); estar cadastrado no censo de 2012. 

 (disponível em: http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/professor_alfabetizador.pdf) 
3  http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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O Programa está organizado em 4 eixos estruturantes: 1) for-
mação continuada, 2) materiais didáticos, 3) avaliação e 4) gestão, 
mobilização e controle social. 

No tocante à formação continuada para professores alfabe-
tizadores e orientadores de estudo, destina-se a promover curso 
voltado para a melhoria da prática docente, com o objetivo de 
promover discussão com base em materiais de estudo e atividades 
práticas. Baseia-se no Programa Pró-Letramento, realizado pelo 
MEC (2007 e anos seguintes). Esse viés da formação fez com que 
os encontros tenham sido elaborados com atividades permanen-
tes, planejamento para o trabalho de sala de aula, socialização de 
práticas e análise de atividades.  

O eixo estruturante 2, materiais didáticos, nosso foco, 
destina-se a coordenar, elaborar e distribuir materiais específicos 
para alfabetização, como livros didáticos, obras complementares 
e material de apoio pedagógico, jogos e software relativos à al-
fabetização, sendo algumas dessas obras entregues pelo PNLD4 e 
PNBE5.  Há uma equipe de organização de materiais, que elabora 
os cadernos de formação, principalmente da Universidade Federal 
de Pernambuco, com colaboração de docentes de outras institui-
ções. Já a impressão e distribuição é de responsabilidade do MEC 
através do FNDE6.  

No que diz respeito à avaliação, terceiro eixo estruturante 
do programa, temos três perspectivas enfocadas de trabalho: a 
avaliação que se relaciona ao processo de ensino, realizada pelo 
professor em sala de aula, para a qual são desenvolvidas discus-
sões nos cursos de formação. A segunda perspectiva relaciona-se 
à Provinha Brasil, realizada no início e final do 2º ano, que visa, 
através de um sistema informatizado, acompanhar os progressos 
dos alunos no intuito de que eles estejam alfabetizados até o 
final do 3º ano do EF. A terceira perspectiva enfocada neste eixo 
4  Programa Nacional do Livro Didático. http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao 
5  Programa Nacional Biblioteca da Escola. http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-

da-escola 
6  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - http://www.fnde.gov.br/
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se refere à avaliação coordenada pelo INEP7 ao final do 3º ano, 
que visa a avaliar o nível de alfabetização que a criança conseguiu 
atingir no final do ciclo. Para este eixo estruturante da avaliação, 
considerando o aspecto discutível e complexo que a envolve, há 
um caderno específico, que visa a adotar uma concepção de “um 
sistema integrado de co-avaliação, no qual docentes, discentes e 
equipes de profissionais da escola e de outros sistemas avaliam e 
são avaliados8”, que não enfoque apenas a Provinha Brasil, já que ela 
não contempla todo os eixos do processo de alfabetização. Assim, 
defende-se uma mescla de atividades para contemplar os diferentes 
eixos. Por isso, nesta unidade reforça-se que “nenhum instrumento 
permite uma avaliação abrangente, por isso se faz necessária a 
utilização de instrumentos diferenciados, com objetivos variados 
e que considere as especificidades dos sujeitos envolvidos”9

O eixo 4, gestão, mobilização e controle social diz respeito 
à gestão do programa, que se divide em quatro instâncias: Comi-
tê Gestor Nacional, Coordenador Institucional de cada estado e 
Distrito Federal, Coordenação estadual e Coordenação municipal, 
cada um com atribuições e responsabilidades de implementação e 
monitoramento específicos. Há um sistema (SisPacto) que apoia as 
redes formadoras. Os participantes recebem bolsas de diferentes 
valores para participar, inclusive o professor alfabetizador que é 
formado pelo PNAIC, diferenciando-se de outros programas de 
formação de alfabetizadores.  

O MEC e as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de 
todo o país foram os responsáveis pela formação das equipes10 que 
incluem de gestão (coordenador estadual, regional e local), a de 
formação (coordenador-geral, adjunto, formadores, e orientadores 
de estudo) e Professor alfabetizador e coordenador pedagógico.  

7 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (entidade federal 
vinculada ao Ministério da Educação. http://portal.inep.gov.br/conheca-o-inep

8  http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/caderno_avaliacao.pdf (p. 8)
9  http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/caderno_avaliacao.pdf (p. 8)
10  Organização para o ano de 2016, segundo documento orientador do PNAIC:  http://pacto.mec.

gov.br/images/pdf/Documento_Orientador_PNAIC_EM_ACAO_2016.pdf (p. 12)
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 O PNAIC sustenta-se no princípio de que a criança de 8 anos 
precisa compreender o funcionamento do sistema de escrita, do-
minar as correspondências grafofônicas, ter fluência na leitura e 
domínio de estratégias de compreensão e produção de textos escri-
tos. Segundo o Programa, quatro facetas devem ser consideradas:  

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino 
sistemático e problematizador;

2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 
textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve 
ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso 
precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas 
de suas próprias histórias;

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem 
ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, 
falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade;

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas 
nos processos de ensino e de aprendizagem11. 

Com base nesses princípios, já foram capacitados mais de 
300.00012 docentes. Os impactos e resultados deste programa na 
educação pública brasileira ainda estão sendo analisados, em reuni-
ões científicas13 nacionais e instituições universitárias. Destacamos 
aqui alguns dos efeitos, segundo avaliação de especialistas  

11  http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
12  http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Documento_Orientador_PNAIC_EM_ACAO_2016.pdf
13  As Reuniões Científicas regionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED) – têm abordado, entre outros temas, os impactos do PNAIC na educação 
brasileira, como pode ser atestado pelos anais que encontramos disponíveis no momento de 
elaboração desta obra: 

 Regional Sudeste (2016) - http://www.anpedsudeste2016.ufes.br/; 
 Regional Sul (2016) - http://www.anpedsul2016.ufpr.br/trabalhos-completos-eixo-7-alfabeti-

zacao-e-letramento/ 
 Regional Norte (2016): http://www.ppgedufpa.com.br:7080/anpednorte/ANAIS_ANPED_

NORTE_compressed.pdf
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em alfabetização e linguagem14: o PNAIC priorizou uma formação 
continuada de docentes, visto que a formação inicial, em termos 
de política pública, é quase sempre privilegiada. Diferentes ações 
realizadas pelo poder público são articuladas no programa, como 
a utilização de dados e materiais de projetos anteriores do gover-
no federal, dando maior visibilidade e possibilidade de trabalho 
educativo (como os acervos de livros e materiais de programas 
anteriores). Pontos polêmicos ficam em evidência, como a avalia-
ção, segundo Frade e Carvalho (2014). Existe uma necessidade de 
rever questões que atrelam os resultados de avaliação às ações 
do Pacto, já que há uma associação entre estratégias de formação 
e desempenho dos alunos, questionada. Questões que enfoquem 
com profundidade as melhorias de condição de trabalho também 
são necessárias, pois embora haja formação, sem condições mate-
riais imediatas não é possível realizar qualquer ação de qualidade. 

Segundo as concepções deste programa, para alfabetizar todas 
as crianças até o final do 3º ano do EF, é preciso formar educadores 
críticos, que relacionem os espaços da escola com a comunidade 
e que proporcionem estratégias criativas para a ampliação das 
capacidades dos alunos relativas à escrita, enfoque que perpassa 
os materiais de formação, que analisaremos mais detidamente a 
partir da próxima seção.

3.2 A ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA DOS CADERNOS DE FORMAÇÃO 

O programa de formação continuada tem como ponto de par-
tida os materiais formativos abordados durante o curso presencial, 
dos quais selecionamos 6 para análise. O material é composto de 
cadernos, que são divididos internamente da seguinte forma:  1) 
iniciando a conversa; 2) aprofundando o tema; 3) compartilhando; 
4) aprendendo mais. Alguns apresentam anexos. 

14 http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Jornal%20Letra%20A%2037-Especial%20PNAIC-
Verso%20WEB.pdf
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Abaixo, apontamos de forma sintética a organização dos cader-
nos de formação. Neles, são veiculados textos teóricos, relatos de 
experiências de professores e sugestões de materiais e atividades 
para além dos encontros de formação. Elencamos aqui apenas 
aqueles referentes aos nossos temas: alfabetização, letramentos, 
gêneros textuais, sequências e projetos didáticos no ensino de 
Língua Portuguesa, que estão nos materiais 2, 5 e 6 dos três anos 
do programa. 

Nos cadernos 2 dos três anos do programa, encontramos 
as seções teóricas referentes ao planejamento, organização e 
questões relativas à alfabetização em Língua Portuguesa. Nesses 
cadernos, também são abordados materiais didáticos para o ciclo 
da alfabetização e práticas interdisciplinares, principalmente com 
o componente curricular História. 

Nos cadernos 5 dos três anos do PNAIC, estão as concepções 
alfabetização, na perspectiva dos letramentos, gêneros textuais e a 
importância do texto neste ciclo e suas relações com as diferentes 
áreas do conhecimento. Nesses materiais, são encontradas práticas 
interdisciplinares principalmente com Ciências e Geografia, bem 
como temas transversais (alimentação, respeito às diferenças).

As sequências didáticas e os projetos didáticos, foco de nosso 
trabalho, estão nos cadernos 6 dos três anos do programa. Neles 
também são encontrados textos que abordam a apropriação do 
SEA e os letramentos nas diferentes áreas do conhecimento. Em 
relação a esses materiais, organizamos, no capítulo 4 quadros 
com tópicos e subtópicos abordados para que possamos visualizar 
melhor a distribuição de temas (seção 4.2). 

Os outros cadernos (1, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 - dos três anos) abor-
dam ainda temas como currículo na alfabetização, apropriação do 
sistema de escrita alfabética, ludicidade, contação e reinvenção de 
histórias, heterogeneidade em sala de aula, organização do traba-
lho docente, reflexões sobre a prática do professor e progressão 
e avaliação na alfabetização. 
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Há ainda doze cadernos de alfabetização matemática, um so-
bre formação de professores no PNAIC, um de educação especial 
e um que aborda avaliação. No ano de 2015, foram lançados dez 
cadernos novos, que também apresenta um viés interdisciplinar. 
No site do PNAIC, há uma série de bibliografias de apoio sobre 
alfabetização e letramento, recursos didáticos, currículo, inter-
disciplinaridade, planejamento, organização da rotina, ludicidade, 
literatura, biblioteca escolar e ensino de língua portuguesa.  

Passaremos na seção seguinte a abordar especificamente o 
foco de nossa investigação: os projetos e sequências didáticas nos 
materiais de formação do PNAIC. Para tanto, apresentamos uma 
seção em que discutimos as concepções de alfabetização, letra-
mento e gêneros textuais dos manuais do Programa.
 
3.3 CONCEPÇÕES E FUNDAMENTOS DO PNAIC: ALFABETIZAÇÃO, 
LETRAMENTO E GÊNEROS 

Para elaborar essa seção, realizamos uma leitura dos cadernos 
215 e 516 dos três anos do programa de formação para compreender 
os fundamentos que dão sustentação ao trabalho com sequências 
e projetos didáticos.  

Nesses cadernos, o planejamento do trabalho para a sala de 
aula é enfocado através dos objetivos e eixos da alfabetização, 
bem como materiais e estratégias de ensino. Para tanto, são lan-
çados temas como o trabalho com gêneros textuais no processo 
de alfabetização na perspectiva dos letramentos, leitura, escrita, 
apropriação do SEA e interdisciplinaridade. A escolha dessas 
duas unidades (2 e 5) justifica-se por serem os que apresentam 
a organização do trabalho pedagógico, diretamente relacionada 
às sequências didáticas e projetos didáticos que analisaremos em 
seguida. Retiramos um trecho de cada caderno (2 e 5) dos três anos 
do programa.  As seções de onde os trechos foram retirados para 

15 Tema predominante: organização e planejamento da alfabetização 
16  Tema predominante: gêneros textuais na sala de aula 
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que possamos compreender os fundamentos do Programa, intitu-
ladas “Iniciando a conversa” e “Aprofundando o tema” englobam 
textos teórico atravessados por trechos em que os autores citam 
pequenos relatos de pesquisas sobre práticas de docentes do ci-
clo sob crivo, a fim de ilustrar e exemplificar, a nosso ver, de que 
modo poderia ser realizada a transposição dos aspectos teórico-
conceituais para a sala de aula. Revelam, por isso, as concepções do 
programa, relacionando textos os teóricos às práticas que ilustram 
os aspectos teórico-conceituais. 

A concepção de alfabetização do Programa, presente nas 
unidades 2 e 5 dos três anos do material, baseia-se na perspectiva 
do letramento, em que os alunos são inseridos na cultura escrita, 
aliando o processo de apropriação do Sistema da Escrita Alfabética 
à interação dos sujeitos em práticas sociais de linguagem. Para isso, 
o docente precisa privilegiar situações em que o aluno vivencie a 
leitura e a produção de textos orais e escritos. Considera-se que 
a escola é uma instituição social que deve primar pelo ensino da 
leitura e da escrita, o que fornecerá ao discente os instrumentos 
para participar de várias situações sociais, para as quais a leitura 
e a escrita são um requisito. Essa concepção não só se alinha à de 
Kleiman (2007), que se considera que a escola é uma importante 
agência de letramento, como também propõe uma sistematiza-
ção sobre o SEA. Nos exemplos a seguir, podemos perceber essas 
concepções: 
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Quadro 4 - Trecho relativos à alfabetização na perspectiva dos letramentos retirados 
dos cadernos (anos 1, 2 e 3)

Trechos CAD/ ANO

(...) para que as crianças aprendam a escrever textos é preciso variar as 
situações de produção quanto às dimensões da escrita a serem contem-
pladas: (i) registro de um texto que se sabe de cor, como o tipo citado 
acima; (ii) a reescrita de textos, em que as crianças sabem o conteúdo 
do texto, mas precisam recuperá-lo e escrever de outro modo, pensando 
em “como dizer”; (iii) escrita autoral de textos, em que os estudantes 
precisam definir o que vão dizer e como vão dizer. (p. 10)

CAD 2 
ANO 1

O rompimento da concepção de língua escrita como código para 
uma concepção da mesma como sistema de notação alfabética, 
realizado por meio de diversos estudos, entre eles, os de Emília 
Ferreiro e Ana Teberosky (1986), trouxe avanços significativos para 
o fazer pedagógico. Atrelada a esta compreensão, veio também a 
de que é por meio da interação com os usos e funções da língua 
escrita que a aprendizagem ocorre. Assim, fica claro não mais 
haver sentido em se trabalhar com os alunos os textos “artificiais” 
encontrados em cartilhas. (p. 07)

CAD 5 
ANO 1 

Ao situarmos nosso debate nos direitos de aprendizagem e nos 
princípios didáticos discutidos, consideramos que alguns tipos 
de recursos didáticos são essenciais no ciclo de alfabetização: 1) 
livros que aproximem as crianças do universo literário, ajudando-
as a se constituírem como leitoras, a terem prazer e interesse 
pelos textos, a desenvolverem estratégias de leitura e a amplia-
rem seus universos culturais, tais como os livros literários de 
contos, poemas, fábulas, dentre outros; 9 os registros materiais 
a respeito da vida da criança e dos membros de seus grupos de 
convívio: registro de nascimento/ batismo ou casamento (dos 
pais e/ou dos  parentes), boletim escolar, cartões de saúde/
vacinação, fotografias (isoladas e em álbuns), cartas ou e-mails, 
contas domésticas, carnês, talões de cheque, cartões de crédito 
etc;(p. 35 – seção materiais) 

CAD 2
ANO 2
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Dessa maneira, Brandão (2006, p. 60/61) atribui ao docente “a 
tarefa de propor a leitura de textos interessantes, que tenham 
significado para seu grupo de alunos, assim como proporcionar 
um bom trabalho de exploração e compreensão desses textos”. 
No relato de Rielda, observamos que, ao mesmo tempo em que 
ela explora os elementos característicos dos gêneros lidos (textos 
didáticos, contos, história em quadrinhos, legendas, cartazes 
educativos, dentre outros), sistematiza os conteúdos presentes 
nos textos. Desse modo, as produções se diversificaram para 
possibilitar o registro dos conteúdos estudados, em função das 
representações e apresentações dos textos trabalhados em sala 
e dos contextos de comunicação visadas para a situação didática. 
(p. 31)

CAD 5 
ANO 2 

(...) toda socie dade detém um conjunto de gêneros que são 
usados para os diversos fins, por diferentes grupos sociais, e a 
familiari dade com tais gêneros facilita a apreen são das intenções 
comunicativas, pois cria expectativas sobre o que será lido/ es-
cutado e sobre os motivos pelos quais o conteúdo está sendo 
veiculado. Por outro lado, facilita o processo de produção, por 
criar esquemas sobre os modelos textuais “esperados” em de-
terminadas situações de interlocução. Cabe à escola, portanto, 
propiciar situações de inte ração mediadas por diferentes gêneros 
orais e escritos. (p. 20) A defesa de que o trabalho centrado nos 
gêneros discursivos é um caminho profícuo para a ampliação do 
grau de letramento dos alunos decorre da perspectiva bakhtiniana 
que evidencia que “cada esfera de utilização da língua elabora 
seus tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 
2000; p. 279). (p. 20)

CAD 2
ANO 3

A dimensão sociodiscursiva está relacio nada mais diretamente 
com os aspectos da interlocução, ou seja, o trabalho voltado para 
o reconhecimento dos propósitos para os quais os textos foram 
produzidos, os destinatários prováveis desses textos, os espaços 
sociais onde os textos circulam, dentre outros. Essa dimensão 
diz respeito às capacidades de refletir sobre os contextos que 
geraram os textos lidos, ou seja, o que motivou a escrita dos 
textos. Mas inclui tam bém as reflexões sobre os motivos que nos 
levaram a ler o texto e o papel que desem penhamos na leitura do 
texto. Tal dimensão pode ser contemplada em situações em que o 
professor lê para as crianças e em situa ções de leitura autônoma, 
ou seja, em que a criança pode ler sozinha. (p. 15)

CAD 5 
ANO 3

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos cadernos do PNAIC (grifos nossos)



90

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

Vemos que a concepção de alfabetização se mantém nos três 
anos nos materiais do Programa. Trechos que evidenciam uma 
aprendizagem socialmente situada, com práticas que mesclam ati-
vidades escolares e extraescolares relativas à idade e à vivência das 
crianças perpassam todas as unidades, o que revela uma proposta 
de construção ativa do sujeito e a colocação da criança na centrali-
dade da aprendizagem da escrita, ainda que os cadernos enfoquem 
o trabalho docente. Palavras como as seguintes são recorrentes 
tanto nos trechos acima quanto em outras páginas dos manuais: 
vivências, usos, experiências, cultura escrita, relação escola e co-
munidade, práticas sociais, situação comunicativa, interagir, escrita 
autoral, reflexão, uso, produção, sujeitos participativos, projetos 
mais amplos e gerais da escola.  

Esses trechos nos fazem compreender que a inserção do alu-
no na cultura escrita referente às diferentes esferas de produção 
de discurso (científica, literária, jornalística, escolar e acadêmica, 
cotidiana etc) é uma prioridade do PNAIC, considerando que, para 
isso, progressivamente o aluno vai se apropriando do SEA para lidar 
com gêneros cada vez mais complexos, para o qual defende-se um 
trabalho consistente e sistematizado do professor.  

A perspectiva do “alfabetizar letrando”, que sinaliza para a 
explicitação do SEA, além de uma inserção social e cultural do aluno 
num universo da escrita, perpassa todos os três anos dos caderno 
2 e 5, embasada teoricamente em trabalhos de diversos pesquisa-
dores, como Soares, Leal, Morais, Albuquerque, Freire, Kleiman17. 
Essa concepção social e discursiva de alfabetização retira de cena a 
aprendizagem do código como uma forma mecânica de apropriação 
do SEA, que não se relaciona aos sujeitos que aprendem, bem como 
desloca a concepção de língua como código, realocando a alfabe-
tização no viés da interação entre sujeitos. Portanto, o Programa 

17  Ao longo de todas as unidades, são citados muitos autores de diferentes linhas teórico-metodo-
lógicas do campo da alfabetização, dos letramentos e do ensino de línguas, como Leal (2004), 
Morais (2012), Morais e Albuquerque (2010), Mendonça e Leal (2008), Kleiman (2005) Koch 
e Elias (2006), Freire (1996), , Magda Soares (2003, 2004), Bronckart (1999), Dolz, Schneuwly 
(2004), Marcuschi (2005). Entretanto, parece que a ênfase é dada é para materiais do Centro 
de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), cuja equipe coordenou todo o PNAIC.
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não desconsidera, obviamente, que na aprendizagem da língua 
a reflexão explícita sobre o SEA é fundamental, mas que deve se 
dar exclusivamente em práticas sociais de linguagem, que também 
perpassa todas as unidades. Conforme apontam as unidades, é 
importante inserir o estudante no mundo da escrita, como uma 
forma de socialização, o que consideramos essencial para que ele 
possa participar dessa cultura, produzindo sentido para o que lê 
e interagindo por meio da palavra escrita.  

Em relação aos materiais didáticos a serem utilizados no pro-
cesso de alfabetização, são citados livros de literatura, dicionários, 
livros de receitas, livros que estimulem brincadeiras relativas aos 
conhecimentos do SEA, revistas, jornais, suplementos infantis, 
gibis, livros didáticos, materiais que circulam nas ruas (como do 
comércio e do cotidiano das residências, como certidões, boletim 
escolar, cartões de saúde/vacinação, fotografias, cartas, e-mails, con-
tas, carnês, calendários, agendas, quadros de horários, catálogos, 
mapas, textos publicitários, panfletos, cartazes, embalagens), bem 
como recursos de inserção em ambientes virtuais e de contato com 
variadas linguagens (computador, televisão, rádio). Essa variedade 
de gêneros e esferas é colocada na unidade 2 dos três anos em 
10 itens, o que confere um caráter bastante plural aos materiais, 
abrindo possibilidades múltiplas de discussão, opinião, troca e inte-
ração.  Além desses, são citados os próprios materiais distribuídos 
pelo governo federal (PNLD, PNBE) e jogos de alfabetização (um 
conjunto de 10 jogos, distribuídos para escolas em 2011 e 2013).18  

A presença desses materiais nos cadernos confirma a concep-
ção de alfabetização na perspectiva do letramento, com ampliação 
das capacidades de linguagem dos alunos, já que estão presentes 
obras de esferas diversas, o que significa que a escola se relaciona 
ao mundo exterior, não priorizando aqueles elementos voltados 
apenas ao letramento escolar.   

18  Também são citados os livros do PNBE destinados ao docente, que dão suporte à formação 
teórica docente, totalizando 154 obras. A coleção “Explorando o Ensino” também é mencionada. 
Esse materiais de apoio também ajudaram a compor os encontros presenciais de formação ao 
longo dos dois anos nas universidades. 
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A concepção de gêneros dos cadernos é baseada nos preceitos 
de Bakhtin (2003) e Bronckart (1999), conforme apresentado no 
capítulo 1; a esses autores, somam-se contribuições de outros te-
óricos (Koch, Elias, 2006; Marcuschi, 2005; Mendonça, 2005). Para 
o planejamento das atividades de sala de aula ancoradas nessas 
concepções, embasam os materiais o viés teórico-metodológico 
do Interacionismo Sociodiscursivo, basicamente nos trabalhos de 
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

Visto que os cadernos baseiam-se na perspectiva do ISD, a 
teoria vygotskiana desponta nos conceitos de instrumento e me-
diação, produzindo uma compreensão de que sendo as práticas 
de linguagem mediadas por instrumentos, que são construções 
culturais e históricas, os gêneros, que também são instrumentos, 
devem sustentar a aprendizagem da língua; eles são usados para 
transformar a atividade do sujeito, considerando seus esquemas 
de utilização, conforme apontamos no capítulo 1. 

Abaixo, selecionamos trechos que permitem entrever essas 
concepções.

Quadro 5 - Trecho relativos aos gêneros textuais nos cadernos (2 e 5) dos anos 1, 2 e 3 

Trecho relativos aos gêneros textuais CAD/
ANO

Fazer com que a criança em fase de alfa betização vivencie a leitura, a 
produção de texto escrito, a produção e compreensão de textos orais e a 
apropriação do Sistema de Escrita Alfabética como práticas rele vantes e 
interessantes é um desafio para os professores, o qual pode ser vencido 
quando “o trabalho didático é organizado levando em conta os textos que 
circulam entre diversos grupos sociais, no dia a dia.” (KLEIMAN, 2005, p.34). 
É com base nestas ideias que tomamos os usos dos gêneros textuais como 
ponto de partida para a prática pedagógica, com o objetivo primeiro de 
propiciar a vivência destas práticas também em ambiente escolar e desper-
tar nossos alunos para o uso além dos muros da escola. Ensinar por meio 
dos usos dos gêneros textuais significa pro mover um ensino voltado para 
a vida, que propicie verdadeiramente a formação do cidadão participativo 
das práticas sociais que envolvem a cultura escrita. É um direi to de nossos 
alunos e cabe aos professores garantir este direito de aprendizagem a 
cada um. (p. 07)

CAD 2 
ANO 1 
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Na intenção de aprofundar a reflexão sobre a alfabetização na perspectiva 
do letramento, iremos, neste texto, relatar experiências de ensino nas 
quais foram propostas situações didáticas por meio das quais os alunos 
leram e produziram textos diversos (lista, aviso, bilhete, panfleto e carta de 
reclamação), para atender a diferentes propósitos. A escolha dos gêneros 
decorreu das necessidades de interação geradas nas situações planejadas 
pelas professoras. Nos momentos em que isso foi possível, os alunos 
também refletiram sobre os princípios do sistema de escrita. (p. 15) (...) As 
professoras planejaram conjuntamente o Projeto Didático intitulado “Meu 
bairro, quantos lugares!”, na intenção de refletir com os alunos sobre os 
elementos que compõem o bairro onde moram. Com esse trabalho, elas 
conseguiram integrar diversos componentes curriculares: Língua Portugue-
sa, História e Geografia. (p. 15)

CAD 5 
ANO 1 

Nesse sentido, a língua se configura como uma forma de ação social, 
situada num contexto histórico, representando algo do mundo real. O 
texto, portanto, não é uma construção fixa e abstrata, mas, sim, palco de 
negociações e produções de múltiplos sentidos. Os textos são produzidos 
em situações marcadas pela cultura e assumem formas e estilos próprios, 
também historicamente marcados. Diferentes textos assemelham-se, como 
diz Bakhtin (1997), porque se configuram segundo características dos gê-
neros textuais que estão disponíveis nas interações sociais. Desse modo, 
pode-se dizer que a comunicação verbal só é possível por meio de algum 
gênero que se materializa em textos que assumem formas variadas para 
atender a propósitos diversos. Para melhor entendermos essa discussão, 
é importante enfocar as diferenças entre gêneros textuais e tipos textuais. 
(p. 06/07)

CAD 2
ANO 2

Os gêneros textuais, segundo Schneuwly e Dolz (2004), são instrumentos 
culturais disponíveis nas interações sociais. São historicamente mutáveis 
e relativamente estáveis. Emergem em diferentes domínios discursivos e 
se concretizam em textos, que são singulares. Assim, para que a intera-
ção entre falantes aconteça, cada sociedade traz consigo um legado de 
gêneros, por meio dos quais são partilhados conhecimentos comuns. Em 
consequência das mudanças sociais, os gêneros se alteram, desaparecem, 
se transformam em outros gêneros. Desse modo, novos gêneros textuais 
vão se constituindo, em um processo permanente, em função de novas 
atividades sociais. Se isso não ocorresse, a comunicação seria quase impos-
sível, pois cada demanda comunicativa exigiria a construção de um texto 
configurado de modo completamente novo, que por sua vez precisaria ser 
compreendido pelos envolvidos na atividade para que a interação aconte-
cesse. Segundo Bakhtin, (1997, p. 302): “Aprendemos a moldar nossa fala 
às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem 
nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a 
extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, 
prever-lhe o fim. (…) Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, 
a comunicação verbal seria quase impossível.” (p. 07/8)

CAD 5 
ANO 2 
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Em relação à dimensão sociodiscursiva, mais diretamente relacionada às 
intera ções estabelecidas, podem-se destacar as reflexões acerca do contex-
to de produção de textos, ou seja, os propósitos para a escrita do texto, 
os destinatários para os quais o texto está sendo produzido, os espaços 
de circulação do texto etc. Um exemplo interessante a esse respeito foi 
uma situação analisada por Cabral e Nunes (2005), em que as crianças 
foram convidadas a escrever cartas de leitores para jornais de circulação 
social para tratar de temáticas relativas aos meninos em situação de rua. 
Foram planejadas, com tal propósito, atividades em que as crian ças leram 
várias reportagens sobre esse problema social e várias cartas de leitores 
que tratavam do mesmo tema (respostas às reportagens lidas). Inseridas 
nessas práticas, as crianças passaram a também escrever cartas à redação 
dos jornais, comentando as reportagens e opinando sobre o tema. (p. 17)

CAD 2
ANO 3

Os fenômenos linguísticos passam a ser entendidos como espaço de inte-
ração, no qual os indivíduos envolvidos participam ativamente, elaborando 
enunciados para atender a suas finalidades comunicativas (BAKHTIN, 1953). 
O objetivo da escola seria garantir a apropriação pelos alunos das práticas 
de linguagem instauradas na sociedade para que eles possam ter partici-
pação social efetiva. Reconhecemos que a imersão dos alunos nas práticas 
de linguagem contribui para a sua apropriação, porém, acreditamos que 
é preciso ir além das vivências. É necessário um trabalho progressivo e 
aprofundado com os gêneros textuais orais e escritos, envolvendo situações 
em que essa exploração faça sentido. Tal posição é adotada por autores 
como Bronckart (1999) e Schneuwly e Dolz (2004). (p. 6-7)

CAD 5
ANO 3 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos cadernos do PNAIC (grifos nossos)

A concepção de gênero que podemos apreender dos docu-
mentos é que são ações de linguagem e que, por constituírem 
a interação, devem ser o ponto de partida do ensino. Num viés 
bakhtiniano, os gêneros são conceituados não seu tríplice aspecto 
(conteúdo, estilo e construção). São o alicerce da aprendizagem 
porque oportunizam as situações de experiências, vivências e uso 
da língua, a fim de que os alunos tornem-se sujeitos, na interação 
em eventos e situações que propiciem a escrita autoral e a reflexão 
sobre a língua.

Isso significa que a proposição de situações para o aluno in-
teragir no período de alfabetização, bem como a sistematização 
sobre o SEA, é que vai assegurar a apropriação da escrita, nas quais 
o discente pode agir pela linguagem, proporcionando vivências 
com a língua. O objetivo é que o aluno seja participativo em uma 
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cultura escrita, conseguindo interagir socialmente com o mundo 
por meio da linguagem. Assim, são enfocadas as práticas em que a 
leitura e a escrita tenham real circulação na escola e fora dela, de 
forma que a autoria dos alunos ganhe sentido social, ampliando 
seus letramentos. Rompe-se, então, com o “texto como pretexto”, 
em prol de propostas para que os alunos interajam e reflitam sobre 
questões linguísticas dos textos e do SEA. 

Como a escolha dos gêneros é altamente polêmica, há uma 
ampla possibilidade atrelada à temática, dado que os cadernos 
defendem uma inserção do aluno na cultura escrita, num projeto 
interdisciplinar. No trecho acima (quadro 5), a professora escolhe 
o bairro como tema para gerar situações de aprendizagem tanto 
de aspectos geográficos quanto de linguagem. Aproveitando-se 
dessa situação, consegue conduzir um trabalho seguro, partindo 
das ações discursivas inerentes ao reconhecimento do lugar, se-
guindo para os eixos de trabalho com a linguagem (leitura, escrita, 
oralidade e, por sua vez, a reflexão). Ou seja, encontramos aqui 
a concepção da didática ideal (BRONCKART, 1999), que vai da 
prática social para o gênero e, então, para o texto, com todos os 
seus níveis de análise, até mesmo para os elementos do sistema 
de escrita alfabética, foco desta etapa. 

Para que ocorra o processo de alfabetização, o Programa 
propõe que no planejamento da prática pedagógica devem ser 
privilegiados quatro eixos do ensino: leitura, escrita, oralidade 
e análise linguística. Esses eixos devem ser integrados e nortea-
dores do planejamento, levando em consideração as concepções 
fundantes, que privilegia os usos sociais da língua escrita, não só 
escolares, mas também referentes às diversas esferas sociais. Ape-
sar de enfatizar o planejamento, a flexibilidade é destacada como 
um importante aspectos da prática pedagógica, dependendo do 
contexto da sala de aula. Embora haja essa divisão em eixos, ela 
se destina à orientação da ação pedagógica e está profundamente 
atrelada às concepções de alfabetização, letramento e gêneros, 
acima apresentadas. 
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Quadro 6. Trechos relativos aos eixos de ensino de LP (leitura,  escrita, oralidade e 
análise linguística)

eixos Trechos relativos aos eixos de ensino de LP (leitura, escrita, oralidade e análise linguística) CAD/
ANO

LE
IT

U
RA

A leitura envolve a aprendizagem de diferentes habilidades, tais como: (i) o domínio 
da mecânica que implica na transformação dos signos escritos em informações, (ii) a 
compreensão das infor mações explícitas e implícitas do texto lido e (iii) a construção de 
sentidos. (...) Quanto maior for a experiência de ouvir e ler textos, mais elaborada será a 
produção de sentidos por parte do leitor. No proces so inicial de apropriação do Sistema 
de Escrita Alfabética, cabe ao professor ser o mediador da turma, auxiliando os alunos na 
elaboração de objetivos e expectativas de leitura, na criação de hipóteses antes e durante 
o ato de ler, correlacionando os conhecimentos prévios dos aprendizes com aqueles que 
se pode reconhecer no texto, sejam explícitos ou implícitos. (p. 9) 

CAD 2 
ANO 1 

PR
O
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U
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Quando se fala em escrita, no primeiro ano, é comum que se associe esta atividade a 
uma escrita alfabética, à produção de um texto longo, geralmente narrativo, o que leva 
o professor a adiar esta prática. Entendemos que o texto a ser escrito pelas crianças 
pode ser longo ou curto, conhecido ou não. A letra de uma cantiga, uma quadrinha, um 
poema, um provérbio, um dito popular, uma história, um bilhete, um cartaz, um aviso são 
alguns exemplos de textos a serem escritos em sala de aula. A escolha do que a criança irá 
escrever irá depender da situa ção comunicativa proposta pelo professor. Partindo desta 
concepção, defendemos a ideia de que a criança pode e deve escre ver espontaneamente 
desde as primeiras semanas de aula. É necessário, entretanto, que o docente compreen-
da que copiar não é sinônimo de escrever, embora seja uma habilidade necessária a ser 
desenvolvida durante a alfabetização   (p. 09)

O
RA

LI
D

AD
E

O pro fessor precisa levar em conta os usos que fazemos da oralidade na sociedade, 
promo vendo atividades sistemáticas que envol vam os gêneros orais como, por exemplo, 
apresentação de trabalhos, participação em entrevistas, contação de histórias.  O alar-
gamento das práticas de oralidade sig nifica o direito de apreensão de um instru mento 
necessário não só para a vida escolar, mas também para a vida em sociedade. Esta é uma 
formação que visa o exercício da cida dania. Alfabetizar na perspectiva do letramento 
também é compreender que se ensina para que as crianças sejam sujeitos capazes de 
expor, argumentar, explicar, narrar, além de escutar atentamente e opinar, respei tando a 
vez e o momento de falar. (p. 11)

AN
ÁL
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E 
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U
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C
A A apropriação do sistema de escrita está diretamente relacionada com a capacidade de 

se pensar sobre a língua. O processo de análise linguística nos anos iniciais precisa estar 
voltado para as reflexões acerca da língua e de seu funcionamento e é neces sário que 
seja desenvolvido concomitante mente com a apropriação dos usos e funções sociais dos 
gêneros textuais, da leitura, da produção de textos e da linguagem oral. (p. 12) 

LE
IT

U
RA

Um primeiro desafio é pensar sobre situações diversificadas de leitura e escrita. Estas situa-
ções, segundo Leal e Albuquerque (2005), podem ser agrupadas em quatro tipos principais: 
1) situações de interação, mediadas pela escrita, em que se busca causar algum efeito sobre 
interlocutores(as) em diferentes esferas de participação social (circulação de informações coti-
dianas, como textos jornalísticos, epistolares, científicos, instrucionais, literários, publicitários, 
dentre outros); 2) situações voltadas para a construção e sistematização do conhecimento, 
caracterizadas sobretudo pela leitura e pela produção de gêneros textuais que usamos como 
auxílio para organização e memorização, quando necessário, de informações, tais como ano-
tações, resumos, esquemas e outros gêneros que utilizamos para estudar temas diversos; 3) 
situações voltadas para autoavaliação e expressão “para si próprio(a)” de sentimentos, desejos, 
angústias, como forma de auxílio ao crescimento pessoal e ao resgate de identidade, assim 
como ao próprio ato de investigar-se e resolver seus próprios dilemas, com utilização de 
diários pessoais, poemas, cartas íntimas, sem destinatários(as); 4) situações em que a escrita 
é utilizada para automonitoração de suas próprias ações, para organização do dia a dia, para 
apoio mnemônico, tais como as agendas, o calendários, os cronogramas e outros. (p. 08/09) 
As situações de leitura compartilhada ajudam as crianças a desenvolver conhecimentos sobre 
a escrita e estratégias de leitura que serão mobilizadas nas situações de leitura autônoma, ou 
seja, aquelas em que elas precisam ler sem ajuda. (p. 10) 

CAD 5 
ANO 1 
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Em relação à produção de textos, reflexões semelhantes podem ser feitas. Há apren-
dizagens que podem começar antes que as crianças sejam capazes de escrever de 
acordo com os princípios do sistema de escrita. Desse modo, é necessário prever 
situações compartilhadas de produção de textos, em que o professor seja o escriba. 
Essas produções coletivas são ricas, por possibilitarem a explicitação de estratégias 
de escrita. As crianças aprendem sobre a linguagem, mas aprendem também sobre 
como planejar, revisar, avaliar textos. Nas situações em que as crianças são estimuladas 
a escrever sozinhas elas mobilizam os conhecimentos e estratégias aprendidos nas 
situações partilhadas, mas, sem dúvidas, há outras aprendizagens em jogo, pois o 
escritor precisa saber coordenar as ações de definir o que vai dizer. Tais aprendizagens 
são mais complexas e exigem que o aprendiz já compreenda o Sistema de Escrita 
Alfabética. Por isso, tais conhecimentos e habilidades são introduzidos no primeiro 
ano, mas geralmente não se consolidam nesta etapa de escolarização. Em relação 
aos textos orais, também podemos destacar que é relevante promover situações 
planejadas de ensino, que possam ajudar as crianças a aprender a: (conteúdo do 
texto), como vai dizer e como registrar no papel. (p. 11/12)

O
RA

LI
D
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E

Em relação aos textos orais, também podemos destacar que é relevante promover 
situações
planejadas de ensino, que possam ajudar as crianças a aprender a: • participar 
de interações orais em sala de aula (questionando, sugerindo, argumentando e 
respeitando os turnos e a vez de intervir); • escutar textos de diferentes gêneros, 
sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os critica-
mente; • planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, 
contação de história; • produzir textos orais de diferentes gêneros, com diferentes 
propósitos, sobretudo os mais formais comuns em instâncias públicas (debate, en-
trevista, exposição, notícia, propaganda, relato de experiências orais, dentre outros); 
• analisar a pertinência e a consistência de textos orais, considerando as finalidades 
e características dos gêneros; • reconhecer a diversidade linguística, valorizando as 
diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, 
dentre outras; • relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema 
de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais; • valorizar os 
textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais. 
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Um trabalho efetivo implica, portanto, na realização em sala de aula de atividades, 
as mais variadas, em torno dos eixos do componente curricular Língua Portuguesa 
(oralidade, leitura, produção textual e análise linguística). Sem dúvidas que um foco 
a ser priorizado nas turmas de primeiro ano deve ser a apropriação do Sistema de 
Escrita Alfabética, mas o propósito do alfabetizar letrando evidencia a necessidade 
de uma constante articulação entre tal eixo e os demais eixos. O que nem sempre 
é fácil. O desafio é construir práticas que contemplem as duas dimensões e que, na 
medida do possível, as articulem. O estudo realizado por Carvalho (2012) mostra 
que muitos professores interpretam que tal articulação se dê a partir de situações 
em que na escrita de textos o professor provoque reflexões sobre o sistema de 
escrita. Nesses casos, geralmente os textos tornam-se pretextos para o ensino do 
sistema de escrita. Nesses momentos, via de regra, nem se viabiliza um trabalho 
produtivo de reflexão sobre o texto e nem um trabalho suficientemente reflexivo 
sobre o sistema de escrita. (p. 09)
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O eixo da leitura tem, dentre outras, a finalidade de proporcionar às crianças a 
capacidade de ler para: aprender a fazer algo, aprender assuntos do seu interesse, 
informar-se sobre algum tema e ter prazer na leitura. Para o planejamento dessas 
atividades concebemos a leitura como
uma relação dialética entre interlocutores, que pressupõe a interação entre texto e 
leitor e não um simples ato mecânico de decifração de signos gráficos. O ensino da 
compreensão de texto é, portanto, um processo em espiral no qual o leitor realiza um 
trabalho ativo de construção do sentido do texto pela ativação de diferentes esque-
mas. No segundo ano, espera-se que a criança já possua domínio da apropriação do 
sistema de escrita e alguma fluência mínima de leitura para que desenvolva autonomia 
na compreensão dos textos. (p. 10) (...) Segundo Brandão e Rosa (2010), para que a 
criança compreenda a leitura como uma atividade de construção de sentidos, em que 
é preciso interagir ativamente com o texto, é importante que, após a atividade de 
leitura, ocorram conversas sobre o texto lido. (p. 10)  

CAD 2
ANO 2
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 Quanto ao eixo da produção de textos, consideramos que, ao entrarmos no mundo 
da escrita, operamos com a língua de modo diferente, fazendo-a objeto de atenção 
e manipulação. (...) Em relação ao planejamento das atividades voltadas para o eixo 
da produção de textos, é importante que estas busquem contemplar as reflexões 
acerca do contexto de produção. O contexto de produção, tal como propõem vários 
autores, determina não apenas o que dizemos sobre o “mundo”, mas também a forma 
que escolhemos para “dizer”. É necessário na escrita de um texto que se tenha não 
somente “o que escrever”, mas também “para que” e “para quem” escrever, ou seja, 
quem escreve um texto elabora representações sobre a situação de interação, sobre 
os interlocutores e sobre as representações do interlocutor. (p. 12)
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E Por fim, em relação ao eixo da oralidade, não é certo afirmar que a fala é informal e a 

escrita formal. Ambas têm graus de formalidade variáveis de acordo com as situações 
comunicativas, pois os usos da língua são situados, sociais e históricos, e possuem 
certo grau de implícito e envolvimento. Portanto, a fala e a escrita são atividades 
discursivas e essa relação entre fala e escrita se dá em forma de um contínuo, sendo 
as duas ações planejadas. (p. 13)
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É importante pensar em atividades que envolvam ações de comparar, montar e 
desmontar palavras, para observar e discutir os princípios do Sistema de Escrita 
Alfabética, promovendo a apropriação e a consolidação da alfabetização. Nessa fase, 
o foco deve ser o domínio do sistema e o uso adequado das palavras nos textos, por 
meio da reflexão sobre os recursos linguísticos necessários para a constituição de 
efeitos de sentido em textos orais e escritos. (...) A preocupação do professor não 
deve ser com a memorização das regras, mas com a compreensão. (p. 9) 
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Em uma perspectiva sociointeracionista, os eixos centrais do ensino da língua ma-
terna são a compreensão e a produção de textos. Nessas atividades, convergem de 
forma indissociável fatores linguísticos, sociais e culturais. Nelas, os interlocutores 
são participantes de um processo de interação, e, para isso, precisam ter domínio 
da mesma língua e compartilharem
as situações e as formas como os discursos se organizam, considerando seus propó-
sitos de usos e os diversos contextos sociais e culturais em que estão inseridos. (p. 6)
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No trabalho em sala de aula com os gêneros duas dimensões se articulam. A primeira 
se refere aos aspectos socioculturais relacionados a sua condição de funcionamento 
na sociedade e a segunda se relaciona aos aspectos linguísticos que se voltam para 
a compreensão do que o texto informa ou comunica. Refletindo sobre essas rela-
ções, como defendem Schneuwly e Dolz (2004), enfatizamos a importância de se 
proporcionar aos alunos contatos com os mais diversos gêneros textuais. Para esses 
autores, o ensino da leitura e da escrita na escola pode ser sistematizado de forma 
que o aluno possa refletir, apropriar-se e usar diversos gêneros textuais. Conforme 
sintetizam Mendonça e Leal (2005), com uma proposta de aprendizagem em espiral, 
um mesmo gênero pode ser trabalhado em anos escolares diversos ou até na mesma 
série, com variações e aprofundamento diversos. (p. 9) 
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E Além disso, o trabalho realizado, em decorrência da natureza do tema estudado, 

incorporando outros componentes curriculares, como História, Geografia e Ciências, 
mostrou-se fecundo para a aprendizagem de habilidades ligadas aos usos da lingua-
gem oral. A participação dos alunos em situações de interações orais com questiona-
mentos, sugestões e explicações esteve bem presente na prática da professora. (p. 26) 
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bastante significativa em que as crianças podem não só fazer a interpretação das 
imagens, mas constroem a legenda e refletem sobre a escrita das palavras.” (p. 14)



99

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

LE
IT

U
RA No eixo da leitura, três dimensões interli gadas precisam ser enfatizadas: a dimen-

são sociodiscursiva; o desenvolvimento de estratégias de leitura; o domínio dos 
conhecimentos linguísticos. (p 15) 

CAD 2
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A Em relação ao eixo de produção de textos escritos também podem ser destacadas 
três dimensões do ensino: a dimensão sociodiscursiva, o desenvolvimento das es-
tratégias de produção de textos e o domí nio dos conhecimentos linguísticos (p. 16) 
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E No eixo da oralidade, quatro dimensões principais podem ser contempladas, como foi 

discutido por Leal, Brandão e Lima (2011), ao analisarem livros didáticos: valo rização dos 
textos de tradição oral; oralização do texto escrito; relações entre fala e escrita; produção 
e compreensão de gêneros orais. (p. 18)
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reflexão sobre os gêneros e suportes textuais; reflexão sobre e uso de recursos lin-
guísticos para constituição de efeitos de sentido em textos orais e escritos, incluindo 
a aprendizagem das convenções gramaticais; domínio do sistema alfabético e norma 
ortográfica; e ensino de nomen claturas gramaticais. (p. 19)
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Também há conhecimentos mais gerais que, uma vez adquiridos por meio da apropria-
ção de um gênero pertencente a um determinado agrupamento, ajudam na leitura e 
produção de gêneros de outros agrupamentos (transferência de aprendizagens entre 
gêneros de agrupamentos diferentes). Porém, embora reconheçamos essa possibilidade, 
consideramos que é preciso garantir momentos mais específicos de trabalho com cada 
um desses grupos. Se nos concentrarmos em apenas um, os alunos podem desenvolver 
bem determinadas operações, enquanto terão mais dificuldades em outras. (p. 10) 
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Por fim, um terceiro aspecto a ser levado em consideração é o fato de que há alunos 
com mais facilidade, por exemplo, na produção de textos com a finalidade de debater 
temas controversos; já outros podem ter mais habilidade em construir textos nar-
rativos ficcionais. Se trabalharmos com gêneros pertencentes a um único grupo, os 
alunos com dificuldades de lidar com gêneros deste grupo poderão encarar o ato da 
escrita como um obstáculo constante, algo difícil de ser superado, desmotivando-os 
para as outras aprendizagens. Porém, ao variarmos os gêneros, daremos oportu-
nidades aos alunos para também mostrarem suas melhores habilidades e, assim, 
contribuímos para mantê-los motivados a continuar seu processo de apropriação 
das práticas de linguagem. (p. 10)
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E É preciso pensar problemas de linguagem de diferentes níveis de dificuldade que 

vão se aprofundando com o avançar da escolaridade. Tais problemas estariam 
relacionados às capacidades de linguagem: capacidades de ação (representação do 
contexto social, no qual a situação de interação está inserida), capacidades discursivas 
(estruturação discursiva dos textos) e capacidades linguístico-discursivas (escolha de 
unidades linguísticas). (p. 07)
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Assim, Dolz e Schneuwly (2004) propõem que, ao longo de um ano letivo, o pro-
fessor escolha como objeto de ensino gêneros com características composicionais, 
sociodiscursivas e linguísticas relativamente diferentes entre si, pois, assim, estará 
contribuindo para que seus alunos realizem diferentes operações de linguagem e 
se apropriem de diversas práticas de letramento. Agindo assim, os alunos terão a 
oportunidade de refletir sistematicamente sobre gêneros semelhantes e gêneros 
diferentes entre si no decorrer de sua escolaridade. (p. 08)

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos cadernos do PNAIC (grifos nossos)
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No tocante aos eixos acima, várias formas de leitura são 
propostas, de modo que haja espaço para a formação do gosto, 
com momentos para as crianças opinarem sobre as leituras como 
sujeitos em formação. Perpassam os documentos propostas de 
leitura autônoma, compartilhada, deleite, rodinhas de leitura, 
em que os alunos devem falar de seus gostos e desejos a fim de 
construir sentidos nas discussões. A concepção que perpassa os 
documentos é de que a leitura envolve aspectos socioculturais, 
cognitivos e linguísticos. São enfocadas questões da circulação, 
das estratégias e do reconhecimento dos elementos linguísticos 
para a construção de sentido.  Um aspecto marcante nos docu-
mentos é a abertura que se dá para a criança conversar, expor 
suas opiniões e desejos em atividades de leitura compartilhada, 
o que revela a centralidade do leitor em formação como uma 
importante concepção do PNAIC. 

Do 1º ao 3º ano dos documentos, vemos uma concepção de 
leitura é de construção de sentido. A apropriação do SEA se dá em 
atividades de leitura interativa, de modo que o aluno é instigado 
a agir para produzir sentido, a partir de situações reais de uso 
da língua; a diversificação de esferas e agrupamentos de textos 
perpassa os 3 anos, de forma que a capacidade leitora vai sendo 
ampliada ao longo da escolarização. A complexidade do eixo da 
leitura se dá na sequência que se inicia em vivência, passando para 
a reflexão em busca de automonitoração. Vale destacar que não 
fizemos uma leitura, conforme procederam Bueno e Kleiman (2017), 
de aspectos relativos à avaliação da leitura. As autoras enfatizam 
que, neste eixo, referindo-se ao caderno 6 do material, dedicado 
à avaliação, “a abordagem da leitura de avaliação da compreensão 
dos cadernos avaliados não condiz com um trabalho com gêneros e 
sequências didáticas em uma perspectiva de letramentos múltiplos” 
(2017, p. 52), que retomaremos mais à frente.       

Em relação à produção escrita, reitera-se a perspectiva de que 
a prática social é que “gera” o gênero, a partir de situações reais 
relativas às esferas do cotidiano, motivada por temáticas, media-
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das pelos professores para as crianças adentrarem como sujeitos 
produtores de linguagem escrita, e a partir daí, se apropriarem 
do SEA. Assim como esclarece Abreu-Tardelli et al (no prelo), a si-
tuação social é o princípio para aprendizagem da língua. Trata-se 
da concepção de que gênero textual é instrumento de interação 
e, na escola, objeto de aprendizagem, também coerente com a 
concepção dos materiais apresentada em 3.3. Enfatizamos que em 
várias passagens19 há aspectos para que as crianças aprendam a 
argumentar, expor opiniões, falar de si mesmas. Nessas situações, 
estando os discentes alfabetizados ou não, conforme descrito na 
seção teórica dos manuais, os elaboradores evidenciam que os 
alunos são capazes de, e devem, escrever espontaneamente desde 
as primeiras semanas de aula. Nos 3 anos, as situações sociais é 
que vão guiar as atividades escolares, para que os alunos finali-
zem a apropriação do SEA ao final do 3º ano, um dos objetivos 
do programa. 

Integrar os eixos da oralidade e da escrita também é um 
dos focos do material: não há dicotomia entre gêneros orais e 
escritos, mas uma proposta de integração na seção teórica, que 
fica bastante evidenciada nos trechos acima, condizente com as 
proposição de Schneuwly e Dolz (2004) e Rojo e Schneuwly (2006) 
e nos trabalhos de pesquisa sobre oralidade e escrita na perspec-
tiva dos letramentos. No viés da integração, há uma interpene-
tração entre a fala e a escrita nas práticas sociais de linguagem, 
num processo de mútua constitutividade entre as modalidades 
(ROJO, SCHNEUWLY, 2006). Contribuições de Marcuschi (2001) 
Marcuschi e Dionísio (2007) e de Leal e Gois (2012) sustentam a 
importância da proposição de situações para uso do oral na escola, 
bem como da reflexão sobre a fala nos contextos, o que confere 
uma consciência sobre as relações entre fala e escrita, aspecto 
fundamental no processo de alfabetização. Os gêneros, então, 
permitem mesclar atividades de produção, escuta/compreensão e 
análise linguística tanto da oralidade quanto da escrita, de forma 
19  Em todas as sequências e projetos analisados da seção “Compartilhando”, totalizando 6, há 

trechos evidenciando abertura para a opinião dos alunos.   
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integrada, considerando as várias situações comunicativas em 
que a linguagem se materializa. 

A progressão do 1º ao 3º ano dos materiais se materializa em 
exemplos que sugerem elaboração de situações de uso da lingua-
gem como rodas de conversa, pequenas apresentações orais, con-
tação de histórias, bem como de gêneros mais formalizados, como 
a entrevista e o seminário. Também percebe-se aqui uma gradação 
de complexidade, com situações discursivas menos monitoradas às 
mais monitoradas. Percebemos, então, que o material se vincula ao 
princípio de que “O papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as 
formas de produção oral cotidianas para os confrontar com outras 
formas mais institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por 
restrições exteriores (DOLZ, SCHNEUWLY, HALLER, 2004, p. 175). 

Em relação à análise linguística, a concepção é de reflexão 
sobre a língua, para a criança aprender a pensar sobre a linguagem. 
Muitos jogos específicos para esse eixo são citados. A AL está 
totalmente dependente dos usos sociais e não se desvincula, em 
nenhum momento, das produções orais e escritas, nem da leitura. 
Isto é, só há apropriação e reflexão sobre o SEA em alguma ativi-
dade de produção e circulação das produções dos alunos. Ou seja, 
a análise linguística é realizada em função da ação de linguagem 
em curso, o que propicia mais sentido para a aprendizagem da 
língua escrita. Há momentos reservados para a reflexão sobre o 
SEA e também para sistematização do conhecimento, o que reforça 
a concepção de que é necessário que os alunos, até o 3º ano, já 
tenha se apropriado do SEA para avançar na escola em todas as 
áreas do conhecimento, conforme veremos na seção seguinte na 
análise das sequências e dos projetos. Este eixo está totalmente 
integrado aos três outros que, por sua vez, estão embasados numa 
concepção interacionista de linguagem, coerente com a concepção 
de gênero anteriormente apresentada. 

Sintetizamos essa progressão na complexidade perpassando 
os 3 anos dos materiais no seguinte esquema:
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Quadro 7 – síntese de concepções, objetivos e procedimentos 
relevados nos cadernos do PNAIC

Instituição 
escolar

Procedimento 
didático

Concepção Gêneros 
textuais

Eixos integrados 
nos 3 anos

Entre outros, 
tem o objetivo 
de alfabetizar -  
à insere o alu-
no como sujei-
to participati-
vo na cultura 
escrita
à promove uso 
da língua em 
prática sociais 
de linguagem 

planejamento  
de atividades 
de interação 
pela l ingua-
gem em diver-
sas áreas do 
conhecimento 
(interdiscipl) 
para o desen-
volvimento de 
capacidades 
de linguagem 

Concepção 
discurs iva, 
c o g n i t i v a 
e social de 
l inguagem, 
envolvendo 
diversidade 
de esfera e 
agrupamen-
tos 

a ç õ e s  d e 
linguagem 
que, mate-
rial izando 
s i t u a ç õ e s 
discursivas, 
e n v o l v e 
contexto e 
circulação 
das produ-
ções auto-
r a i s  d o s 
alunos rela-
tivas a dife-
rentes áreas 
do conheci-
mento 

LEITURA A n á l i s e 
linguísti-
ca: subor-
d i n a d a 
aos gêne-
ros  com 
ênfase em 
uso social 
da língua; 
é a refle-
xão sobre 
o SEA.

ESCRITA

ORALIDADE

Fonte: elaborado pelas autoras

Para além as abordagens acima apresentadas, que se vinculam 
ao eixo norteador da alfabetização em Língua Portuguesa, há uma 
concepção que atravessa todo o programa de formação que rela-
ciona letramento e interdisciplinaridade, que desponta reiteradas 
vezes20 nos materiais. Pela apreensão desses conceitos, percebe-se 
que a alfabetização não se restringe à aprendizagem da língua, mas 
envolve a inserção do aluno numa cultura dos letramentos a partir 
dos diferentes saberes, de forma que o aluno possa lidar com textos 
escolares e não escolares, de diferentes esferas. Por isso, em todos os 
anos do Programa, são abordados direitos de aprendizagem relativos 
às disciplinas escolares. Ainda que sejam traçados eixos para o ensino 
de língua materna, os gêneros textuais também sustentam a apren-
dizagem nas diferentes áreas, como Matemática, História, Geografia, 
Ciências, Literatura. Isso se revela nos projetos e sequências, bem 
como nos trechos seguintes: 

20  Em todos os projetos e sequências didáticas analisados, diferentes componentes curriculares 
estão associados.  
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Quadro 8. Trechos sobre letramentos e interdisciplinaridade
Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos cadernos do PNAIC (grifos nossos)

Trechos sobre letramentos e interdisciplinaridade

Como podemos ver, o plano anual, além de organizar os conhecimentos a serem 
de senvolvidos durante um ano letivo, revela nossas escolhas com relação ao que 
vamos ensinar aos nossos alunos, antes mesmo de conhecê-los. Destaque-se, 
entretanto, que além de se ter como foco os direitos de aprendizagem e as ex-
periências acumula das, a ênfase a ser dada a cada tipo de ati vidade será dirigida 
pelo resultado da ava liação diagnóstica e pelo que foi decidido (pela escola, pela 
Secretaria de Educação e pela professora) sobre o que será ensinado naquele ano, 
tanto em relação aos eixos de ensino do componente curricular Língua Portuguesa, 
quanto no que se refere às outras áreas de conhecimento. (...) o conhecimento das 
orientações oficiais possibilita a organização das competências e conteúdos que 
serão importantes para aquele nível de ensino. É como se fosse um mapa geral da 
sua atuação naquele ano, no qual se incluiriam os projetos mais amplos e gerais 
da escola e os mais específicos daque la classe, para que, a partir dele, possam ser 
construídos os planos semanais e diários.  (p. 13/14) 

CAD 2
ANO 1

Dando continuidade ao projeto, na segunda aula, as docentes prosseguiram com a 
exploração dos elementos que compõem as ruas e também focaram na questão dos 
endereços. Após a construção inicial elementos de um bairro com os alunos, a etapa 
seguinte foi trabalhar a localização do lugar (casa e rua) no contexto do bairro. A 
estratégia para iniciar a orientação e localização foi utilizar o endereço dos alunos. 
A leitura do livro “A Rua do Marcelo”, de Ruth Rocha, motivou esse momento. A 
partir da leitura, as professoras buscaram desenvolver a capacidade dos alunos de 
compreender textos lidos por outras pessoas. Também estavam ensinando algumas 
estratégias de leitura fundamentais para que essa compreensão acontecesse: anteci-
pação de sentidos do texto, elaboração de inferências, localização de informações, 
dentre outras. De acordo com Solé (1998, p. 70), “[...] se as estratégias de leitura 
são procedimentos e os procedimentos são conteúdos de ensino, então é preciso 
ensinar estratégias para a compreensão de textos. Estas não amadurecem, nem se 
desenvolvem, nem emergem, nem aparecem. Ensinam-se – ou não se ensinam – e 
se aprendem – ou não se aprendem. (p. 18)

CAD 5 
ANO 1 

Além disso, gêneros não considerados fre quentemente como sendo da esfera cien-
tífica podem fazer circular conhecimentos de diferentes áreas do saber. As reporta-
gens impressas em jornais, por exemplo, veiculam muitos conceitos matemáticos, 
tanto na seção de economia, quanto em outras seções. Uma reportagem sobre uma 
epidemia em um país, por exemplo, pode fazer circular, além dos conhecimentos bio-
lógicos, conhecimentos sobre o clima e a vegetação do país, conceitos matemáticos, 
como estimativa e dados estatísticos. Uma biografia pode conter informações sobre 
fatos históricos, sobre expressões artísticas de uma época, dentre outros. (p. 26/27) 

CAD 2
ANO 2
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Neste texto analisamos os registros da prática de uma professora com o objetivo de 
entender como o trabalho em sala de aula pode se voltar para o estudo aprofundado 
de um gênero textual, como forma de desenvolver conhecimentos e capacidades 
de compreensão e produção de textos. Apresentamos e refletimos sobre os eixos 
de ensino identificados nas atividades realizadas e procuramos destacar não só os 
conteúdos do componente curricular Língua Portuguesa, mas também as relações 
de interdisciplinaridade estabelecidas com os componentes História e Ciências.  A 
proposta de ensino apresentada consiste em uma sequência de atividades organi-
zadas em torno de uma temática: Hábitos alimentares e saúde bucal. Destacamos 
que refletiremos sobre o planejamento e a realização da sequência de atividades 
em sala de aula. (p. 11)

CAD 5 
ANO 2 

A defesa de que o trabalho centrado nos gêneros discursivos é um caminho pro-
fícuo para a ampliação do grau de letramento dos alunos decorre da perspectiva 
bakhtiniana que evidencia que “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2000; p. 279). Nessa perspectiva, os 
gêneros circulam na sociedade. Introduzindo-os na escola, fazemos com que o que 
se ensina na escola seja mais claramente articulado ao que ocorre fora dela. (...) Os 
textos didáticos, por exemplo, são mui to próprios do contexto escolar e precisam 
ser usados pelos alunos desde os primeiros anos de escolarização. Esses textos têm 
peculiaridades que precisam ser apropria das pelos alunos. Nesses, há um distancia-
mento entre o mundo vivido e o narrado, descrito, exposto, debatido – fala-se, via 
de regra, de modo geral, de modo impes soal. Propiciar situações de interpretação 
dessas espécies textuais e discutir com os alunos sobre as dificuldades que eles 
possam demonstrar é imprescindível. Por outro lado, em cada área de conheci-
mento, há predomínio de determinados gêneros, que circulam na escola e fora dela: 
Matemática: enunciados de problemas, gráficos, tabelas, expressões numéricas etc. 
História e Geografia: relatos históricos, cartas, reportagens e notícias, artigos de 
opinião, mapas, gráficos, tabelas, artigos científicos etc. 
Ciências: relatórios de pesquisa, artigos de divulgação de descobertas científicas, 
diagramas, relatos de descrição de eventos etc. 
Literatura: contos, poemas, obras teatrais, novelas, crônicas etc. (p. 21)

CAD 2
ANO 3

Como sabemos, a ciência constitui-se por elaborações teóricas baseadas em evidên-
cias e conhecimentos organizados. A apresentação em sala de aula de explicações 
elaboradas com base em evidências possibilita melhor entendimento do que é 
dito. Depois da leitura, os alunos preencheram uma tabela com as características 
de alguns animais da Mata Atlântica. Houve, em tal momento, mais uma oportu-
nidade de refletirem sobre a escrita das palavras. Na área das ciências naturais, a 
classificação constitui critério crucial para o entendimento da estrutura anatomo-
funcional das espécies. As classes das diversas espécies animais dizem sobre suas 
características sem precisarmos estar mencionando-as detalhadamente cada vez 
que falamos. Elas sintetizam informações. Por exemplo, ao dizer que um animal 
é mamífero estamos automaticamente assumindo que este tem fossas nasais e 
respiração pulmonar. (p. 17)

CAD 5
ANO 3
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Os gêneros constituem a base da ampliação dos letramentos 
nas diferentes áreas do conhecimento, transpostos para a sala de 
aula a partir dos quatro eixos do ensino de língua, evidenciando 
as diferentes esferas com as quais os professores devem trabalhar, 
como constructos potenciais para a apropriação de conhecimentos 
de várias áreas. Aqui, vemos que é ressaltada a relevância do co-
nhecimento científico vinculada à circulação pela linguagem, pois 
o aluno interage com esse conhecimento pela linguagem.  

A interdisciplinaridade aqui concretiza-se na perspectiva dos 
temas: são escolhidos temas (as aves, campanhas de saúde e ali-
mentação, o bairro em que vivo, todos relativos à vida das crian-
ças, conforme veremos na seção seguinte), a partir dos quais os 
docentes vão criando situações para apropriação do conhecimento 
e para a inserção das crianças nas atividades com a linguagem oral 
e escrita. Nesse sentido, tem-se uma perspectiva de aprendizagem 
da escrita pela perspectiva da socialização, conforme Bronckart, 
para o qual apropriar-se dos gêneros é também um “mecanismo 
fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 
comunicativas humanas” (1999, p. 103). Com base nisso, o ano 
3 parecer ser o conjunto de cadernos mais interdisciplinar dos 
três anos, num esforço contínuo contra a fragmentação do saber. 
Segundo Thiesen,  

a interdisciplinaridade será sempre uma reação alter-
nativa à abordagem disciplinar normalizadora (seja 
no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos de 
estudo. Independente da definição que cada autor 
assuma, a interdisciplinaridade está sempre situada 
no campo onde se pensa a possibilidade de superar a 
fragmentação das ciências e dos conhecimentos pro-
duzidos por elas e onde simultaneamente se exprime 
a resistência sobre um saber parcelado. (2008, 547).
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Nessa direção é que os cadernos do PNAIC exprimem uma 
defesa da relação entre elementos oriundos de conhecimento de 
diferentes componentes curriculares e a apropriação do SEA, num 
trabalho articulado. Com isso, atinge-se não apenas o objetivo de 
apreender conhecimento na escola, como fazê-lo circular pelos 
textos, proporcionando experiências de autoria aos alunos. 

Vale destacar que embora o material esteja proposto numa 
concepção de linguagem interacionista, como vimos acima, o uso 
da palavra letramento, no singular, e de grau de letramento, em um 
trecho, parece-nos redutor, considerando que as reflexões oriundas 
de diversos autores já apresentadas no capítulo 2, que embasam 
os documentos, enfatizam a faceta social e cultural dos múltiplos 
letramentos da vida social. Apesar disso, sabemos que, no Brasil, os 
estudos do letramento acabaram por singularizar a palavra, ainda 
que se tenha mantido o caráter plural do conceito vinculado a uma 
concepção de linguagem como interação social. Também é fato que 
no uso da expressão  “alfabetização e letramento”, sobretudo em 
materiais que se dedicam às práticas relativas aos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, tem figurado o singular. 

Essa concepção “escalar” de letramento, que a palavra no 
singular poderia sugerir, ou seja, letramento como sinônimo de 
capacidade leitora, não se revela, todavia, nos materiais. A com-
preensão que fazemos neste capítulo e no seguinte, tanto das 
concepções quanto das atividades relatadas pelos docentes, indica 
que letramento é concebido como práticas sociais de uso da língua. 

Como o material enfoca fortemente a faceta da aprendizagem 
da escrita em práticas sociais até o 3º ano do EF, um viés dos ma-
teriais é a defesa do planejamento da alfabetização (há 3 cadernos 
sobre planejamento e organização do trabalho de alfabetização e 
em Língua Portuguesa). Argumenta-se, com base em autores como 
Libâneo e Freire, que o “planejamento é processo de racionaliza-
ção, organização e coordenação da atividade docente, articulando 
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atividade escolar e a problemática do contexto social”21. O mate-
rial apoia-se em Freire (1996, p. 43), segundo o qual a prática não 
planejada “produz um saber ingênuo, um saber de experiência [...] 
(na qual) falta rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade 
epistemológica do sujeito” (FREIRE, 1996, p. 43). Com base na inser-
ção cultural dos alunos em eventos de letramentos, a alfabetização 
deve ser um processo planejado, de forma que o docente conduza 
um trabalho que permita atingir o objetivo maior uso da linguagem 
em práticas sociais para de apropriação do SEA. A ausência de tal 
planejamento, segundo os materiais, propicia

modos de agir padronizados e não reflexivos, que mui-
tas vezes são contrários às concepções dos próprios 
professores. O planejamento, na realidade, é uma 
ação autoformativa, que propicia a articulação entre 
o que sabemos, o que fizemos e o que vamos fazer”22. 

O material ainda se referencia em Gómez (1995, p. 10), para 
afirmar que aprendemos a “construir e comparar novas estratégias 
de ação, novas fórmulas de pesquisa, novas teorias e categorias de 
compreensão, novos modos de enfrentar e definir problemas23”. Nesse 
sentido, o planejamento é posto como uma faceta de organização, e 
não de rigidez, contrário à ideia de repetição ou hábito negativo24; o 
professor precisa estabelecer conteúdos e procedimentos, para que o 
improviso não tome conta das aulas.  Ainda assim, são enfatizados os 
aspectos de adaptação das aulas a partir das intervenções das crianças, 
o que reflete essa possibilidade de flexibilização do planejamento, e 
não de sua ausência. Não se trata, conforme alertam os autores dos 
cadernos, de eliminar questões culturais e sociais dos sujeitos envolvi-
dos, mas relacionar o socialmente institucionalizado ao conhecimento 
que os alunos trazem, na busca de situações necessárias para usarem 
a linguagem e apenderem a ler e escrever, falar e ouvir. 

21  Caderno 2, ano 2, pág. 6.  
22  Caderno 2, ano 3, p. 31. 
23  Caderno 2, ano 3, p. 31. 
24  Caderno 2, ano 1, pág. 18-19 
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O que todas essas concepções revelam é que a integração dos 
eixos leva os alunos a uma reflexão vinculada ao desenvolvimento 
de capacidade para agir socialmente numa sociedade marcada pela 
cultura escrita, acerca da linguagem e não com um fim em si mesma. 
A integração dos eixos nas situações de sala de aula é fundamental 
para que não sejam criadas situações artificiais, sendo tais eixos 
orientadores do trabalho pedagógico do professor, o que requer 
planejamento e domínio de aspectos teórico-metodológicos do 
campo da didática da linguagem e da Educação. Acreditamos que 
é por essa razão que os elaboradores escolhem o trabalho com 
as sequências e projetos didáticos como formas organizadoras do 
trabalho pedagógico, pois trata-se de “uma abordagem que unifica 
os estudos de discurso e a abordagem dos textos, implicando uma 
lógica de descompartimentalização dos conteúdos e das capaci-
dades: elas deveriam englobar as práticas de escrita, de leitura e 
as práticas orais. (MACHADO, CRISTÓVÃO, 2006, p. 554), como 
veremos na seção seguinte. 

Vemos, então, pelos trechos acima, que as unidades 2 e 5 
apresentam uma concepção discursiva de linguagem para sustentar 
a aprendizagem da escrita, a ampliação das práticas de letramento, 
a expansão das capacidades de linguagem orais, bem como uma 
análise da linguagem no nível da apropriação da SEA, vinculadas 
a situações reais de uso da língua, enfatizando bastante a neces-
sidade se inserção das crianças em eventos de letramentos, com 
proposição de situações para que os discentes sejam sujeitos da/
pela linguagem em contextos amplos e complexos. As sequências 
e projetos didáticos, que envolvem esse planejamento, são foco, 
então, do capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 

SEQUÊNCIAS E PROJETOS DIDÁTICOS NOS 
CADERNOS DO PNAIC: DUAS PROPOSTAS? 

Assim, proporcionando ao educando todas as possibilidades 
para que ele se aproprie dos diferentes gêneros do discur-
so que circulam socialmente e saiba mover-se no espaço 
intervalar, entre o sistemático e o não-sistemático, entre 
o canônico e o não-canônico, entre o novo e o dado que 
caracteriza a dinâmica do gênero e que é próprio do plano 
discursivo, o exercício da linguagem será o lugar da sua 
autonomização e da sua constituição como sujeito.  
(BRANDÃO, 1983)

Neste capítulo, abordamos as concepções de sequência didá-
tica e projeto didático do caderno 6 dos três anos de material do 
Pacto Nacional, reveladas pela análise das seções teóricas e da seção 
Compartilhando do programa, em que encontramos os relatos dos 
professores. Buscamos compreender as relações entre esses dois 
construtos nas práticas relatadas de sala de aula, que são veicula-
das nos cadernos como forma de ilustrar uma prática pedagógica 
coerente com o aporte teórico adotado no Programa. Também é 
nosso foco analisar as capacidades de linguagem predominantes 
nas atividades relatadas na seção que revela as vozes docentes. 

Consideramos de extrema relevância o material de formação 
trazer exemplos de práticas docente na seção Compartilhando, que 
prioriza um diálogo entre professores da mesma etapa de ensino. 
Segundo Ometto e Goulart,
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A escolha dos textos dispostos na seção Comparti-
lhando parece ter sido uma tentativa de estabelecer 
um diálogo mais próximo com os professores, a partir 
de uma situação didático metodológica vivenciada 
por seus pares, em que a prática narrada, de modo 
mediador, inspiraria novas propostas pedagógicas, 
passíveis de realização (OMETTO; GOULART 2017, 
p. 166).

Compreendemos que essa criação de diálogo entre pares 
indica que as práticas pedagógicas materializam o que é conceitu-
almente apresentado nos cadernos teóricos. Não são experiências 
que devem ser transpostas automaticamente, mas que ilustram 
em ações escolares as concepções reveladas nos textos dos do-
cumentos. Assim, os relatos são exemplos considerados “bem 
sucedidos” que esclarecem como as práticas de uso da linguagem 
podem ser realizadas na escola para apropriação do sistema de 
escrita alfabética. 

4.1 SEQUÊNCIAS E PROJETOS DIDÁTICOS: FUNDAMENTOS E 
CONCEITOS 

Pela leitura da capa dos cadernos, percebemos que sequências 
e projetos didáticos integram diferentes componentes curriculares, 
agregando várias áreas do conhecimento: 

Ano 1 – Planejando a alfabetização: integrando diferentes 
áreas do conhecimento; projetos didáticos e sequências didáticas.

Ano 2 – Planejando a alfabetização e dialogando com diferen-
tes áreas do conhecimento

Ano 3 – Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências 
didáticas em diálogo com os diferentes componentes curriculares    
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A discussão da organização de estratégias didáticas está articu-
lada ao currículo e à interdisciplinaridade. Para que efetivamente se 
proponha um trabalho integrado entre os diferentes componentes 
curriculares, condizente com o princípio geral de alfabetização na 
perspectiva do letramento, formando alunos sujeitos leitores e 
produtores de textos, vários autores figuram nos cadernos, como 
Corcino, que salienta que “é importante que o trabalho pedagógi-
co com as crianças de seis anos de idade, nos anos/ séries iniciais 
do ensino fundamental, garanta o estudo articulado das Ciências 
Sociais, das Ciências Naturais, das Noções Lógico-Matemáticas e 
das Linguagens” (CORCINO, 2007, p. 59).  

Nos três anos, os cadernos de número 6 trazem duas 
seções internas separadas dedicadas aos projetos e às sequ-
ências, das quais retiramos os trechos para compreender seus 
fundamentos. 

Os autores que embasam os princípios conceituais para SD 
são Nery (2007), Machado e Cristóvão (2006), Zabala (1998), Leal, 
Brandão e Correa (2009) e Marcuschi (2008). Schneuwly e Dolz 
(2004) são citados nos três anos do material, por serem autores 
de referência no campo da didática de línguas para este construto. 
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Quadro 9 – Trechos sobre sequência didática
Fonte: elaborado pelas autoras com base nos cadernos do PNAIC

Trechos sobre sequência didática 

Segundo Nery (2007), diferentemente do projeto, as sequências didáticas (SD) não 
têm necessariamente um produto final, embora possamos estabelecer, com as 
crianças produtos a serem criados ao final dos trabalhos, ou mesmo produtos no 
decorrer das aulas. Na verdade, a existência de propósitos para a escrita é um dos 
princípios básicos do trabalho com a língua em uma perspectiva mais enunciativa. 
É importante que as crianças se engajem em situações, sabendo que vão produzir
algo a ser socializado com interlocutores variados. (...) Uma diferença básica entre 
o projeto didático e a sequência didática é que no projeto didático o planejamento, 
monitoramento e avaliação de todo o processo se dá de forma compartilhada, ou 
seja, as crianças participam da organização geral do trabalho de modo mais direto. 
No caso das sequências didáticas, como dito anteriormente, pode-se pensar em 
produtos finais, e é importante que se defina isso, pois, como dizem Schnewuly e 
Dolz (2004), é fundamental que os alunos se engajem em um projeto de escrita, que 
possam definir finalidades e destinatários para a escrita dos textos, mas o planeja-
mento didático das atividades e a ordem do plano geral é centrado no professor, 
ou seja, é ele quem monitora o processo todo, sabendo quais atividades articular, 
quais atividades vêm antes de outras e o nível de aprofundamento do conteúdo 
selecionado é maior. Nos projetos as crianças têm mais autonomia de ação, e o que 
está em jogo é mais a extensão do conteúdo selecionado (e as relações entre várias 
áreas do conhecimento e várias linguagens) do que seu aprofundamento.  (p. 27/28) 
Com uma proposta voltada para o ensino da língua, Schneuwly, Dolz e colaboradores 
(2004) consideram que uma sequência didática tem a finalidade de ajudar o aluno 
a dominar melhor um gênero de texto levando-o a escrever ou falar de forma mais 
adequada numa situação de comunicação. O trabalho escolar se organizará em função 
de um conjunto de atividades, sobre gêneros que o aluno não domine. Para esses 
autores, a estrutura de base de uma sequência didática obedece a um esquema em 
que são distintos os seguintes componentes de forma sequenciada: apresentação da 
situação; produção inicial; módulo 1, módulo 2, módulo “n”; produção final. (p. 29)

CAD 6
ANO 1

Para Zabala (1998, p.18), sequências didáticas são “um conjunto de atividades orde-
nadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 
que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos 
alunos”. Já, de acordo com Lerner (2002, p. 89), “as sequências de atividades estão 
direcionadas para se ler com as crianças diferentes exemplares de um mesmo gênero 
ou subgênero, diferentes obras de um mesmo autor ou diferentes textos sobre um 
mesmo tema” (p. 89). Nery (2007, p. 114), por sua vez, afirma que “as sequências 
didáticas pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma determinada 
sequência, durante um determinado período estruturado pelo professor, criando-se 
assim, uma modalidade de aprendizagem mais orgânica”. Os autores Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004, p. 97), ao abordarem especificamente
o ensino da língua materna, referem-se à sequência didática como um “conjunto de 
atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
oral ou escrito”. Estas permitem uma maior sistematização do ensino e da aprendi-
zagem, “com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, 
permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada 
situação de comunicação” (2004, p. 97). (p. 21/22)

CAD 6
ANO 2
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Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) definem sequência didática como um 
“conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 
um gênero textual oral ou escrito”. Para os autores, as sequências têm por objetivo 
o aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral mediante a aquisição 
de determinados procedimentos e práticas. Em direção semelhante, Zabala (1998, 
p.18) explica que as sequências didáticas são “um conjunto de atividades ordenadas, 
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais (...)”. 
Portanto, possibilitam pensar o trabalho pedagógico de modo articulado, sistemático 
e contextualizado com vistas ao desenvolvimento das capacidades previstas nos di-
reitos de aprendizagem. Conteúdos básicos das áreas do conhecimento poderão ser 
abordados sob essa modalidade organizativa. (...) Ao organizar a sequência didática, 
o professor poderá incluir atividades diversas como leitura, pesquisa individual ou 
coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas, etc., pois a sequência 
de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um gênero textual 
da exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração 
prática, uma produção escrita. (p. 21)

CAD 6
ANO 3

Primeiramente, podemos perceber que na concepção do 
PNAIC, as sequências têm base em Dolz e Schneuwly (2004), confor-
me apresentamos no capítulo 1. O trabalho pedagógico articula-se 
ao gênero como ação em atividades de linguagem nos preceitos 
de Bronckart (1999). Vale ressaltar que, no ano 3, o caderno 6 vin-
cula o trabalho com as SD com a perspectiva teórica de Vygotsky, 
enfatizando a dimensão do desenvolvimento e da aprendizagem; 
o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é articu-
lado às diferentes formas de atividades na escola, no intuito de 
que os alunos faça apropriações de conhecimento a partir de suas 
experiências ao longo da escolarização. 

Como podemos perceber acima, o procedimento sequência 
didática embora embasado na perspectiva dos autores genebri-
nos, está ampliada com a contribuição de outros autores. Essa 
ampliação parece abarcar a questão temática, ou seja, a SD não 
se volta, nos cadernos do Pacto, apenas para a aprendizagem da 
língua, mas é concebida como um construto que, além de servir 
ao monitoramento e à avaliação da aprendizagem da língua, tam-
bém está sustentando a apropriação de conhecimentos em outros 
componentes curriculares, condizente com a perspectiva interdis-
ciplinar dos materiais e com a da alfabetização na perspectiva do 
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letramento, com inserção numa cultura da escrita em diferentes 
esferas de atividades humanas na relação com a escola, assim como 
com reflexões explícitas sobre os objetos do conhecimento.   

Por outro lado, vemos também certas diferenças entre a propo-
sição de Nery (2007) em relação à proposição de Dolz e Schneuwly, 
diferença essa desfeita pelas próprias autoras da seção do caderno, 
Maria Helena Dubeaux e Ivane Souza. Nery afirma que a SD não 
tem necessariamente um produto, diferentemente do que propõem 
os autores genebrinos e o material do PNAIC, mostrando que na 
aprendizagem da escrita numa perspectiva discursiva, um pressu-
posto é que haja um propósito para a produção de linguagem, e 
que, por isso, esse produto deve ser socializado. Na seção ainda é 
enfatizado, como princípio da SD, que os alunos devem, desde o 
início das atividades, saber que estão se engajando em projetos de 
comunicação, que têm finalidades específicas, para que internali-
zem atividades praxiológicas e de linguagem de forma imbricada.  

Como as SD dos materiais não envolvem apenas questões de 
linguagem, mas articula a apropriação da linguagem à apropriação 
de conhecimentos pelos gêneros textuais, acreditamos que ela se 
constitui numa perspectiva mais expandida. Essa proposta tem o 
intuito de promover uma maior aproximação entre componentes 
curriculares, com vistas à produção de um sentido para alunos 
pequenos, além de também propiciar maior organização da 
aprendizagem para o professor. Essa apropriação de SD, em que 
não apenas o gênero é o conteúdo principal do trabalho, aparece 
claramente no seguinte trecho do caderno 6, na seção intitulada 
“Sequência didática: sistematização e monitoramento das ações 
rumo a novas aprendizagens”:

Outra escolha é em função dos objetivos didáticos es-
tabelecidos, os quais articulam as situações de ensino. 
O eixo de articulação da sequência é um tema? É um 
conteúdo didático específico? É um gênero textual? 
Qualquer uma dessas escolhas pode originar trabalhos 
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sistemáticos e abranger diferentes aprendizagens, 
mas o foco de articulação é o que dá à sequência a 
noção de totalidade.1

 

Essa também é uma diferença entre a SD proposta original-
mente por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e Lima, Leal e Teles 
(2012), neste texto do material do Pacto Nacional. No trabalho das 
autoras, o eixo central de abordagem pode não ser o gênero, mas o 
tema ou um outro conteúdo didático específico. Essa apropriação 
que relaciona SD aos temas, entretanto, vem anunciada em várias 
passagens da obra dos autores genebrinos (2004), como podemos 
ver a seguir, em que os autores abordam um dos componentes da 
sequência didática: 

A segunda dimensão é a dos conteúdos. Na apresen-
tação da situação, é preciso que os alunos percebam, 
imediatamente, a importância desses conteúdos e 
saibam com quais vão trabalhar. O cerne de um de-
bate pode, por exemplo, ser apresentado através da 
escuta de breves tomadas de posição; de um tema 
geral – por exemplo, animais ou homens e mulheres 
célebres – podem ser retirados subtemas para um 
artigo enciclopédico; para um seminário, os alunos 
deverão conhecer bem o que devem explicar a outrem 
e terão, eventualmente, aprendido os conteúdos em 
outras áreas de ensino (história, geografia, ciências 
etc.). (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 100)

No trecho acima, que mostra uma articulação entre a atividades 
de linguagem e o conteúdo temático, os autores tratam da expli-
cação do problema de comunicação a ser resolvido, o gênero e a 
forma de preparação dos conteúdos a serem veiculados. Todavia, 
não é dada a ênfase como no material do PNAIC. Outros trechos 
evidenciam que o conteúdo merece relevo: 

1 Caderno 6, ano 2, p. 22
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Como definir o gênero como instrumento? Situando-
nos numa perspectiva bakhtiniana, consideramos que 
todo gênero se define por três dimensões essenciais: 
1. os conteúdos que se tornam dizíveis por meio dele 
(o fato de se fazer uma exposição teórica sobre a vida 
dos animais determina, por exemplo, a pertinência 
e o caráter dos conteúdos a desenvolver). (DOLZ, 
SCHNEUWLY, HALLER, 2004, p. 171)

No trecho seguinte, ganha destaque a relação entre o conteúdo 
e a atividade de linguagem no projeto de classe em desenvolvi-
mento pelos alunos:

A questão é pois, refletir sobre a maneira como o 
conteúdo poderia ser abordado de maneira eficaz e 
estimulante. Globalmente, parece-nos, em primeiro 
lugar, que o trabalho sobre o conteúdo deve estar 
estreitamente ligado ao trabalho linguístico: com 
efeito, frisamos no modelo didático que a exposição 
consistia em se apropriar de um conhecimento a partir 
do enquadramento fornecido pelo gênero2. (DOLZ, 
SCHNEUWLY, 2004, p. 238)

No viés do ISD, não se separa, na elaboração das atividades, 
os três elementos constitutivos do gênero, tendo o docente que 
se voltar para as questões temáticas a serem abordadas.  Contudo, 
não se dá ênfase, no trabalho dos autores genebrinos, sobre como 
realizar e avaliar essa apropriação, pois o foco é na aprendizagem 
da língua. Apontamos aqui um tema a ser investigado em novas 
pesquisas, que analisem a apropriação de conhecimentos que não 
os de língua pelas sequências didáticas.

Avançando em proposições, há observações interessantes 
no tocante à escolha de temas para articular com os estudos da 
linguagem, considerando que a SD é um projeto de classe, o que 

2 Neste caso os autores abordavam questões relativa à oralidade. 
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significa que o tema pertinente para a escola deve estar associado 
a projetos mais amplos, principalmente aqueles relacionados à vida 
social para além do contexto escolar:

 
Assim, definimos quatro dimensões que devem ser le-
vadas em conta quando se trata de escolher um tema:
- uma dimensão psicológica, que inclui as motivações, 
os afetos e os interesses dos alunos; 
- uma dimensão cognitiva, que diz respeito à comple-
xidade do tema e ao repertório dos alunos;
- uma dimensão social, que concerne à espessura 
social do tema, suas potencialidades polêmicas, seus 
contextos, seus aspectos éticos, sua presença real 
no interior ou no exterior da escola, e ao fato de 
que possa dar lugar a um projeto de classe que faça 
sentido para os alunos;
- uma dimensão didática, que demanda que o tema 
não seja muito cotidiano e que comporte aprendiza-
gens (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 262)   
 

Essas quatro dimensões são bastante profícuas pois articu-
lam capacidades já adquiridas e em desenvolvimento, interesse e 
relevância social e cultural. Compreendemos que “cotidiano”, no 
trecho acima, se refere a algo desconhecido pelos alunos, embora 
relevante e relacionado ao entorno social. 

Ainda em relação ao trabalho com a oralidade, objetiva-se 
realizar integração entre conteúdos e estudos da linguagem no 
trabalho com as sequências: 

 Para resolver, na medida do possível, essa dificuldade 
bem reais, tentamos definir alguns eixos: 
- trabalhar os conteúdos de outras disciplinas e, 
mesmo, escolher temas de debate justamente em 
função do que estava sendo tratado nelas. (IDEM, 
2004, p. 263)
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Ou seja, vemos uma proposta contra a fragmentação do conhe-
cimento escolar, induzindo que as produções discursivas estejam 
atreladas às demandas sociais e escolares.  Nesse sentido, vemos que 
o material do PNAIC investe nessa integração entre língua e conhe-
cimento, equilibrando esses aspectos no âmbito dos projetos e das 
sequências, que colocam em jogo a interação para fazer o aluno agir 
pela linguagem, como veremos mais à frente na análise, juntamente 
com a inserção de elementos das diferentes áreas do conhecimento.   

No trabalho por projetos didáticos, autores como Jolibert (1994) 
e Nery (2007) Leite (1998), Barbosa e Horn (2008), Manegolla e San-
tana (2001) estão fundamentando os textos. Nos trechos abaixo, 
podemos perceber alguns traços do trabalho por projetos didáticos. 

Quadro 10 – trechos sobre projetos didáticos 
Elaborado pelas autoras com base nos materiais do PACTO

Trechos sobre projeto didático  

Brandão, Selva e Coutinho (2006, p. 112) apresentam o conceito de projetos 
conforme se encontra no Referencial Curricular para Educação Infantil (1998): “[...] 
conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos, construídos 
a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema 
para resolver um produto final que se quer obter.” (p. 57, v. 1) (p. 13)

CAD 6
ANO 1

Três características principais, segundo a autora, são fundamentais neste tipo de 
forma de realização de atividades didáticas: Essa forma de organização da ação nos 
projetos também foi objeto de reflexão por Leite (1998), que destaca as seguintes 
características como fundamentais: • produto final, que concretiza as ações dos 
estudantes; • participação das crianças em todas as etapas do trabalho (planejamen-
to, realização, avaliação); • divisão do trabalho, com responsabilização individual 
e coletiva. (p. 15) (...) Essa forma de organização da ação nos projetos também foi 
objeto de reflexão por Leite (1998), que destaca as seguintes características como 
fundamentais: 1. o projeto é uma proposta de intervenção pedagógica; 2. é uma 
atividade intencional e social, que contempla um problema, objetivos e produtos 
concretos; 3. aborda o conhecimento em uso; • enfoca conhecimentos relevantes 
para resolver o problema proposto; • considera efetivamente as competências e 
os conhecimentos prévios dos alunos; • promove a interdisciplinaridade; • trata os 
conteúdos de forma dinâmica – aprendizagem significativa; • trata os conteúdos 
de forma helicoidal, pois os conhecimentos são retomados ao longo das etapas 
do projeto; • exige participação dos estudantes em todo o desenvolvimento das 
ações; 4. estimula cooperação, com responsabilidade mútua; 5. estimula a autono-
mia e a iniciativa; 6. exige produção autêntica, resultante das decisões tomadas; 7. 
contempla a divulgação dos trabalhos. (p. 15)

CAD 6
ANO 2
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Buscando no dicionário Houaiss (2001), podemos tomar algumas de suas acepções 
que se enquadram no sentido de projeto: “elaborar plano; planejar; organizar; des-
crição escrita de tarefa a ser feita; esquema; esboço ou desenho de trabalho”. Em 
direção semelhante, Manegolla e Santana (2001, p. 111), nos expõem que “projeto 
se constitui em um ‘processo de planejamento, execução e controle’ constantes que 
assegurem uma contínua vigilância das atividades, culminado com a execução do 
plano traçado”. Essas definições podem ser ratificadas por Nery (2007, p. 120) quan-
do explica que esse tipo de “modalidade de organização do trabalho pedagógico 
prevê um produto final cujo planejamento tem objetivos claros, dimensionamento 
do tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em função do que se pre-
tendia”. Em sendo assim, podemos reiterar o que se explica acima, reconhecendo as 
grandes vantagens com esse tipo de trabalho, pois por “ser articulado, as crianças 
usam de forma interativa as quatro atividades linguísticas básicas – falar/ouvir, 
escrever/ ler –, a partir de muitos e variados gêneros textuais, nas várias áreas do 
conhecimento, tendo em vista uma situação didática que pode ser mais significativa 
para elas”, explica, por fim, a referida autora (Nery, 2007, p. 119). (p. 13)

CAD 6
ANO 3

Acrescentamos, ainda, aos trechos acima, uma parte do ca-
derno 2 do ano 3, em que um autor importante para a pedagogia 
de projetos é citado: Hernandez e Ventura (1998). Tais autores são 
considerados basilares para a concepção dos “projetos de traba-
lho” no campo da Educação; neste caderno, discorre-se sobre a 
importância desse tipo de intervenção didática para que os alunos 
sejam impulsionados a resolver um problema. Também é enfatizada 
a socialização de alguma produção dos alunos elaborada durante 
as atividades.  O autores esclarecem que 

o trabalho organizado em projeto didático rompe com 
a ordenação rígida das atividades didáticas e com as 
fronteiras en tre as disciplinas escolares. Uma caracte-
rística fundamental desse modo de organi zação do 
ensino é o planejamento conjunto com os estudantes 
das estratégias a serem usadas no processo de pes-
quisa, assim como a possibilidade de redefinição de 
metas ao longo do percurso didático. (HERNÁNDEZ; 
VENTURA, 1998)3

3 Caderno/unidade 2, ano 3, pág. 14. 
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O trabalho por projetos, segundo os materiais, ajuda a romper 
com uma aprendizagem a partir de conteúdos isolados, principal-
mente porque leitura e escrita são necessárias para sustentar a 
aprendizagem nos diversos componentes curriculares. Também 
vemos, aqui, a questão da socialização das produções, o que 
confirma que a apropriação de Nery (2007), acima, embasa-se em 
autores que não Hernandez e Dolz e Schneuwly (2004), já que estes 
pressupõem uma socialização, o que se dá por meio da linguagem. 

O que vemos a partir desses conceitos é que SD e PD parecem 
ter as mesmas finalidades – uma aprendizagem de conceitos por 
meio da linguagem, em que o aluno interage todo o tempo em 
situações reais de produção linguística, que acontece a partir de 
atividades sequenciadas e sucessivas, relativas aos conhecimentos 
socialmente relevantes, o que produz um sentido coerente entre 
as diversas atividades, em que linguagem e ações se imbricam; 
são atividades de experimentação e sistematização, envolvendo 
ação, pesquisa e problematização explícitas. Apesar disso, SD e 
PD enfocam elementos diferentes, direcionando a análise do pro-
fessor tanto para a linguagem quanto para os conhecimentos que 
ela veicula: enquanto a SD parece focar no aprendizado da língua 
primordialmente (para o desenvolvimento de capacidades de lin-
guagem), ainda que tenha também dado abertura para a motiva-
ção ser feita a partir de conteúdos escolares que não os gêneros 
textuais, os projetos estão à serviço da aprendizagem de temas e 
conceitos prioritariamente (de diferentes áreas do conhecimento, 
como Ciências, História, etc) usando, para isso, a leitura, a escrita 
e a oralidade e, atrelada a elas, a reflexão linguística sobre o SEA. 
A questão parece ser de foco, prioridade ou orientação, para o de-
vido monitoramento da aprendizagem dos alunos. Todavia, apesar 
de vermos essa tendência nas seções teóricas (priorizar o estudo 
da linguagem ou de outros conteúdos), nos exemplos veiculados 
nos cadernos, analisados na seção seguinte, a motivação para a 
realização de atividades em PD ou SD é tanto relativa aos temas 
quanto à língua, ou seja, PD e SD enfocam, ao mesmo tempo, 
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aprendizagem de conteúdos e aprendizagem da língua. Alguns 
aspectos dos gêneros textuais, todavia, não são abordados, como 
veremos adiante.  

Na seção Compartilhando, à medida que são apresentados 
os conceitos de PD e SD são também relatados, pelos autores da 
seção, trechos de práticas docentes da escola básica, no intuito 
de exemplificar a transposição, de forma que conceitos e práticas 
pedagógicas não fiquem distantes. Para analisar se as sequências 
e projetos veiculados nos materiais estão condizentes com esses 
princípios acima traçados, trataremos de enfocar especificamente 
tais construtos na seção seguinte. 

4.2 – SEQUÊNCIAS E PROJETOS DIDÁTICOS E AS CAPACIDADES 
DE LINGUAGEM NOS CADERNOS DO PNAIC

Para a concretização desta seção, em que buscamos respon-
der a duas questões (quais são as relações entre projeto didático 
e sequência didática? quais são as capacidades de linguagem 
predominantes desenvolvidas pelas SD e PD?), construímos vários 
quadros para organização dos dados, a partir do procedimento 
de organização temática (BULEA, 2010): segmentos de orientação 
temática e segmento de tratamento temático. Esse é um princípio 
de interpretação de entrevistas para análise “do que é dito”, que já 
foi usado também em pesquisa para categorização de conteúdos 
de documentos4. Este procedimento permite visualizar um conte-
údo em fragmentos, conferindo maior compreensão do que está 
sendo foco de análise. Esse procedimento separa o conteúdo em 

a) segmentos de introdução, de apresentação ou de 
início de um tema, segmentos produzidos sobretudo 
pelo entrevistador, e que nós qualificamos de Seg-
mentos de Orientação Temática (doravante SOT). b) 
Segmentos produzidos sobretudo pelo entrevistado, 
em resposta a uma questão ou em seguida a uma 

4  MOTT-FERNADEZ (2014).
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retomada do entrevistador, ou, em nossa termino-
logia, em seguida a um SOT, segmentos em que o 
tema é efetivamente tratado. Nós os qualificamos 
de Segmentos de Tratamento Temático (doravante 
STT). Esse tratamento temático pode assumir formas 
diversas: reformulações, extensão ou complexidade 
do foco introduzida pela questão, particularização 
ou focalização sobre um aspecto considerado como 
pertinente, exemplificação. (BULEA, 2010, p.90)

Apresentamos, a seguir, quadros nos quais organizamos o 
conteúdo temático dos projetos didáticos e das sequência didáticas 
que constam das unidades 6 de dois cadernos do programa. Con-
forme apresentamos no capítulo 3, os cadernos são internamente 
organizados em seções da seguinte forma: 

Quadro 11. Estrutura do Caderno 6 do ano 1

Ano 1 – Caderno 6

Planejando a alfabetização: integrando diferentes áreas do conhecimento: projetos didá-
ticos e sequências didáticas (48 páginas) 

Seções internas Subtópicos abordados 

1 Iniciando a conversa Objetivos das formas de organização do trabalho peda-
gógico 

2 Aprofundando o tema Relações entre a apropriação do sistema de escrita alfabé-
tica e letramento nas diferentes páreas do conhecimento

3 Organização do trabalho pedagógico por projetos didáticos 

4 Organização do trabalho pedagógico por sequências 
didáticas 

5 Compartilhando Projeto didático: os nomes e perfis de animais de estimação

6 Sequência didática: conhecendo aves  

7 Aprendendo mais Sugestões de leitura

8 Sugestões de atividades para os encontros em grupo 

Fonte: PNAIC
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Quadro 12.  Estrutura do Caderno 6 do ano 2 

Ano 2 – Caderno 6

Planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do conhecimento (47 páginas)

Seções internas Subtópicos abordados

1 Iniciando a conversa Objetivos das formas de organização do trabalho peda-
gógico 

2 Aprofundando o tema Planejar para integrar saberes e experiências 

3 Projetos didáticos: compartilhando saberes, compartilhan-
do responsabilidades 

4 Sequência didática: sistematização e monitoramento das 
ações rumo a novas aprendizagens  

5 Compartilhando Planejamento do ensino: alimentação saudável? Hum! 
Faz bem!

6 Sequência didática: tirinha na sala de aula 

7 Aprendendo mais Sugestões de leitura

8 Sugestões de atividades para os encontros em grupo 

Fonte: PNAIC

Quadro 13.  Estrutura do Caderno 6 do ano 3 

Ano 3 - Caderno 6

Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os 
diferentes componentes curriculares (47 páginas)

Seções internas Subtópicos abordados

1 Iniciando a conversa Objetivos das formas de organização do trabalho pedagógico 

2 Aprofundando o tema Dialogando com diferentes áreas do conhecimento 

3 Organização do trabalho pedagógico por projetos didáticos 

4 Organização do trabalho pedagógico por meio de sequ-
ências didáticas 

5 Compartilhando Projeto didático – o centenário de Luiz Gonzaga 

6 História em quadrinhos 

7 Aprendendo mais Sugestões de leitura

8 Sugestões de atividades para os encontros em grupo 

Fonte: PNAIC
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Visto que nosso enfoque é na organização do trabalho peda-
gógico, analisamos as seções Aprofundando o tema e Compar-
tilhando. Na primeira, foram explicitados conceitos, os quais já 
abordamos em 3.3 e 4.1, buscando apreender seus fundamentos 
gerais. Analisaremos a seção Compartilhando, em que há projetos 
e sequências didáticas realizados por professores da educação 
básica em formas de relatos, como uma tentativa de diálogo entre 
docentes; acreditamos que esta seção também confere um caráter 
de valorização do trabalho do professor, que discorre sobre as dis-
ciplinas envolvidas, os objetivos e os resultados alcançados com as 
experiências, num procedimento em que profissionais da escola 
básica “falam” com outros, permitindo uma maior compreensão 
da unidade teoria-prática.  Nesses relatos, nem todos os conceitos 
das seções temáticas são abordados, obviamente porque a sala de 
aula é complexa e dinâmica.  

Num primeiro quadro, apresentamos os dados como nome do 
professor, objetivo do PD ou SD, gêneros textuais envolvidos, além de 
algumas informações de contextualização da experiência, conforme 
abaixo:  
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Quadro 14 – CADERNO 6 – ANO 1

PROJETO DIDÁTICO 
Prof. Sidney – 1º ano do Ensino Fundamental (p. 15-26 e 38-39)

Título Os nomes e perfis de animais de estimação 

Motivação para realização Temática: leitura feita pelo professor do livro de poema 
de Vinicius de Moraes “A arca de Noé” (proposta de 
tema feita pelo professor). Os alunos falaram sobre 
animais, e o professor discutiu com eles a ideia de 
fazer um trabalho sobre o tema, produzindo poemas. 

Objetivo Construção de um acervo com conteúdo gerado 
pelos alunos sobre “nomes e perfis dos animais de 
estimação” (p. 25) para proporcionar aos estudantes 
identificar e elaborar o perfil característico de animais 
de estimação (p.38)

Gêneros e suportes envolvidos Poema, tabela, quadro, texto informativo/científico, 
narrativa, cartaz  

Gênero alvo (circulação) Poema com exposição na sala (circulação restrita à 
sala de aula)

Eixos do ensino de LP contemplados Leitura, escrita e AL 

Disciplinas envolvidas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Número de aulas 10

Em seguida, propusemos outro quadro, apenas com os dados 
do PD ou SD em si, em etapas reunidas pela organização temática, 
visto que esta destina-se à atividade realmente desenvolvida em 
sala de aula e relatada pelo(a) docente. Nesse caso, apresentamos 
as capacidades de linguagem (CL5) predominantes em cada etapa, 
numeradas ao lado. 

5 Nossa classificação de capacidades de linguagem segue Cristóvão e Lenharo (no prelo), no 
anexo desta obra. 
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Quadro 15 – CADERNO 6 – ANO 1

PROJETO DIDÁTICO – Prof Sidney – 1º ano do Ensino Fundamental (p. 15-26 e 38-39)

aula STT     CL

1ª P
R
O
J
E
T
O

D
I
D
Á
T
I
C
O
 

1 Conversa sobre animais (diferenciação animais domésticos e de zoológico) CS, CA 

2 Leitura (pelo professor) dos poemas “A zebra” e “O gato” CA 

3 Reflexão sobre elementos textuais (título, autor, conteúdo) – registro de 
informações (professor é escriba)

CA, CD 

4 Perguntas sobre como eram tais animais e listagem de suas características; 
organização de um quadro com as informações; 

CA, CD

5 Tarefas de casa: a) perguntar aos pais se já criaram animais e b) relatar 
uma história envolvendo animais; 

CS, CA

2ª 6 Relato das histórias; CA 

7 Leitura dos poemas “A cachorrinha”, “O gato” e “A barata”; CA 

8 Leitura de texto informativo (com características do cachorro, gato e 
barata); 

CA

9 Confecção de uma tabela com as características dos três animais – crianças 
participam da interação oral; 

CA, CD

3ª 10 Anotação no quadro das características do gato; CA 

11 Releitura do poema “O gato”; identificação de rimas e anotação no 
quadro; 

CA, CLD

12 Retomada dos nomes dos animais e eleição do nome do animal para 
criação coletiva de um poema; 

CA, CS 

13 Criação de uma tabela com sugestão e escolha de título para a poesia 
pelos alunos (nomes dos títulos e números de votação correspondente)

CS, CA, CD 

14 Com a informação de que todos da escola iriam ler, há produção de texto 
escrito numa cartolina (professor é escriba); a produção é colada na sala; 

CS, CA, CD, 
CLD 

4ª 15 Leitura do poema; destaque para título e autoria; ditado com as palavras 
que rimam, palavras escrita no quadro (para contagem de letra e sílaba); 
escrita de novas palavras com rimas iguais; 

CD, CLD 

5ª  16 Construção de gráfico sobre tempo de vida dos animais e contagem para 
saber qual animal vivia mais em função das barras do gráfico 

 CA, CS, 

6ª 17 Retorno aos textos informativos já trabalhados (aula 2) e introdução 
de novos textos (sobre cavalo e rato); organização de uma nova tabela no 
quadro com animal, grupo/raça, tipo físico, alimentação, vacina; registro 
em cartaz. 

CS, CA, CD 

7 ª 
aula 

18 Produção coletiva de um poema sobre animais; votação sobre escolha do 
animal, nome e título (quadro de nomes e números); retomada do cartaz com 
as características (aula 3); mediação para a escrita: o que é um personagem, 
o que iriam escrever sobre ele, suas características etc   

CA, CD, CLD, 
CS, CMS 

19 Escrita e reescrita do poema no quadro; leitura, escrita no cartaz de 
cartolina; Há facilidade na produção porque houve longo trabalho anterior 
(tematicamente, os alunos dominavam o conteúdo)

CA, CD, CLD

20 Leitura coletiva (atenção para rimas); ditado para alunos copiarem 
palavras; análise fonológica (contagem de letras e sílabas, comparação do 
número de letras e sílabas entre palavras e semelhanças de sons finais) 

CLD

8 ª 
aula 

21 Retomada das informações das tabelas e gráficos (aulas 2,5 e 6); produção 
de poemas em duplas (sobre seu próprio animal de estimação). Escrita, 
revisão, reflexão sobre o tema e escrita de palavras. 

CA 
CD 
CLD

22 Leitura para a turma; discussão e apreciação pela turma durante a leitura   CA, CD  CS

9 ª 
aula 

23 assinatura e ilustração do poema; leitura e apresentação para a turma 
(discussão sobre texto verbal e não verbal)

CA, CD, CMS 

1 0 ª 
aula 

Circulação: observação dos materiais produzidos para o acervo; leitura dos 
dados da tabela e gráficos; observação dos poemas   

CA 
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Vemos no projeto acima que a escolha foi temática. O gênero 
é estruturador de todo o projeto, ou seja, todas as produções e 
todos os conteúdos giram em torno da prática social de construir 
um acervo sobre “Nomes e perfis dos animais de estimação”. 
Essa construção produz oportunidade de interação para aprender 
questões relativas a Ciências e ao SEA. Para sua realização, o pro-
fessor organiza um passo-a-passo para que os alunos vivenciem 
a experiência de falar, ler e escrever sobre o tema central, numa 
constante interação entre eles.

Vale destacar que, embora o tema seja sugerido pelo professor, 
as crianças se sentem envolvidas com o assunto e muito curiosas, 
o que faz com que o docente então, sensível a essa receptividade, 
desenvolva o projeto. Vimos na seção teórica que os projetos são 
considerados um trabalho colaborativo entre alunos e professores; 
para tanto, a mediação docente é central para o sucesso do trabalho. 
Ainda que os alunos participem do projeto, a mediação pedagógica é 
determinante para o sucesso do trabalho. Opinando e avaliando em 
todos os momentos, as crianças participam das interações entrando 
no jogo de linguagem posto pelo docente, que decide quais serão 
as atividades para a efetiva alfabetização. Essa interação constante 
se dá pela demanda dos alunos, com quem o professor negocia uma 
produto final, a exposição dos dados e um poema sobre os animais. 

O Prof. Sidney faz um mapeamento das dificuldades e propõe 
atividades em que os alunos as superem. Assim, foram avisados 
de que o poema circularia e, para tanto, realizaram reflexão sobre 
aspectos discursivos e estruturais do gênero, organização de in-
formações, revisão do texto, elementos composicionais, por meio 
de escrita coletiva, escrita de palavra, bem como reflexão sobre 
variação de palavras, número de letras e semelhanças sonoras, 
ditado etc.  Nesse sentido, a construção do acervo e a constru-
ção do poema estão vinculados pelo tema e pela circulação final 
de todo o material do projeto. A avaliação6 da aprendizagem é 
6 Há um caderno especifico para avaliação no processo de alfabetização, intitulado “Avaliação 

no ciclo de alfabetização: reflexões e sugestões” ao qual não nos dedicamos nesta pesquisa.   
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/caderno_avaliacao.pdf
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processual: à medida que escrevem, o professor vai guiando uma 
reflexão sobre os erros (STT 21: escrita – revisão), não havendo 
mais detalhes sobre essa etapa nos relatos. 

No tocante às capacidades de linguagem, organizados os dados 
da seguinte forma: 

Quadro 16 – porcentagens relativas às CL no exemplo PD (ano 1 – caderno 6)

Projeto didático - ano 1 – caderno 6

Número de ocorrências das capacidades de linguagem

CA CD CLD CS CMS TOTAL

22 12 7 9 2 52

42,3% 23,2% 13,4% 17,3% 3,8 % 100%

A maior ênfase dada no projeto acima é nas capacidades de 
ação (conversar sobre o tema, elaborar o texto para a circulação) 
e a menor ênfase é nas capacidades multissemióticas. Observamos 
que a apropriação do SEA (capacidades linguístico-discursivas) 
estão bastante contextualizados na produção que circulará, o que 
confirma que a alfabetização se dá num processo de inserção dos 
alunos num mundo da escrita com efetiva circulação social e refle-
xão sobre o SEA (análise fonológica) no momento da elaboração. 
Em decorrência, vemos que há uma integração dos eixos leitura, 
escrita e oralidade, mas a ênfase maior é nas atividades de leitura 
e escrita; a oralidade se apresenta aqui numa perspectiva do oral 
integrado7, em que a fala é usada para a própria interação na sala 
de aula no aprendizado de conteúdos diversos (e não o oral autô-
nomo, em que a oralidade é o próprio objeto de ensino). Para che-
gar à circulação do acervo, muitos outros gêneros (tabela, quadro 

7 Segundo Dolz, Schneuwly e Haller, o oral autônomo toma os gêneros orais “como objetos de 
ensino e aprendizagem em si. Não constituem um percurso de passagem para aprendizagem 
de outros conhecimentos linguísticos (a escrita ou a produção escrita) ou não-linguísticos (em 
relação com outros saberes disciplinares). Também não estão subordinados a outros objetos 
de ensino-aprendizagem” (2004, p. 177). No oral integrado, a perspectiva é que a oralidade 
constitui-se meio, percurso para aprendizagem de qualquer conteúdo. 
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informativo, cartaz, poema) são envolvidos, o que contribui para 
um contato maior com uma diversidade de textos. Tais gêneros 
também permitem conhecimentos de diferentes componentes 
curriculares, ou seja, o projeto é interdisciplinar, com uma grande 
ênfase para Ciências (o conteúdo principal são animais), mas outras 
disciplinas são mobilizadas ao longo do processo.  Todavia, essa 
pulverização de muitos gêneros pode também tornar a abordagem 
das configurações do gênero alvo (poema) superficial.

Visto que este projeto dedicou-se à construção de um acervo 
para exposição com circulação do material somente na sala de aula, 
acreditamos que a atividade ficou subaproveitada; talvez ela pudesse 
ser mais visualizada em termos de circulação social digital ou para além 
da sala de aula na própria escola. Entendemos, todavia, que os limites 
da escola acabam impondo certas restrições às produções infantis.  

Passemos, agora, para a sequência didática do mesmo caderno. 

Quadro 17 – CADERNO 6 – ANO 1

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Profa. Mônica Pessoa de Melo Oliveira – 1º ano do EF (p. 32-37 e p.40-46 )

Título Conhecendo aves

Motivação para realização Ampliar conhecimento sobre aves (temática) 

Objetivo Ampliar conhecimento sobre aves

Gêneros e suportes envolvidos Álbum, legenda, narrativa, tabela, lista, cartaz     

Gênero alvo (circulação) Álbum com legendas, com circulação restrita à sala

Eixos do ensino de LP contemplados Leitura, escrita e AL 

Disciplinas envolvidas Língua Portuguesa, Ciências e Matemática

Número de aulas 6

Abaixo apresentamos essa sequência didática, desenvolvida no 1º 
ano do ensino fundamental, numa turma de 20 alunos, com a maioria 
deles (11 discentes) na hipótese pré-silábica em relação ao SEA. 



132

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

Quadro  18 – CADERNO 6 – ANO 1

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – Profa. Mônica Pessoa de Melo Oliveira (p. 32-37  e p.40-46 )

aula SOT STT     CL

1ª 

S
E
Q
U
Ê
N
C
I
A
 
D
I
D
Á
T
I
C
A
 

1 roda de leitura sobre o livro “A poesia das aves brasileiras” 
(situação inicial); apresentação da capa, autor, título, ilustra-
ções, hipóteses sobre conteúdo

C A ,  C D , 
CMS, CS 

2 discussão sobre o tema com opinião das crianças sobre aves 
e suas experiências; negociação do tema da SD: vocês gostaria 
de saber mais sobre as aves? O que gostariam de saber? 

CA, CS 

3 lista no quadros dos nomes de aves conhecidas pelas 
crianças CA, CS, CD 

2ª

4 roda de leitura do livro “Boniteza Silvestre”; discussão sobre 
aves apresentadas no livro e outras classes de animais (ênfase 
nas características das aves)

CS, CA

5 confecção de cartaz com as figuras de aves; conversa sobre 
características dos animais e sua alimentação; reflexão sobre 
o título do cartaz e tamanho das letras (circulação no mural 
da escola), distribuição das figuras no cartaz

CA
CD, CMS

6 escrita de legendas para cada ave (1ª produção) em duplas CA CD CLD
CMS 

3ª

7 retomada da leitura do livro “A poesia das aves brasileiras” 
(1ª aula); reapresentação do cartaz da aula anterior; leitura 
das ilustrações com ênfase nas características dos animais 
(professora escreve no quadro as características)

CA 
CD
CLD

8 atividade de consciência fonológica (reflexão sobre o som 
inicial e final de nomes dos pássaros do cartaz) CLD 

9 retomada do nome das dez aves, pregando figuras das 
aves no quadro CLD

CMS 

4ª 

10 leitura das páginas correspondentes às aves do livro “Você 
sabia?”; ênfase som/sílaba do nome de cada animal apresen-
tado bem como a letra inicial de cada palavra; retomadas 
das figuras das aves; escrita coletiva no quadro de cada 
nome; desenho da ave à escolha; escrita do nome ao lado do 
desenho; retomada do cartaz (2ª aula) com destaque para a 
legenda de cada ave

C A ,  C D , 
CLD, CMS 

5ª 

11 proposta de atividade de recorte e colagem de figuras 
de aves para a construção de um álbum de cartolina (cada 
página com a figura e a legenda correspondente); montagem 
do álbum 

C A ,  C D , 
CMS 

6ª 

12 votação sobra qual das cinco aves mais gostaram; organi-
zação de tabela com nomes e votos: discussão sobre a eleição   CA 

13 circulação do álbum CA 
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Vemos nessa sequência didática, de forma semelhante ao 
projeto, uma motivação de cunho social para usar a linguagem: a 
produção de um álbum, no qual as crianças escreveriam as legendas 
por estarem ainda no processo de alfabetização, o que é bastante 
pertinente para o 1º ano do EF. O uso da linguagem está sustenta-
do por uma abordagem interdisciplinar, uma vez que a professora 
relaciona a construção do material aos saberes de Ciências e Ma-
temática. Ela realiza leitura de livros, ativando os conhecimentos 
prévios dos alunos, e também realiza reflexão sobre os conteúdos 
a partir da sua mediação, chegando até a consciência fonológica, 
subordinada à produção mais ampla, o álbum.  Assim, a construção 
do álbum e a aprendizagem de aves é que guia toda a sequência. 
A maioria das capacidades desenvolvidas são de ação, e vemos 
aqui mais CMS desenvolvidas do que no projeto acima. A avaliação 
da escrita é processual e somativa, embora não seja descrita com 
detalhes nos cadernos. 

Uma observação a ser feita é que no caderno 6 do ano 1, 
registra-se que uma das diferenças entre PD e SD é que no pro-
jeto a crianças participam de todo o processo, no planejamento, 
monitoramento e avaliação. Entretanto, não vimos, aqui, diferença 
entre o PD e SD, sendo ambas conduzidas pelo professor, conside-
rando os interesses curiosidades e relações com a idade e etapa 
de aprendizagem das crianças. Em ambos os relatos, os professo-
res Sidney e Mônica mostram-se sensíveis ao gosto das crianças, 
porque investiram no desenvolvimento de atividades a partir de 
seus interesses e curiosidades, o que gera empolgação e atenção. 
Nesse sentido, não vimos diferenças de participação das crianças, 
sendo o professor o condutor das atividades, abrindo bastante 
espaço para as crianças opinarem, avaliarem e falarem sobre seus 
gostos e desejos. Os professores negociam, em ambos os casos 
(PD e SD), com as crianças, como vemos quando Mônica pergunta: 
“Vocês gostariam de aprender mais sobre aves?” e o Prof. Sidney 
“O que vocês gostariam de saber?”.



134

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

Em relação às capacidades de linguagem, vejamos, no quadro 
abaixo, as ênfases que são dadas: 

Quadro 19 – porcentagens relativas às CL no exemplo SD (ano 1 – caderno 6)

Sequência  didática - Ano 1 – caderno 6 

Número de ocorrências das capacidades de linguagem 

CA CD CLD CS CMS TOTAL

11 7 5 4 6 33

33,4 21,3 15,1 12,1 18,1 100%

A ênfase, novamente, recai sobre as capacidades de ação nesta 
sequência didática. Em segundo lugar, as capacidades discursivas 
estão em relevância nesta sequência e, em menor quantidade, 
as capacidades de significação, embora não estejam ausentes.  
Compreendemos que há coerência entre as concepções apresen-
tadas e os relatos exemplificadores: as práticas sociais levam aos 
gêneros a serem produzidos que, na escola, propiciam situações 
para a criança interagir e; assim, há oportunidades de aprendiza-
gem do SEA, com bastante ênfase na interdisciplinaridade e na 
apropriação do SEA, com circulação do material produzido pelos 
discentes. Todavia, embora nas seções teóricas a abordagem dos 
gêneros esteja embasada em Dolz, Schneuwly (2004) e Bronckart 
(1999), entre outros autores, as capacidades de linguagem não são 
trabalhadas de forma equânime, como as capacidades discursivas 
que, novamente, enfocam infraestrutura textual de forma reduzida. 

Ademais, assim como no projeto anterior, a circulação fica 
restrita à sala de aula. Como essas sequências e projetos são apenas 
exemplos de experiências realizadas por professores, adaptações 
para circulação mais amplas podem ser feitas, mesmo que para 
outros espaços da escola, como reuniões, feiras, semanas temáticas, 
o que produziria uma interação mais efetiva entre essas crianças e 
de outras turmas, bem como a comunidade do entorno da escola. 
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Também percebemos nesta sequência didática, assim como no 
projeto, uma grande variedade de gêneros que vão sendo lidos e 
escritos ao longo do processo para que se alcance o produto final, 
o álbum, o que permite integrar leitura, escrita e análise linguística; 
a aprendizagem do SEA fica subordinada à produção escrita, consti-
tuída pela participação dos alunos. Ou seja, há um gênero alvo a ser 
produzido (que origina-se da prática social estruturante da atividade) 
e outros gêneros envolvidos na construção organizada do principal, o 
que circulará. A oralidade, novamente, é tomada na perspectiva do oral 
integrado, não havendo aqui uma sistematização do gênero predomi-
nantemente oral, assim como no projeto acima. Embora o foco desta 
etapa seja a apropriação da escrita, o planejamento docente poderia 
abrir espaço para a participação das crianças via gêneros orais na 
perspectiva do oral autônomo, em que a oralidade é objeto de ensino.

Passaremos, a seguir, para o PD e a SD do ano 2 dos materiais. 
Os cadernos 6 do ano 2 não seguem o mesmo encadeamento das 
sequências e projetos. Em vez de trazer uma SD e um PD comentados 
na seção Aprofundando o tema e, ao final, os mesmos constructos 
descritos na seção Compartilhando, neste ano são apresentados 
nessas seções dois projetos e duas sequências diferentes. Por isso, 
selecionamos o PD de dentro da seção Aprofundando o tema e a 
SD da seção Compartilhando, pois eles estavam mais detalhados, 
permitindo-nos visualizar todas as etapas realizadas pelos professores. 
Passamos, então, a apresentá-los na mesma estrutura, em dois quadros:   

Quadro 20 – CADERNO 6 – ANO 2

PROJETO DIDÁTICO
Profa. Ivanise Cristina Calazans – 3º ano do Ensino Fundamental 

Título Camaragibe  

Motivação para realização Temática: conhecer lugares de Camaragibe   

Objetivos Conhecer os conceitos de cidade e bairro 

Gêneros/suportes envolvidos Mapa, texto de jornal, entrevista, lista, relato oral e 
escrito, fotografia, desenho, convite, poema, cartaz, CD, 
jogo, livro literário e livro didático
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Gênero alvo (circulação) Poema com circulação na Feira do conhecimentos da 
escola  

Eixos do ensino de LP contemplados Leitura, oralidade, escrita e AL 

Disciplinas envolvidas Geografia, LP, História 

Número de aulas Não informado 

A professora buscou envolver as crianças perguntando-lhes se 
havia interesse em discorrer sobre a própria cidade, Camaragibe. 
Abaixo, vemos todo o percurso da docente.  

Quadro 21 – CADERNO  6 – ANO 2

PROJETO DIDÁTICO – Prof. Ivanise Cristina Calazans – 3º ano do Ensino Fundamental (p. 17-20)

SOT STT CL

 
P
R
O
J
E
T
O

D
I
D
Á
T
I
C
O
 

1 Conversa sobre o projeto: professora motiva os alunos à investigação 
sobre Camaragibe; informa sobre passeio na cidade para conhecer 
alguns bairros 

CA

2 levantamento de hipóteses sobre o que encontrariam no caminho CS, CA  

3 passeio: observação da cidade de forma mais atenta (mediada pela 
professora) 

CS, CA, CMS

4 relato oral na sala sobre o passeio: observações e opiniões CS, CA

5 Percepção de resposta confusa à pergunta da professora (Vocês mo-
ram em Camaragibe?) o que levou a docente a escolher os conceitos 
de cidade e bairro para estudo nos passos seguintes; 

CS, CA 

6 escolha do nome do projeto “Eu e o lugar onde moro” CS, CA 

7 explicações mais detalhadas sobre projeto:  estudo das instituições 
do bairro (lojas, hospitais, casas, igreja); relevo; clima; tipos de mo-
radia; problemas; 

CA, CS 

8 pesquisa sobre as temáticas acima em mapas, textos de jornais, 
entrevistas, textos literários, visitas aos locais, desenhos, fotografias; 

CA, CD
CMS 

9 relatos orais e escritos; construção de listas sobre as temáticas 
elencadas

CA, CD

7 elaboração de poema sobre o tema pesquisado para circular na “Feira 
do conhecimento” e socializar os conteúdos trabalhados

C A ,  C D , 
CLD, CS 

O PD foi desenvolvido a partir de uma investigação, em que 
as crianças, para aprender os conceitos de bairro e cidade, tiveram 
que realizar pesquisa, cumprindo os requisitos básicos dos projetos 
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didáticos, segundo o material do PNAIC (p.16), que são intencionali-
dade, problematização, ação, experiência e pesquisa, com produção 
de um poema ao final. Embora envolva vários gêneros, o que propi-
ciou uma diversidade de leituras, a escrita centra-se nas listas e no 
poema para circulação final. Os eixos do ensino de LP se integram 
ao longo da problematização, pesquisa e circulação em atividades 
de leitura, escrita, oralidade e análise linguística, novamente sendo 
dada ênfase à escrita, vetor principal desta etapa. Nesta experiên-
cia, há duas citações de “relato oral”, mas não sabemos se é uma 
atividade recorrente em sala de aula, em que se abre espaço para 
alunos exporem os resultados de suas pesquisas ou opiniões (oral 
integrado), ou se trata-se de uma vivência mais sistematizada com 
o gênero relato oral (oral autônomo). Assim sendo, como nos STT 4 
e 9 não dão destaque ao gênero, nem mesmo se discorre sobre ele, 
a abordagem do oral integrado se repete neste projeto. 

A produção final do poema se vincula à pesquisa anterior 
apenas pela temática, e não pelo gênero, uma diferença entre o 
projeto anterior e a sequência didática, que se orienta em torno 
de um gênero textual alvo e vários periféricos para se chegar à 
circulação do gênero principal.  É comum a produção de poemas 
nos três primeiros anos do EF, já que podem se relacionar a uma 
temática pertinente e envolvente para os alunos, permitindo, ainda 
a exploração de opiniões e gostos das crianças.  No entanto, como 
vimos no exemplo do relato anterior, a exploração dos aspectos da 
infraestrutura textual seria importante para atrelar-se, de forma 
contundente, à perspectiva dos gêneros. 

A professora relata que “O resultado positivo deveu-se ao fato 
de ter a participação dos estudantes no planejamento e elaboração 
do projeto. Eles se envolveram porque se sentiram parte do traba-
lho” (p.18). A temática foi provocada pela professora, mas há grande 
envolvimento dos alunos. Na verdade, entendemos o envolvimento 
das crianças como respostas às demandas docentes, mas os estu-
dantes efetivamente não planejaram e elaboraram o projeto mas, 
sim, ficaram fortemente seduzidos pelas vivências propostas pela 



138

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

Profa. Ivanise, resultando numa participação ativa, o que propiciou 
oportunidades de falar de si mesmos pela descrição dos ambientes 
onde viviam, aderindo à proposta da professora, que relacionou todo 
o conteúdo à vida das crianças. Nesse sentido, a docente considera 
o envolvimento e a empolgação como fatores que conduzem à par-
ticipação nas interações e, consequentemente, na aprendizagem da 
escrita. Então, esse planejamento e participação se dá no nível do 
acompanhamento e do envolvimento dos alunos, a partir da condu-
ção segura e na mediação cuidadosa da professora. 

As capacidades de linguagem estão articuladas ao longo de 
todo o desenvolvimento, sendo a maior ênfase nas capacidades de 
significação e ação, como podemos ver na tabela abaixo:

Quadro 22 – porcentagens relativas às CL no exemplo PD (ano 2 – caderno 6) 

Projeto didático - Ano 2

Número de ocorrências das capacidades de linguagem 

CA CD CLD CS CMS TOTAL

10 3 1 7 2 23

43,4% 13,1% 4,4% 30,4% 8,7% 100%

Compreendemos que a apropriação do SEA ocorre de forma ar-
ticulada à leitura e à produção, o que é bastante desejável, conforme 
vimos no capítulo 2, nos pressupostos em que se fundamenta essa 
pesquisa: o aluno aprende a agir pela linguagem interagindo com 
pré-construídos sócio-históricos e, para tanto, precisa compreender 
as operações de linguagem, desenvolvendo suas capacidades. A 
apropriação está ancorada nas situações discursivas propostas por 
Ivanise: ela cria situações para que os estudantes busquem ativamente 
informações (no caso, sobre o bairro e a cidade), bem como se situem 
nesse espaço.  Ressaltamos, aqui, um número muito pequeno de 
atividades vinculadas ao desenvolvimento de CD. Destacamos como 
lacuna uma falta de inserção maior dos alunos na leitura de poemas: 
não foi informado, no relato da docente, se eles fizeram anteriormen-
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te leituras introdutórias para reconhecer o gênero, como apontam 
Swiderski e Costa-Hubes (capítulo 1) em que deve haver um módulo 
de reconhecimento do gênero para sua produção, o que certamente 
possibilitaria melhor desempenho na elaboração da escrita. 

Consideramos muito válida a circulação do poema na Feira do 
Conhecimento, onde as crianças puderam não apenas ver sua pro-
dução num coletivo escolar, mas de explicitar o conteúdo estudado, 
sobre a cidade de Camaragibe. Este projeto, então, diferentemente 
da SD e PD do ano 1 aponta para experiências de circulação de 
produções escritas para além da sala de aula. 

A seguir, apresentamos a sequência didática do caderno 6 
deste segundo ano de materiais do programa nacional.  

QUADRO 23 - CADERNO 6 – ANO 2

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Profa. Rielda Karyna de Albuquerque (p. 37-40) 3º ano do EF

Título Tirinhas em sala de aula

Motivação para realização Não informada

Objetivos Interagir com tirinhas

Gêneros/suportes envolvidos Tirinhas, jornais, revistas, sites, gibis, mural, esquema, 
cartaz

Gênero alvo (circulação) Gibi (livro) de tirinhas com lançamento, envolvendo a 
divulgação do evento  

Eixos do ensino de LP contem-
plados

Leitura, escrita, oralidade e AL 

Disciplinas envolvidas Língua Portuguesa, Literatura e Ciências

Número de aulas 11 momentos (não foi descrita como aula)

A Profa. Rielda elaborou esse trabalho para que os alunos pu-
dessem interagir com o gênero tirinhas e lidar com textos da esfera 
artístico/literária, conforme podemos ver no detalhamento abaixo.
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 Quadro 24 – CADERNO 6 – ANO 2

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – Prof.  Rielda Karyna de Albuquerque (p. 37-40) – 3º ano do EF

momentos SOT STT CL 

1º  S
E
Q
U
Ê
N
C
I
A

D
I
D
À
T
I
C
A

 

1 leitura deleite de tirinhas; conversas sobre as tirinhas (exposição da 
opinião, gosto);

CS 
CA 

2 em grupos, montagem dos nomes de personagens da Turma da Mônica 
com silabário e listagem por escrito de características dos personagens  

CLD 

3 proposta de construção de livrinho de tirinhas feitas pelos alunos CA 

2º 4 leitura de uma tirinha; discussão sobre o conhecimento prévio sobre a 
tirinha, circulação, suporte, outros personagens para além dos apresenta-
dos; discussão sobre recursos utilizados (desenhos, cores, tipos de balões, 
letras etc) com tirinhas tiradas de gibis, jornais, revistas, sites   

CA, CD, CLD, 
CS
CMS 

5 leitura de outras tirinha; discussão; escolha de uma das tirinhas para 
falar sobre a qualidade dos desenhos, tipos de balões, letras e explicando 
os efeitos de sentido desses elementos na tirinha   

CS, CA, CMS, 
CD, CLD 

3º 6 leitura deleite de tirinhas; leitura de texto informativo do LD “Saiba como 
surgiram alguns personagens” ou outro que trate sobre personagens de 
histórias em quadrinhos, ou tirinhas; exercício de compreensão sobre o 
texto; produção coletiva de esquema com os conhecimentos adquiridos 
até o momento.

CS, CA, CD

4º 7 leitura deleite de tirinhas; retomada do momento anterior com caracte-
rísticas dos personagens; leitura de tirinhas com personagens diferentes 
para cada dupla; análise das características (física e comportamentais, falas, 
moradias, etc) e socialização dessas características entre as duplas; listagem 
das características dos personagens em alfabeto móvel.

CS, CA, CMS

8 construção de mural com os personagens que já conheceram até agora. CD, CMS, CLD 

5º 9 Leitura deleite: tirinhas com onomatopeias e diferentes tipos de balões; 
leitura (do professor) para a sala de algumas tirinhas expostas  

CA, CLD

10 análise dos recursos das tirinhas (balões, desenhos, cores etc) e reto-
mada das onomatopeias 

CMS, CD, CLD 

11 construção de um cartaz sobre conhecimentos sobre as tirinhas: su-
porte, finalidade, destinatário, recursos utilizados, forma de organização

CA, CD, CLD, 
CMS 

6º 12 leitura deleite; discussão, organização e colagem de tirinhas previamen-
te recortadas pelo professor com o objetivo de ordenar com coerência; 
leitura e socialização (opiniões) 

CA, CD, CS 

7º 13 leitura deleite; retomada de todos os momentos até agora (mural); 
socialização de dúvidas sobre o que estudaram até o momento; atividade 
de interpretação escrita sobre duas tirinhas (com linguagem verbal e 
não-verbal); exercício de construção de falas em balões vazios de tirinhas 

CA, CD, CLD, 
CMS, CS 

8º 14 leitura deleite; construção de última cena (finalização da história) para 
tirinha (previamente retirada pelo professor); socialização das produções  

CD, CLD

9º 15 leitura deleite; conversa sobre a leitura; busca por livros ou gibi com 
tirinhas; leitura individual; socialização das leituras 

CA, CS, 

16 produção da 1ª tirinha do livro; revisão dos textos com as crianças CA, CD, CLD

10º 17 leitura deleite: história em quadrinhos sobre higiene bucal; conversa 
sobre tirinhas educativas e tirinhas deleite; discussão sobre diferenças e 
semelhanças entre esta tirinha e as anteriores (finalidade, recursos, estilo, 
forma composicional...) 

CA, CD, CLD, 
CS, CMS

11º 18 produção de 2ª tirinha para Gibi – higiene bucal e alimentação saudável CA, CD, CLD

19 organização do gibi (capa, revisão, nomes dos autores, data de pu-
blicação etc); organização do evento de lançamento do gibi (forma de 
divulgação, local, tipo de evento) 

CA, CD, CLD, 
CS

20 lançamento do gibi CA 
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Na SD acima, vemos que o foco é o domínio de um gênero, 
bastante relacionada ao conceito original (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004), 
reunindo um conjunto de atividades em torno de um gênero textual. 
O gênero alvo é a tirinha que circulará no hipergênero gibi, havendo 
inclusive um lançamento do material. Não há nenhuma explicação 
sobre a motivação da sequência: se partiu de interesse dos alunos 
ou se está vinculada a alguma temática mais abrangente da escola. 

O que merece destaque aqui é a recorrência de leitura deleite no 
desenrolar do trabalho, abrindo muitas possiblidades para os alunos 
falarem sobre o que pensam e construírem sentido para a linguagem. 

Destacamos que há um uso de uma tirinha, de forma compa-
rativa, para tratar de “temas” como higiene bucal e alimentação. 
Trata-se de uma abordagem que necessita de uma reflexão mais 
aprofundada sobre as diferentes finalidades8 das tirinhas e HQs, o 
que produziria uma aprendizagem sobre os objetivos dos gêneros 
desde cedo. Nesse caso, não se trata de retomar um uso funcio-
nal das narrativas com objetivo moralizante ou para educar para 
a higiene, conforme já foi criticado nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998), mas sim de explicitar com as crianças os 
diferentes objetivos comunicativos de um mesmo gênero (como 
as cartilhas educativas, por exemplo, que têm um objetivo de 
conscientização). Além disso, não há, nesta experiência, detalhes 
sobre o envolvimento das crianças. 

São contemplados os 4 eixos do ensino de LP: leitura e orali-
dade na perspectiva do oral integrado (para socializar os sentidos 
produzidos pelos alunos), escrita e análise linguística, à medida 
que são construídas as tirinhas para compor o gibi, ou seja, a 
aprendizagem do SEA está situada em uma produção discursiva 
autoral, que circulará no lançamento. 

Em relação às capacidades, há muita exploração da capacidade 
multissemiótica, em vista da constituição do gênero focalizado. 

8 “Converse bastante sobre as diferentes finalidades dos textos, mostrando que as tirinhas ge-
ralmente são testos para divertir, provocar riso, mas há tirinhas e histórias em quadrinho que 
servem para ensinar alguma coisa.” (Caderno 6, ano 2, pág. 40)
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Também como há muita leitura deleite com socialização das opi-
niões, consideramos um espaço rico para o desenvolvimento das 
capacidades de significação, conforme podemos verificar abaixo. 

Quadro 25 – porcentagens relativas às CL no exemplo SD (ano 2 – caderno 6)

Sequência didática - Ano 2

Número de ocorrências das capacidades de linguagem nas aulas

CA CD CLD CS CMS TOTAL

16 13 13 9 8 59

27,2% 22,1% 22,1% 15,1% 13,5% 100%

As capacidades de ação, mais uma vez, têm alta frequência 
nesta SD; percebemos, aqui, mais atenção às questões relativas à 
infraestrutura textual. Não percebemos nesta SD uma ênfase na 
interdisciplinaridade, apesar de abordar temas com campo das 
Ciências Naturais.  

Passemos, em seguida, para os materiais do ano 3 do Progra-
ma, apresentando primeiramente o projeto e, após, a SD. 9

9 Embora com o subtítulo “Conhecimentos/habilidades” este projeto parece ter objetivos especí-
ficos, abaixo deste subtítulo: Conhecimentos / habilidades: - perceber características sociocul-
turais e geográficas do Nordeste nas músicas de Luiz Gonzaga, comparando com outras regiões 
brasileiras; - ampliar o vocabulário, reconhecendo as variações sócio-dialetais nas músicas do 
cantor; - produzir textos de gêneros textuais com sequências tipológicas da ordem do narrar 
e descrever e da ordem do argumentar e expor (dissertativos) sobre os temas tratados nas 
músicas, como contos infantis,  contos de aventura,  crônicas de viagens, biografias e histórias 
em quadrinhos  (HQ); - relacionar características do autor em estudo com personalidades de 
regiões diversas do Brasil.
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Quadro 26 – CADERNO 6 – ANO 3

Projeto didático – Profa. Vivian Michele R. N. Padilha – 3º ano EF

Título O centenário de Luiz Gonzaga 

Motivação para realização Enfatizar a importância do vulto para a sociedade nordestina 

Objetivos9 Reconhecer a importância de Luiz Gonzaga para a cultura do 
Nordeste

Gêneros envolvidos Letra de música, conto, HQ, mapa biografia, cartaz 

Gênero alvo (circulação) Coletânea “Personalidades” a ser divulgada na feira da escola 
(ou outro evento)

Eixos do ensino de LP con-
templados

Leitura, oralidade, AL 

Disciplinas envolvidas Língua Portuguesa, História, Artes, Geografia  

Número de aulas 6 etapas 

 

O projeto foi desenvolvido com uma turma de 3º ano com 25 
alunos, dos quais oito eram alfabetizados, realizando leitura e pro-
dução de textos razoáveis. Já escreviam com correção ortográfica; 
sete alunos estavam alfabéticos, que faziam ainda troca de letras, 
além de fazerem uma leitura mais pausada. Cinco alunos estavam 
no nível silábico-alfabético e quatro pré-silábicos, o que sugere que 
a professora teve que articular diferentes atividades num projeto 
comum a todos.    
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Quadro 27 – ANO 3 – CADERNO 6

Projeto didático – Profa. Vivian Michele R. N. Padilha – 3º ano EF (p. 15-19 e p. 28–34)

SOT STT CL 

1º   P
R
O
J
E
T
O

D
I
D
Á
T
I
C
O 

1 Apresentação do projeto aos alunos com exposição do tema e 
contrato didático, combinando o que será aprendido, o processo e 
o produto final

CA 

2 Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre Luiz 
Gonzaga, vida e obra; leitura de imagem de Luiz Gonzaga

CS, CA, CMS

2 Audição da música “Abc do sertão”; interpretação da música; análise 
de vogais e consoantes (comparação do ABC da música e alfabeto 
convencional); 

CA, CLD, CMS

2º 3 Comparação entre as característica socioculturais e geográficas do 
nordeste nas músicas de Luiz Gonzaga com outras regiões brasileiras 
(leitura de obras do acervo de Obras complementares), contrapondo 
a realidade da seca com outras regiões 

CS, CA 

4 Localização das regiões num mapa do Brasil CA, CMS  

5 Reflexão sobre modos de vestir e falar nas diferentes regiões do país 
a partir das variações sócio-dialetais nas músicas do cantor; reflexão 
sobre semelhanças e diferenças entre as variedades linguísticas e suas 
regiões (outras comparações: vestimentas e alimentação)

CLD, CS   

6 Estudo de estrofe, rima, verso da música; comparação com outras 
músicas (Chiquinha Gonzaga e Vila –Lobos) 

CD 

3º  7 1ª Produção de texto escrito (HQ ou outra narrativa – conto ou 
crônica) sobre a vida de Luiz Gonzaga quando era criança (imaginando 
ou pesquisando) para ter as primeiras impressões das crianças sobre 
o personagem; ensinar o gênero aos alunos; fazer um planejamento, 
produzir a escrita, fazer revisão e conduzir a refacção

CA, CD, CLD, CS, 
CMS 

4º  8 Ditado com palavras centrais relativas à vida do personagem principal 
do projeto e dominó de palavras 

CLD

9 Elaboração de cartaz com palavras desconhecidas, com recortes 
e colagens 

CA, CD, CLD  

10 Leitura oralizada ou dramatizada de uma letra de canção de Luiz 
Gonzaga; percepção de relação letra-fonema e regras de ortografia 
Consolidação da aquisição do SEA

CLD

5º  11 Produção escrita de biografia de uma personalidade local impor-
tante da região; leitura com exemplo de texto; estudo da estrutura da 
biografia, planejamento, escrita, revisão e refacção. 

CA, CD  

12 Comparação entre a vida relatada no conto de Luiz Gonzaga e o 
personagem da biografia 

CA, CD 

6º  13 Reunir o material produzido, construindo uma coletânea sobre o 
tema “Personalidades” e socializar numa feira da escola 

CA, CS 
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Neste amplo PD, vemos que a motivação é temática e a pro-
fessora propõe aos alunos um tema de sua região, valorizando a 
cultura local. A diversidade de atividades permite integrar os alunos 
que estão em diferentes níveis de alfabetização, de modo que há 
relação entre as atividades de leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística com vistas à apropriação do SEA. 

Há várias atividades de oralidade integrada, como os momen-
tos de audição de músicas, despertando o interesse dos alunos 
sobre as variedades linguísticas, tema também que relaciona Língua 
Portuguesa à Geografia, propiciando momentos de reflexão. Essa 
é uma sensibilização importante já desde os anos iniciais, já que o 
tema mais amplo do reconhecimento das variedades linguísticas e 
do preconceito linguístico são de extrema necessidade para uma 
sociedade mais tolerante, evitando estigmatização (FARACO, 2008; 
BAGNO, 2007). A professora conduz o trabalho mostrando que 
há diversos jeitos de falar, como no exemplo a seguir: “os alunos 
perceberam que, em cada região do Brasil, há uma característica 
peculiar no falar de seu povo, pois mostramos a eles os trejeitos de 
cada lugar como, por exemplo: a fala dos mineiros, dos gaúchos, 
dos cariocas e comparamos tudo isso com o nosso jeito de falar.”10 
Embora não haja, neste projeto, um relato sobre a participação das 
crianças nas atividades, esse tema costuma gerar bastante interesse 
por possibilitar uma abordagem mais lúdica das atividades. 

A integração dos eixos em torno do objetivo comum do pro-
jeto também é percebida neste trabalho (leitura, escrita e análise 
linguística). Vemos, nesta experiência, uma expansão do oral inte-
grado, em que se usa a fala na interação escolar para a apropria-
ção de diversos conhecimentos, em que se solicita uma “leitura 
dramatizada”, que se assemelha a uma apresentação teatral. Não 
vemos, ainda, uma sistematização maior, o que poderia ser iniciado 
já que as crianças estão no 3º ano do EF e já passaram por anos 
anteriores, em que já se deu ênfase a atividades de oral integrado. 

10  Caderno 6, ano 3, pág. 16. 
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Embora o projeto envolva vários gêneros, que são usados nas 
etapas de pesquisa das questões relativa aos temas estudados, no 
interior deste projeto parecem ser desenvolvidas duas sequên-
cias didáticas, descritas nos STT 7 e 11. São momentos em que 
a professora se dedica à leitura dos gêneros a serem produzidos 
(biografia e conto), ordenando as atividades em primeira escrita, 
revisão e reescrita do texto. Não são descritos módulos entre a 1ª 
produção e a última. Há uma relação entre essas sequências e o 
uso do LD para desenvolvê-las. 

Neste projeto, há muitos momentos de enfoque nas capacida-
des linguístico-discursivas, evidenciados pela ênfase da docente na 
prática do ditado, dominó de letras e escrita de palavras, pelo fato 
de as crianças ainda não estarem alfabetizadas (de 25, 8 estavam 
alfabetizadas), o que fez com que tivesse certo cuidado e dedicação 
a essas atividades articuladas ao projeto maior de socialização das 
personalidades estudadas, conforme vemos abaixo:

Quadro 28 – porcentagens relativas às CL no exemplo PD (ano 3 – caderno 6)

Projeto didático - Ano 3

Número de ocorrências das capacidades de linguagem nas aulas

CA CD CLD CS CMS TOTAL

10 5 6 5 4 30

33,4% 16,6 % 20 % 16,7 % 13,3 % 100%

 Vemos que as capacidades de ação, mais uma vez, são as 
mais desenvolvidas. Podemos justificar a grande ênfase nas CLD 
na defesa que o próprio Programa faz, conforme citado em 3.1: 
objetiva-se que todos os alunos tenham se apropriado do siste-
ma de escrita alfabética até o final do 3º ano do EF. Assim, nesta 
etapa, reforçam-se as atividades de avaliação das capacidades já 
desenvolvidas e as que ainda devem ser alcançadas, para que tal 
apropriação não se alongue para os anos seguintes, fazendo com 
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que muitos alunos fiquem excluídos das atividades escolares ou, 
mesmo, engrossem os números da evasão escolar. Nesse sentido, 
a professora se esforça para atrelar o desenvolvimento de CLD jun-
tamente com as CA, de maior número tanto em sequências quanto 
em projetos didáticos desses materiais. Novamente, as atividades 
para desenvolver capacidades discursivas ficam reduzidas. 

Em seguida, passamos a apresentar a última sequência didá-
tica, do ano 3 do programa nacional.

Quadro 29 - caderno 6 – ano 3

Sequência didática – Profas. Adelma, Débora e Rosinalda – 3º ano do EF (p. 20-27 e 35-42)

Título História em quadrinhos 

Motivação para realização Compreender o gênero HQ 

Objetivos Compreender o gênero HQ 

Gêneros envolvidos Fábula, conto, parlenda, receita e advinha

Gênero alvo (circulação) Livro de HQs para “Feira de leitura” e doação de obras para 
turmas de outras escolas 

Eixos do ensino de LP contem-
plados

Leitura, escrita, oralidade e AL

Disciplinas e temas transversais 
envolvidos 

Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Ética e Cidadania 

Número de aulas 30 

A sequência didática abaixo é bastante longa, realizada em 
30 aulas. 
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Quadro 30 - ANO 3 – CADERNO 611

Sequência didática  – Profas Adelma, Débora e Rosinalda  - História em quadrinho 3º ano do EF

Módulo SOT STT CL 

 011 S
E
Q
U
Ê
N
C
I
A 

D
I
D
Á
T
I
C
A 

1 situar os alunos sobre as atividades que serão desenvolvidas, tempo, 
forma de desenvolvimento das atividades (melhorar interpretação 
de textos, leitura com segurança, escrita de HQs e outros textos 
com correção, desenhos e distribuição de HQs para outras crianças)

1º 2 perguntas sobre o conhecimento sobre HQs (conhecem Hq? Quem 
já leu Mônica ou Cascão?) com várias HQs espalhadas; momento de 
conversa sobre a preferência pelos personagens e justificativas

CA, CS  

3 pesquisa sobre autores de HQs (quem escreve, para quem escrevem) 
em sites indicados na internet: apresentar a trajetória dos autores, 
com fotos e outra informações (da vida dos autores) que auxiliam 
nessa etapa

CA, CS, CMS  

4 ler trechos das HQs (impressa ou digital); dramatizar as leituras 
dos balões (sugestões de outras HQs e não só da turma da Mônica); 
avaliação diagnóstica das crianças 

CA, CMS 

5 leitura de outros gêneros e comparação entre gêneros (fábula, 
ou conto, ou parlenda, ou receita, ou advinha) para verificar qual 
a percepção dos alunos, fazendo comparações sobre temas, autor, 
organização dos textos (exemplo: figuras e falas em balões) avaliação 
diagnóstica das crianças (o que sabem e o que não sabem sobre isso) 

CA 
CD 

2º 6 1ª produção de texto escrito (diagnóstica) – tema: contos e histórias 
já lidas para serem transformadas em HQ (fornecer folha com quadros)

CA, CD, CLD 

3º 7 exploração de elementos do contexto: onde, quem, por que, para 
quem escreve (várias HQs que alunos trazem de casa ou professor 
providencia) – finalidades das HQs; exercício sobre características 
contextuais   

CA, CS 

4º 8 exploração de elementos linguísticos: substantivos presentes, adje-
tivos marcando qualificação de quem na HQ, justificativa sobre usos 
de tempos verbais, tipo de linguagem utilizada (formal ou informal)

CLD 

5º 9 compreensão do gênero estudado: título e subtítulo, parte do texto, 
narrador, ordenação do gênero (sequências tipológicas) 

CD, CLD 

6º 10 produção de texto (versão 1)3: aprender a criar título; organização 
de informações (quem? Onde? quando? Com quem?) escolher per-
sonagens; produzir falas nos balões; utilizar elementos de coesão e 
coerência de narrativas; desenhar

CA, CS, CMS, 
CD, CLD 

11 realizar módulos a partir das dificuldades detectadas na 1ª versão CA, CD, CLD, CS, 
CMS 

12 circulação das produções na Feira de leitura ou doação das obras 
para outras escolas ou outras turmas da mesma escola

CA, CS 

11 Este módulo, antes do Módulo 1, foi denominado “Apresentação da situação”
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A escolha do tema é feita pelas professoras: identificando a 
necessidade de ensinar os mecanismos discursivos dos gêneros, 
informam aos alunos as etapas que seriam desenvolvidas, que se 
mostram bastante interessados.  

Essa SD traz como destaque uma série de atividades voltadas 
para o desenvolvimento de capacidades multissemióticas, que se 
relaciona ao fundamento veiculado no caderno 6 do ano 3: “(...) 
os gêneros textuais não são apenas escritos, mas orais, icônicos, 
imagéticos”12. Essas atividades conferem percepção das relações 
entre palavra e imagem, constitutivas da HQs, conforme destacam 
Cristovão e Lenharo (no prelo). Tais capacidades permitem que os 
alunos consigam “apreender os diferentes conhecimentos e sen-
tidos que emergem de sons, vídeos e imagens”, bem como “reco-
nhecer a importância de elementos não-verbais para a construção 
de sentidos”, como vemos nos STT 4, 5, 6, 9 e 10, por exemplo. 
Essas capacidades ampliam muito o conhecimento de mundo 
dos alunos, formando-os para lidar com os textos multimodais 
em contextos de multiletramentos, cujas mídias contemporâneas 
potencializam a produção de gêneros para além da relação oral – 
escrito com o verbal. 

Nesta sequência didática, também são feitas leituras dramati-
zadas, o que permite ampliar um pouco mais o eixo da oralidade, 
pouco enfatizado na perspectiva do oral autônomo, em que são 
realizadas interações para o aprendizado sistemático dos gêneros 
orais a partir de participação em contação de histórias, entrevistas, 
tutoriais, apresentações teatrais, etc. Em nenhuma das SD ou PD 
analisados (nesta pesquisa) houve uma sistematização dos gêneros 
orais.   

Não há detalhes sobre o envolvimento e as opiniões das crian-
ças antes e durante a realização, mas há espaços para participação 
dos alunos com opiniões e justificativas, nos STTs 2, 4, 5 e 12, que 
abriram espaços para explorar a interação pela oralidade, bem 

12  Cadernos 6, ano 3, pag. 6. 
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como integrar essa produção falada aos outros eixos do ensino da 
língua. Esses outros eixos (leitura, escrita e AL) integrados susten-
tam as atividades que vão compondo o desenrolar da sequência, 
de forma recorrente, como aparecem nos 3 anos do programa, 
seja SD ou PD.   

Nesta SD, também não vemos uma trabalho interdisciplinar 
mais amplo, havendo a nosso ver apenas nos STT 2, 3 e 5 um 
espaço maior para diversidade de temas abordados nos gêneros. 
Vale ressaltar que uma atividade muito profícua é a descrita no 
STT 2, em que vários gêneros da mesma tipologia narrativa são 
comparados. Essas atividades comportam espaço para reflexão 
sobre a funcionalidade dos elementos linguísticos em função da 
situação discursiva e dos efeitos de sentido que podem ser cons-
truídos. Também vimos nos outros exemplos que, assim como esta 
SD, há um gênero alvo, a ser produzido, mas diferentes gêneros 
compõem a sequência até que se produza a versão final daquele 
que circulará. 

No STT 3 também há uma interessante atividade de pesquisa 
de biografias dos autores das HQs, o que significa ir além do es-
tudo do gênero, ampliando as capacidades de significação, como 
por exemplo “relacionar os aspectos macro com sua realidade” 
(CRISTÓVÃO e STUTZ, 2011). 

Em relação às capacidades de linguagem, vemos uma grande 
quantidade de capacidades de ação e significação, que se relacio-
nam à produção do gênero e à relação das crianças com a prática 
social que está envolvida na SD. 
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Quadro 31 - porcentagens relativas às CL no exemplo de SD (ANO 3 – CADERNO 6)

Sequência didática - ano 3

Número de ocorrências das capacidades de linguagem nas aulas

CA CD CLD CS CMS TOTAL

9 5 5 6 4 29

31,1% 17,2% 17,2% 20,8% 13,7% 100%

As capacidades linguístico-discursivas, que enfocam o SEA, 
estão conjugadas às atividades relativas à produção do texto, de 
modo que não são desenvolvidas na perspectiva da aprendiza-
gem do código isolado de contexto, mas sim da interação pela 
linguagem. 

Por fim, há socialização da produção, com uma distribuição 
do gibi a outras crianças, o que produz um espaço de interação 
entre pares muito frutífero, revelando uma experiência marcante 
para crianças dessa fase de escolarização.  

Para alcançar as relações entre sequências e projetos didáti-
cos, após a apresentação das seis experiências acima, esboçamos 
abaixo uma síntese comparativa dos aspectos abordados, para 
visualizar os eixos e itens elencados como categorias no decorrer 
do trabalho.
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Quadro 32 – síntese comparativa dos exemplos de sequência 
didática e projetos didáticos

Ano 1 Ano 2 Ano 3

PD1 – 1º ano  PD2 – 3º ano PD3 – 3º ano 

Título Nomes e perfis de 
animais 

Camaragibe Centenário de Luiz Gon-
zaga

Motivação para rea-
lização

Temática Temática Temática

Prática social e gêne-
ros envolvidos 

Construir acervo (poe-
mas, tabelas, quadros, 
texto informativo/
científico, narrativa, 
cartaz)

Conhecer conceitos de bair-
ro e cidade (mapa, textos 
jornalísticos, listas, relatos, 
fotografias, desenhos, convi-
te, poema, cartaz, CD, jogo, 
livro literário, livro didático) 

Reconhecer a importância 
de LG para a cultura do 
nordeste

Gênero alvo Escrita de um poema Poema Coletânea de narrativas 
e biografias “Personali-
dades” 

Circulação Restrita à sala de aula Feira do conhecimento da 
escola (extrapola a sala)

Feira da escola (extrapola 
a sala de aula)

Eixos do ensino de LP 
contemplados

L, E, AL L, E, O, AL L, E, O, AL 

Disciplinas envolvi-
das

LP, M, C
 

LP, H , G LP, H, A, G

Capacidades de lin-
guagem predomi-
nante 

CA: 42,3%  
CLD: 13,4% (aparece 
apenas 1 vez sozinha) 

CA 43,4% 
CLD: 4,4 % 

CA: 33,4% 
CLD: 20%  

Número de aulas/ eta-
pas/momentos

10 Não informado (compreen-
demos como 10 etapas)

6 

Ano 1 Ano 2 Ano 3

SD1 – 1º ano SD2 - 3º ano SD3 – 3º ano 

Título Conhecendo aves Tirinhas na sala de aula História em quadrinhos 

Motivação para 
realização

Temática Compreender o gênero Compreender o gênero 
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Prática social e gêne-
ros envolvidos 

Ampliar conhecimen-
to sobre aves (legen-
da, álbum,  narrativas, 
tabela, lista, cartaz) 

Lançar um gibi com tirinhas 
dos alunos (tirinhas, jornais, 
revistas, sites, mural, esque-
ma, cartaz

Estudar/conhecer o gênero 
(fábula, conto, parlenda, 
receita ou advinha) 

Gênero alvo Álbum com legendas Tirinhas (Gibi) Livro de HQs 

Circulação Restrita à sala de aula Lançamento do gibi na escola Feira de leitura – doação 
da obra para outras escolas 

Eixos do ensino de LP 
contemplados

L, E, AL L, E, O, AL L, E, O, AL

Disciplinas envolvi-
das

LP, M, C LP, Literatura, C LP, M, A (ética e cidadania) 

Capacidades de lin-
guagem predomi-
nante

CA:  33,4% 
CLD: 15,1% (aparece 
apenas 1 vez sozinha) 

CA: 27,2 %
CD: 22,1 %
CLD: 22,1 %

CA: 31,1%
CD: 17,2 %
CLD: 17,2%

Número de aulas/ eta-
pas/momentos

6 11 30 

Fonte: as autoras

A partir dos dados acima, apresentamos uma série de itens nos 
quais elencamos as relações entre SD e PD, em suas semelhanças 
e diferenças:

4.2 A) AS SEMELHANÇAS ENTRE SEQUÊNCIAS E PROJETOS 
DIDÁTICOS

- tanto as sequências quanto os projetos mesclam aprendizagem 
do gênero com conhecimentos específicos dos componentes 
curriculares das escolas em que as atividades foram desenvolvi-
das: as sequências não são necessariamente sequências didáticas 
de gênero, mas há motivação temática13 aliada à apropriação do 
gênero, conforme a SD do ano 1, caderno 1 (“Conhecendo aves”, 
com a produção de um álbum -  quadro 16). Nesta sequência, a 
professora alia conhecimentos de diferentes disciplinas, com du-
plo objetivo: apropriação do SEA na construção do gênero álbum 
e de conhecimento relativo às aves. Nesse sentido, vemos a SD 

13 Bueno e Kleiman (2017) chegam também a essa conclusão, de que as SD do PNAIC são de 
motivação temática.  
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numa perspectiva expandida, em que há etapas que se dedicam 
à pesquisa e apropriação de conhecimentos tanto relativos à lin-
guagem (SEA e gênero), quanto a outros componentes curriculares 
(ciências). Acreditamos que, conforme afirmam Bueno e Kleiman 
(2017), mencionando a motivação temática para a elaboração de 
SD no PNAIC, esse aspecto é adequado considerando-se o trabalho 
com crianças. Ainda que a as temáticas tenham sido sugeridas 
pelos docentes, a maioria dos relatos indica grande envolvimento 
das crianças.  

- ainda que PD sejam motivados pela temática e as SD sejam 
motivadas tanto pela temática quanto pela aprendizagem do 
gênero, os gêneros são tomados nas duas estratégias tanto como 
instrumentos de interação (pelos quais os alunos interagem so-
cialmente) como objetos de aprendizagem (pelos quais os alunos 
analisam as operações de linguagem); há sempre um gênero alvo, 
que se relaciona à prática social motivadora (construir um acer-
vo, conhecer o bairro, valorizar uma personalidade local, ampliar 
conhecimentos sobre aves, lançar um gibi, estudar um gênero)  
e gêneros paralelos que são lidos e escritos para a construção 
final do gênero envolvido na prática central, aquela que circulará 
socialmente. Dessa forma, há nas aulas (módulos, etapas) tempo 
dedicado ao estudo do conteúdo temático, que se dá pelo mesmo 
gênero alvo que será produzido ou por outros. 

- os eixos do ensino de Língua Portuguesa indicados como centrais, 
segundo teóricos diversos, retomados pelos autores dos materiais 
de formação analisados, que são leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística, são transpostos nos exemplos dos docentes de forma 
integrada: tanto sequências quanto projetos integram atividades 
de L, E, O e AL no decorrer das atividades, ou seja, atividades dos 
4 eixos são envolvidas na produção dos gêneros alvos (para parti-
cipar das atividades, é necessário ler, escrever, falar e ouvir, bem 
como analisar a língua). 

- tanto nos PD quanto nas SD, a perspectiva da oralidade autônoma 
não é privilegiada; as atividades de escrita são as mais privilegiadas. 
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Isso se deve ao fato de que o foco da fase de alfabetização é a 
aprendizagem do SEA, que se dá a partir de situações dialogadas 
com as crianças, numa coerência com a perspectiva continuum ora-
lidade – letramento. Ressaltamos esse aspecto como uma lacuna 
nos relatos, pois atividades englobando a dimensão da oralidade 
autônoma seriam importantes desde a educação infantil. 

- sequências e projetos didáticos priorizam o desenvolvimento de 
capacidades de ação (CA) e de significação (CS), conforme vimos 
pelas porcentagens acima, capacidades essas que são ativadas con-
comitantemente aos exercícios de conscientização sobre SEA (CLD), 
ou seja, subordinam CD e CLD à interação (não há aprendizagem 
do SEA “descolado” de situações discursivas e circulação, ainda 
que restrita à sala de aula). Compreendemos que essa perspectiva 
significa um rompimento com um paradigma que imperou, e tal-
vez ainda esteja presente, em muitas salas de aula (alfabetização 
na perspectiva do código, capítulo 2): nos materiais analisados, 
a aprendizagem da língua se dá em função da ação de linguagem 
empreendida, do uso social, e não da aprendizagem do sistema 
por si mesmo; os alunos se engajam em ações e em atividades de 
linguagem ao mesmo tempo. Em relação aos gêneros textuais, 
a prioridade é sempre pela prática social, que se relaciona a um 
gênero, que será estudado em função do uso, e não com fim em si 
mesmo. Desse modo, a descrição dos gêneros é dependente das 
situações criadas para interação. 

- tanto nos projetos quanto nas sequências didáticas, o número de 
aulas/momentos/módulos é variado; justamente porque as SD e os 
PD não são atividades prontas, ou elaborados em sua totalidade 
previamente, eles vão sendo elaborados e modificados ao longo 
de sua execução; essa flexibilidade é fundamental. Além disso, o 
número de aulas ou etapas depende da prática social envolvida no 
trabalho, das capacidades de linguagem já desenvolvidas, do gêne-
ro em questão, da escola, dos objetivos que se pretende alcançar, 
enfim, de uma série de motivos altamente vinculados à situação 
pedagógica envolvida, de modo que uma SD ou PD nunca será o 
mesmo se desenvolvido em realidades diferentes;
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- em todos os momentos da realização das sequências e dos 
projetos, segundo relato dos professores, os docentes requerem 
a participação ativa dos alunos, envolvendo-os em atividades de 
construção de sentido para as produções realizadas, em função 
de uma prática social; os temas motivadores relacionados aos PD 
e às SD, todavia, foram sempre sugeridos pelos docentes;

- há espaço constante para opiniões e conversas com os alunos, tanto 
nas sequências quanto nos projetos, com uma forte participação 
autoral dos discentes, tanto pela oralidade, quanto pela escrita, a 
partir de uma constante mediação do professor; isso fica evidente 
quando vemos que todos os textos produzidos circulam, ainda que 
fiquem restritos à sala de aula (em sua minoria, como nos exemplos 
dos quadros 15 e 18), ou apresentem uma circulação mais abran-
gente (como nos exemplos dos quadros 21, 24, 27, 30; o número de 
circulação restrita à sala de aula coincide entre sequências e projetos 
didáticos: há um exemplo de SD com circulação em sala (quadro 18) 
e dois de circulação extra-classe (quadros 24 e 30). Também nos 
projetos didáticos, há circulação restrita à sala no quadro 13, e dois 
exemplos de circulação extra-classe (quadros 21 e 27).  

- em quatro exemplos (3 projetos e 1 sequência), os gêneros não 
estavam previamente estabelecidos, ou seja, o princípio de que 
os alunos devem dominar gêneros para interação social previstos 
em currículos só se materializa nos exemplos dos quadros 24 e 30, 
em que os docentes enfocam a leitura e a produção das tiras e das 
histórias em quadrinho. Assim, a ideia de que os alunos aprendem 
um gênero previamente determinado pelo currículo não se aplica 
a todos os exemplos analisados. 

- não há exemplos, tanto nos relatos de desenvolvimento de PD 
quanto de SD práticas de linguagem envolvendo multiletramentos 
com ênfase para os gêneros digitais, típicos da sociedade contem-
porânea; supomos que isso pode se dar em vista das condições 
físicas de uma grande maioria de instituições brasileiras, muitas 
vezes sem equipamentos e acesso à internet. 
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- o conceito de capacidades de linguagem não é apresentado no 
material de formação, conceito este diretamente envolvido nas 
concepções teóricas em que os autores do programa embasam 
seus textos. Vincular o conceito de capacidades de linguagem aos 
de gêneros e de SD e PD propiciaria um planejamento de ativida-
des específicas para tornar explícitas as operações de linguagem 
dos gêneros, bem como atividades que possibilitariam analisar o 
desenvolvimento discente. 

4.2 B) AS DIFERENÇAS ENTRE PROJETOS E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

- em relação à motivação para realização das atividades, as sequên-
cias didáticas são motivadas pela aprendizagem dos gêneros nos 
exemplos em que são abordadas tirinhas e histórias em quadrinho 
(quadros 24 e 30); no caso dos projetos, não há “projetos didáticos 
de gênero”, mas projetos que são motivados por temáticas, envol-
vendo também o estudo dos gêneros (quadros 15, 21 e 27), pois o 
objetivo das atividades é alfabetizar na perspectiva dos letramentos. 

4.2 C) AS CAPACIDADES DE LINGUAGEM 

No tocante às capacidades de linguagem, encontramos duas 
ocorrências em que há desenvolvimento de CLD separada de outras 
capacidades; são eles: 

 

20 Leitura coletiva (atenção para rimas); ditado para alunos copiarem palavras; análise 
fonológica (contagem de letras e sílabas, comparação do número de letras e sílabas 
entre palavras e semelhanças de sons finais)

Trecho do quadro 15 – PD1 “Nomes e perfis de animais” – ano 1, caderno 6

8 atividade de consciência fonológica (reflexão sobre o som inicial e final de nomes 
dos pássaros do cartaz)

Trecho do quadro 18 – SD 1 “Conhecendo aves” – ano 1 – caderno 6

Nesses dois trechos, há explicitamente atividades de reflexão 
sobre o sistema de escrita, bem como ditado, para que o profes-
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sor ateste se o aluno está avançando nas etapas da alfabetização. 
Esses exemplos demonstram que a concepção predominante dos 
materiais do PNAIC é da “alfabetização na perspectiva do letramen-
to”, segundo apresentamos no capítulo 2. Não há apenas imersão 
dos alunos em situações de interação pela leitura e escrita, mas 
também realização de estratégias de reflexão sobre o sistema de 
escrita, sempre dependentes das situações criadas para interagir. 

Após a apresentação das relações que encontramos entre se-
quências e projetos, podemos dizer que a proposta de sequência 
didática do PNAIC parecer ser a de uma perspectiva mais expandida, 
apresentando a maioria das características do quadro 2 (capítulo 1). 
Como dissemos no capítulo 1, quando as sequências didáticas fo-
ram apropriadas pelos pesquisadores no território brasileiro, várias 
adaptações e modificações foram feitas, em função das discussões já 
empreendidas pelos pesquisadores aqui presentes sobre letramentos 
e ensino de linguagem, desde a década de 80. Todavia, há que se res-
saltar que, em termos de estudo das configurações textuais, houve 
pouca ênfase em atividades direcionadas para a infraestrutura textual. 

Nesse sentido, as SD não seguem objetivamente o esquema 
original, com primeira produção, módulos, reescrita, segunda 
produção e circulação, mas há uma flexibilização dessa etapas, em 
que se seguem princípios da SD genebrina; as sequências didáti-
cas do PNAIC são, na verdade, inspiradas nas genebrinas. Ademais, 
por causa das especificidades da alfabetização (aprendizagem 
do SEA em situações de uso da língua), há também adaptações e 
enfoques, como a questão das capacidades linguístico-discursivas 
e de ação. 

Acreditamos que isso se dá porque, no período da alfabeti-
zação, o foco está no uso da linguagem para apropriação do SEA, 
o que indica que as CLD são mais enfocadas e atreladas às CA e 
CS, como visto acima. Assim, são produzidas situações para que 
os alunos interajam pelos gêneros em que possam escrever tanto 
palavras no interior dos gêneros (legenda dos álbuns ou listas, 
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como nos exemplos da SD do ano 1 e do PD do ano 2 – quadros 18 
e 21) quanto gêneros mais complexos.   Sendo assim, finalizamos 
este capítulo, destacando que as adaptações feitas no esquema das 
sequências didáticas por diferentes pesquisadores brasileiros, que 
enfatizam questões textuais, culturais, discursivas, sociais e linguís-
ticas, demonstram o quanto esse construto é dinâmico e flexível, 
com vistas a contribuir com o desenvolvimento dos alunos, uma 
das funções da escola. Assim, por meio das sequências didáticas, 
que são projetos de classe que se realizam em etapas e de maneiras 
muito diversas, procura-se atingir a finalidade de domínio dos gê-
neros para efetiva participação social, apropriando-se deles, como 
um “mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática 
nas atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 1999, p. 103). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe à escola  cuidar para que os educandos ampliem ao 
longo dos anos de escolaridade seu contato e sua capaci-
dade de manejar toda a gama heterogênea dos gêneros 
do discurso (orais e escritos) incluindo desde réplicas do 
diálogo cotidiano (conforme a diversidade que podem 
apresentar segundo os temas, as situações comunicativas 
e os recursos lingüísticos adequados), o relato familiar, a 
carta (em suas variadas formas), o repertório bastante 
diversificado dos documentos oficiais, as variadas formas 
de narrativas (mitos, contos, lendas), o universo das decla-
rações públicas (que compreendem as declarações sociais, 
políticas) até as variadas formas de exposição científica e 
todos os modos literários 

(BAKHTIN, 2003).

Trazer reflexões sobre a alfabetização na perspectiva dos le-
tramentos significa contribuir para que os índices de proficiência1 
em leitura atuais no país possam ser mudados. Assim, nossa con-
tribuição realizada nesta obra sobre a importância das sequências 
e projetos didáticos para as práticas alfabetizadoras visa não so-
mente discutir tais estratégias de ensino, mas tocar nas possíveis 
repercussões que elas podem ter diretamente nas salas de aula. 

1 Segundo dados do próprio documento do PNAIC (2017), dados da ANA (Avaliação Nacional 
da Alfabetização) “de 2014 mostram que 56% das crianças, ao final do 3º ano, estão nos níveis 
1 e 2 na escala de proficiência em Leitura, indicando grande dificuldade para ler e interpretar 
(na região Norte, 72%; Nordeste, 73%; Sudeste, 43%; Sul, 46% e Centro-Oeste, 52%). O 
nível 4, que seria o esperado para a maior parte das crianças que já frequentaram três anos de 
escola, está assim distribuído: na região Norte, 5%; Nordeste, 6%; Sudeste, 17%; Sul, 14% e 
Centro-Oeste, 10%, sendo a média do Brasil de 11%.” (disponível em: http://pacto.mec.gov.
br/images/pdf/doc_orientador_versao_final_20170720.pdf) 



162

SequênciaS e projetoS didáticoS no pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa: uma leitura

Nosso objetivo, aqui, foi contribuir, trazendo à cena os pro-
cedimentos didáticos que são citados como potenciais para a 
alfabetização, analisando por quais teorias linguísticas tais cader-
nos são informados, o que pode colaborar para que, em futuros 
projetos nacionais de formação continuada, possamos avançar em 
propostas pedagógicas e, então, resultar em práticas escolares 
mais profícuas, que visem ao engajamento dos alunos em ações 
humanas e atividades de linguagem.

Nesse sentido, ao término desta pesquisa, retomamos as 
questões e objetivos traçados inicialmente, com o objetivo de 
refletir sobre os resultados, bem como trazer novas proposições 
para que possamos atingir cada vez mais os docentes e discentes 
da escola básica. 

No tocante às concepções reveladas pelos cadernos analisados, 
vemos, na maioria, coerência entre as questões apresentadas nas 
seções teóricas e a proposição de relatos de experiências docentes 
para exemplificar tais concepções. Vale destacar que tais projetos 
relatados não visam, sob nenhuma forma, ser exemplos “mode-
lares” a serem meramente replicados nas escolas, mas ilustram a 
relação entre os conceitos e as práticas de ensino que podem ser 
realizadas nas instituições escolares, conforme demonstramos em 
3.3 e 4.1. Das concepções de alfabetização apresentadas na seção 
2.2, vimos que o material do PNAIC privilegia a “alfabetização na 
perspectiva do letramento”, em que a apropriação do sistema de 
escrita alfabética se dá a partir da proposição de situações de inte-
ração e participação social pela linguagem, com reflexão explícita 
e sistematizada sobre tal sistema. Nesse sentido, não basta circular 
entre textos, interagir com diferentes sujeitos, mas é preciso, na 
escola, enfocar atividades sistematizadas sobre o SEA. 

Os gêneros textuais, na perspectiva do Interacionismo Socio-
discursivo, conforme são apresentados nas seções teóricas, são 
citados nos relatos tanto como instrumentos de interação quanto 
como objetos de aprendizagem; a reflexão sobre a linguagem 
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deve ser planejada e realizada em estratégias de ensino com vistas 
à sua apropriação (pelo uso e pelo estudo ao mesmo tempo). O 
conceito de gênero coerente com uma perspectiva de interação 
que se realiza em atividades coletivas de linguagem está coerente 
com os relatos apresentados nas seção Compartilhando, o que 
repercute nas SD e nos PD como propostas de situações em que os 
discentes interagem. A partir das situações sociais de linguagem, 
o SEA é apropriado tanto pelo uso, quanto pela sistematização. 
Todavia, a SD se afasta da perspectiva do ISD quanto não se dá a 
ênfase necessária ao domínio de todas as dimensões do gêneros, 
conforme observado no capítulo 4.  

Na comparação entre projetos e sequências, vemos que há 
mais aproximações do que distanciamentos. Ambos desenvol-
vem capacidades de linguagem, com menor ênfase para as CD; 
dedicam-se à aprendizagem da língua e de conhecimentos (in-
terdisciplinaridade pela aproximação entre disciplinas), enfocam 
as capacidades de ação (interagir socialmente) e não somente as 
CLD (foco no sistema apenas). Nesse sentido, afirmamos que as SD 
estão inspiradas no esquema genebrino: se por um lado motiva-se 
pelo princípio de aprendizagem do gênero, por outro aproxima-se 
de projeto temático mais amplo, priorizando a aprendizagem de 
conceitos de diferentes disciplinas; todavia, ainda que a motivação 
da SD não seja em todos os exemplos, explicitamente, dominar um 
gênero, é uma prática social de linguagem que suscita a produção 
do gênero e a circulação do conhecimento, e não o contrário. 
Embora os materiais tenham citado a perspectiva de Nery (SD de 
temas ou conteúdos sem produto final e circulação), o material 
não se apropria dessa concepção, dando relevância à interação 
pelos gêneros concomitantemente à aprendizagem do SEA. Ou 
seja, aprender linguagem é interagir socialmente, obrigatoriamente 
tendo interlocutores, objetivos, com circulação real dos textos. 

Quanto à circulação dos textos, reforçamos que as produções 
tiveram pouca relação com as esferas extraescolares na prática 
pedagógica. Os multiletramentos são uma forma de realizar isso: 
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vimos pouquíssima menção ao uso de redes sociais, mídias e 
gêneros digitais, que são potenciais para que os alunos possam 
interagir com a sociedade para além dos muros da escola. Reco-
nhecemos, todavia, as dificuldades estruturais enfrentadas pelas 
escolas públicas brasileiras de acesso à internet e a equipamentos 
adequados, no caso dos multiletramentos.  

Notamos o viés interdisciplinar da alfabetização, em que di-
ferentes componentes curriculares são agregados à linguagem; os 
projetos e sequências são a forma de materializar essa circulação 
do conhecimento produzido pelas crianças sobe diferentes saberes. 
Assim, a escrita na escola, na apropriação do saber para realização 
de atividades que se relacionam ao cotidiano, ao bairro, à cidade, 
à cultura local, é constitutiva da construção de conhecimento. No 
tocante às temáticas, vimos que todas são propostas pelos docen-
tes, muito articuladas com o gosto das crianças; acreditamos que, 
em outros programas de formação docente, seja dado real espaço 
para temáticas que venham diretamente propostas pelas crianças, 
numa interação maior com a realidade extraescolar. 

Bueno e Kleiman (2017) também chegam a conclusão seme-
lhante, em relação às temáticas abordadas em materiais analisados 
do PNAIC, sendo bastante enfáticas e veementes ao afirmar que 
as SD do PNAIC, sob análise do eixo da leitura, enfocam apenas 
os letramentos escolares e, por isso, “A abordagem da leitura e da 
avaliação da compreensão de leitura dos cadernos analisados não 
condiz com um trabalho com gêneros e sequências didáticas e uma 
perspectiva dos letramentos múltiplos, pois reproduz uma única 
maneira de abordar os textos, desconsiderando que há, fora da 
vida escolar, diversos modos de se relacionar com o texto escrito” 
(2017, p. 52). 

Um observação no tocante às capacidades de linguagem é que 
observamos no material uma oscilação no uso dos termos capacida-
des, competências e habilidades nas seções teóricas. Acreditamos 
que tais usos, oriundos de diferentes correntes teórico-metodo-
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lógicas que fundamentam o material de formação, abarcaria mais 
pesquisadores de diferentes universidades e correntes de estudo 
do campo da alfabetização, de forma a promover maior aderência 
ao projeto nacional. O conceito de capacidade de linguagem não é 
apresentado nem nas seções teóricas, nem nas seção Compartilhan-
do. Acreditamos que esse estudo seria essencial para os docentes 
alfabetizadores, visto que a conscientização sobre as capacidades 
propicia planejar atividades específicas para tornar explícitas as 
operações de linguagem dos gêneros, o que também atinge o 
propósito de analisar o desenvolvimento discente. 

Ainda quanto às capacidades de linguagem, ficou demostra-
do pelos relatos que há uma tentativa de preparar os discentes 
para usos da língua, o que é confirmado pelo grande número de 
exemplos de atividades que ativam as capacidades de ação e, em 
segundo lugar, de significação. Tais números estão coerentes com 
as concepções do material: uma apropriação do SEA simultanea-
mente ao uso da língua por meio de gêneros que propiciam aos 
sujeitos participarem de situações discursivas autênticas na escola. 

Outro constructo que se relaciona a uma das teorias em que 
se embasa o material de formação de professores, o Interacionis-
mo Sociodiscursivo, é o de modelo didático de gênero (MDG), que 
é citado em uma seção teórica (ano 2, caderno 6), mas que não 
reverbera nos relatos. Nesse caso, pressupõe-se que o professor 
domina a configuração de diferentes textos, já que as experiências 
descritas, bem como os fundamentos teóricos, sugerem gêneros 
diversos para as atividades escolares. O conceito de MDG tem sido 
potencial diversos trabalhos brasileiros, conforme assinalado no 
capítulo 1. 

Na relação entre os eixos do ensino de Língua Portuguesa, lei-
tura, escrita, oralidade e análise linguística, vimos uma articulação 
entre eles no interior tanto das sequências quanto dos projetos. 
Os dois constructos enfocaram mais leitura e escrita; as atividades 
de análise linguística ficaram subordinadas aos outros eixos, e a 
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oralidade em menor quantidade. A grande ênfase é na oralidade 
integrada, em que os gêneros orais não são objetos de ensino, 
mas meio de interação para aprendizagens de conhecimentos 
diversos, e não especificamente conhecimentos de linguagem. Tal 
observação deve ser levada em conta em futuras formações, ainda 
que no período da alfabetização a apropriação do SEA é que esteja 
sob crivo, para que sejam incluídas propostas de oralidade no ciclo 
de alfabetização que mesclem oralidade integrada e autônoma. 

Investigações de natureza documental, como a que empre-
endemos aqui, podem informar futuras atividades de pesquisa 
e extensão. Nessa direção, procedemos a uma interpretação das 
SD e dos PD, com o intuito, também, de que outras contribuições 
dialoguem com a nossa, que se direcionem, principalmente, para 
analisar de que modo os materiais são apropriados, como os pro-
fessores transpõem tais orientações para a sala, que dificuldades 
têm enfrentado no campo da alfabetização e de que foram têm 
vencido os desafios para alfabetizar. 

Também destacamos como fundamentais outras pesquisas 
que tematizem sobre as sequências didáticas, conforme podemos 
ver em Bezerra e Reinaldo (no prelo) dada a importância que esse 
procedimento ganhou no país. As produções realizadas no âmbito 
dos mestrados profissionais podem ser potenciais em estratégias 
e procedimentos didáticos, já que envolvem práticas de ensino. O 
mestrado profissional no campo da Linguagem, como o PROFLE-
TRAS, conforme site da CAPES, objetiva “a médio prazo, a formação 
de professores do ensino fundamental no ensino de língua portu-
guesa em todo o território nacional.” Para isso, busca alcançar o 
objetivo de “qualificar os mestrandos/docentes para desenvolver 
múltiplas competências comunicativas dos alunos em ambiente 
online e offline; indicar os meios adequados para trabalhar diferen-
tes gêneros discursivos e tipos textuais nas práticas de ensino e 
da aprendizagem da escrita, da leitura e da produção textual em 
suportes digitais e não digitais”, dentre outros. 
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De fato, trata-se de um campo potencial para analisar proce-
dimentos didáticos, visto que há enfoque em gêneros e práticas. 
Outros programas profissionais também podem contribuir com o 
debate sobre as diferentes configurações que as sequências didá-
ticas tomaram no Brasil, ampliando compreensão que trouxemos 
nesta obra. 

Por fim, estamos certas de que pesquisas que tematizem a 
linguagem, bem como estratégias para seu ensino, são fundamen-
tais para que a escola priorize a sua tarefa de promover o desen-
volvimento humano, possibilitando que os sujeitos da interação 
possam se envolver de forma cada vez mais ativa nas atividades 
discursivas de sua comunidade. 
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ANEXO 

CAPACIDADES DE LINGUAGEM 
E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIAS CRITÉRIOS

CS (Capacidades de Significação) (2011) (1CS) Compreender a relação entre textos 
e a forma de ser, pensar, agir e sentir de 
quem os produz;  
(2CS) Construir mapas semânticos; 
(3CS) Engajar-se em atividades de lingua-
gem; 
(4CS) Compreender conjuntos de pré-
construídos coletivos;
(5CS) Relacionar os aspectos macro com 
sua realidade; 
(6CS) Compreender as imbricações entre 
atividades praxiológicas e de linguagem; 
(7CS) (Re)conhecer a sócio história do 
gênero; 
(8CS) Posicionar-se sobre relações textos-
contextos.

CA (Capacidades de Ação) (2010) (1CA) Realizar inferências sobre: quem 
escreve o texto, para quem ele é dirigido, 
sobre qual assunto, quando o texto foi 
produzido, onde foi produzido, para que 
objetivo;  
(2CA) Avaliar a adequação de um texto à si-
tuação na qual se processa a comunicação;  
(3CA) Levar em conta propriedades lingua-
geiras na sua relação com aspectos sociais 
e/ou culturais;  
(4CA) Mobilizar conhecimentos de mundo 
para compreensão e/ou produção de um 
texto
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CD (Capacidades Discursivas) (2010) (1CD) Reconhecer a organização do texto 
como layout, linguagem não verbal (fotos, 
gráficos, títulos, formato do texto, localiza-
ção de informação especifica no texto) etc.  
(2CD) Mobilizar mundos discursivos para 
engendrar o planejamento geral do con-
teúdo temático;  
(3CD) Entender a função da organização 
do conteúdo naquele texto;   
(4CD) Perceber a diferença entre formas 
de organização diversas dos conteúdos 
mobilizados.

CLD (Capacidades Linguístico-discursi-
vas) (2010)

(1CLD) Compreender os elementos que 
operam na construção de textos, parágra-
fos, orações; 
(2CLD) Dominar operações que contribuem 
para a coerência de um texto (organizado-
res, por exemplo);  
(3CLD) Dominar operações que colaboram 
para a coesão nominal de um texto (anáfo-
ras, por exemplo);  
(4CLD) Dominar operações que cooperam 
para a coesão verbal de um texto (tempo 
verbal, por exemplo);  
(5CLD) Expandir vocabulário que permita 
melhor compreensão e produção de textos;  
(6CLD) Compreender e produzir unidades 
linguísticas adequadas à sintaxe, morfo-
logia, fonética, fonologia e semântica da 
língua;  
(7CLD) Tomar consciência das (diferentes) 
vozes que constroem um texto;  
(8CLD) Perceber as escolhas lexicais para 
tratar de determinado conteúdo temático;  
(9CLD) Reconhecer a modalização (ou não) 
em um texto;   
(10CLD) Identificar a relação entre os 
enunciados, as frases e os parágrafos de 
um texto, entre outras muitas operações 
que poderiam ser citadas;
(11CLD) Identificar as características do 
texto que podem fazer o autor parecer 
mais distante ou mais próximo do leitor; 
(12CLD) Buscar informações com base 
em recursos linguísticos (relacionando 
língua materna e língua estrangeira, por 
exemplo).
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CMS (Capacidades Multissemióticas) 
 
Citadas por Dolz (2015) e categorizadas 
por Cristovão e Lenharo (no prelo) 

(1CMS) Compreender as relações de senti-
do entre elementos verbais e não-verbais 
do gênero; 
(2CMS) Apreender os diferentes conheci-
mentos e sentidos que emergem de sons, 
vídeos e imagens; 
(3CMS) Reconhecer a importância de 
elementos não-verbais para a construção 
de sentidos; 
(4CMS) Relacionar elementos não-verbais 
com o contexto social macro que o cerca. 
(5CMS) Compreender os elementos semi-
óticos na constituição do gênero. Fonte

Fonte: Categorias e critérios elaborados por Cristovão e Stutz (2011) e Cristovão et al 
(2010) e expandidos por Cristovão e Lenharo (no prelo).




