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Os estudos linguísticos sobre gêneros textuais avan-
çaram bastante nas últimas décadas, o que proporcionou 
alguns encaminhamentos para as aulas de língua materna 
nas escolas básicas brasileiras. Ademais mudanças foram 
demandadas para o ensino de Língua Portuguesa diante 
dos resultados insatisfatórios do trabalho pedagógico 
marcado pelo estudo de nomenclaturas e definições 
linguísticas, originárias dos manuais das denominadas 
gramáticas normativas ou prescritivas.

O desenvolvimento das teorias linguísticas nem 
sempre é acompanhado por desdobramentos para as 
nossas salas de aula. O processo de didatização de con-
teúdos teóricos de referência demanda outros trabalhos 
de investigação científica. Isso se confirma pelos pedidos 
de materiais didáticos, manifestados e compartilhados 
por professores da escola básica, no tocante ao trabalho 
produtivo com gêneros textuais, de maneira que os alu-

Prefácio
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nos possam se envolver em práticas de linguagens mais 
espontâneas para além dos letramentos escolares. 

Nossos professores parecem convencidos da neces-
sidade do trabalho pedagógico com textos moldados por 
diferentes gêneros. As teorias linguísticas subjacentes 
aos conceitos de texto e gênero, de alguma forma, são 
familiares a inúmeros profissionais da educação, mas 
tal conhecimento não é suficiente para possibilitar a 
construção de novos objetos de ensino. Esse desafio é 
experienciado até mesmo por formadores de professores 
no ensino superior.

Este livro se configura como uma resposta a essas 
demandas. No mercado editorial brasileiro, são raros os 
materiais didáticos disponíveis com propostas prontas 
de atividades pedagógicas para o estudo da língua portu-
guesa a partir de gêneros textuais. Em cada capítulo, os 
professores, leitores aos quais os textos são endereçados, 
encontram não apenas orientações teóricas e metodo-
lógicas, mas, principalmente, atividades pedagógicas 
que articulam práticas de leitura, de escrita e de análise 
linguística. 

Sobre a prática de análise linguística, destacamos o 
mérito das atividades elaboradas para proporcionar re-
flexões críticas nos alunos a respeito das escolhas grama-
ticais realizadas pelos usuários na materialidade textual 
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dos gêneros. Essas escolhas são responsáveis por efeitos 
de sentido nas interações linguísticas. Na escola básica, o 
estudo da gramática pode trazer bastante insegurança a 
professores e pesquisadores, mas, neste livro, articuladas 
a práticas de leitura e de produção textual, as atividades 
de análise linguística são portos seguros. 

O material foi produzido a partir da seleção de gêne-
ros compostos prioritariamente pela tipologia, também 
conhecida como sequência, injuntiva ou instrucional. São 
gêneros presentes em nosso cotidiano, a exemplo de 
simpatias, horóscopos, cartilhas e regulamentos. Este 
livro nos mostra que, além de possível, é produtivo tra-
balhar com a língua viva, contextualizada em práticas 
sociais estabilizadas. Ou seja, assim como em outras 
disciplinas escolares, em aulas de Língua Portuguesa, 
também se estuda materialidades pulsantes, presente 
na vida cotidiana. 

Finalmente, reiteramos que os leitores têm em mãos 
um material didático inovador para o estudo da Língua 
Portuguesa.  Este livro apresenta atividades pedagógicas 
fundamentadas em recentes teorias linguísticas que ali-
cerçam o paradigma emergente do ensino de português 
como língua materna. 
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Apresentação

LEITURA E ESCRITA DE 
TExTOS InSTRUCIOnAIS 

andreia rezende Garcia-reis
Laura silveira Botelho

tânia Guedes Magalhães
núcleo Fale/uFJF

Esta obra surge da nossa experiência com a docência em 
Língua Portuguesa – em escolas públicas e privadas de ensino 
básico –; com a atuação em atividades de formação docente – na 
formação inicial para os cursos de Pedagogia e Letras e na pós-
-graduação em Educação; com os cursos de extensão oferecidos 
pelo Núcleo Fale/UFJF (Formação de Professores, Alfabetização, 
Linguagem e Ensino) e por outras instituições; com a inserção 
na função de formadoras em cursos de formação continuada 
coordenados pelo Ministério da Educação nos últimos anos – 
como o Gestar II e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa; e, também, com nossas atividades de pesquisa sobre 
ensino de Língua Portuguesa e Formação de Professores. Em 
várias dessas experiências, deparávamos com solicitações, 
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por alunos e professores, de detalhamento, aprofundamento 
e sistematização de algumas características que pudessem 
ajudá-los a compreender e trabalhar com os textos em sala de 
aula, textos esses pertencentes a diferentes gêneros textuais. 
Tal demanda despertou em nós, organizadoras desta obra, a 
motivação para produzir um material para o professor, escrito 
e pensado também por professores, cada qual com diferentes 
experiências com a carreira docente.

Além disso, vimos acompanhando o movimento de produ-
ção dos currículos, sobretudo os de Língua Portuguesa, Brasil 
afora. E não foram poucos. Muitas propostas curriculares 
foram elaboradas e grande parte delas orienta que o traba-
lho com a linguagem seja organizado a partir dos gêneros 
textuais e de suas características, formais e discursivas, em 
práticas de leitura, produção escrita, produção oral e análise 
linguística. Muitos professores questionam se agora, no lugar 
do ensino da gramática normativa, de suas regras e nomen-
claturas, devemos ensinar a classificar os gêneros, tomá-los 
como conteúdos das aulas. Temos discutido e respondido não 
a essa questão, pois as aulas de Língua Portuguesa devem ser 
conduzidas pelas práticas de linguagem e pela reflexão sobre 
essas práticas, cujos objetivos são, sobretudo, a ampliação das 
práticas letradas dos alunos e também dos professores. 

A partir de então, nos propusemos a organizar um mate-
rial que pudesse contribuir com o planejamento e a atuação 
docente em atividades de linguagem, desde a Educação Infantil 
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ao Ensino Médio, com ênfase nas práticas de análise linguís-
ticas dos gêneros pertencentes ao agrupamento do instruir. 
Em cada um dos capítulos, o leitor-professor encontrará textos 
e atividades voltadas à leitura, produção textual, oralidade 
e análise linguística, que contribuirão em suas práticas de 
ensino de língua. 

O capítulo 1, intitulado Ensino de Língua Portuguesa em 
uma perspectiva discursiva, traz uma revisão teórica de fun-
damental importância sobre concepções e conceitos a partir 
dos quais a obra se organiza. A autora, Laura Silveira Botelho, 
desenvolve reflexões sobre a concepção discursiva da lingua-
gem, gêneros textuais e sua relação com o ensino de língua, 
letramentos, práticas de letramentos no contexto da escola, 
análise linguística, entre outras, com o intuito de provocar no 
leitor-professor um movimento de retorno e ao mesmo tempo 
de consolidação de conceitos chaves para a compreensão das 
atividades propostas nos demais capítulos deste livro.  

No capítulo 2, Tânia Guedes Magalhães justifica a elabo-
ração de um material de apoio ao professor de língua organi-
zado a partir de tipologias textuais e, principalmente, a partir 
de gêneros instrucionais. Por que uma reflexão com base em 
agrupamentos relativos às tipologias textuais? é um capítulo 
de fundamental importância nesta obra, pois discute e escla-
rece algumas características muito presentes nos textos do 
tipo instrucional, como a preferência pelas formas verbais no 
imperativo, infinitivo e futuro do pretérito, a intenção de levar 
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o leitor a realizar ações a partir de determinados comandos, 
entre outras. A ênfase é dada à funcionalidade dos elementos 
da língua em uso nos diferentes textos, em diversas práticas 
interativas, e como eles contribuem para o estabelecimento 
dos objetivos comunicativos propostos pelos autores e pela 
construção de sentido pelos leitores. 

Os cinco capítulos seguintes, do 3º ao 7º, trazem sugestões 
de trabalho com os textos instrucionais, a partir de diferentes 
gêneros do agrupamento e com diferentes abordagens, alguns 
mais voltados para os anos iniciais de escolaridade e outros 
para os anos finais. O interessante é o foco das atividades e 
as possibilidades que elas revelam, tanto de leitura quanto de 
análise linguística, sempre partindo do texto e tendo-o como 
objeto que promove a interação entre discentes e professor 
no interior das aulas de língua. 

No capítulo 3, O trabalho com sequências instrucionais na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, Hilda 
Micarello apresenta uma série de situações contextualizadas 
das quais as crianças participam como interlocutoras entre 
elas mesmas ou entre elas e os adultos e fazem uso de textos 
instrucionais, na escola ou em ambientes familiares, lançan-
do mão de sequências textuais do agrupamento do instruir 
de modo adequado e propositivo. A partir de tais situações, 
a autora propõe atividades de exploração e sistematização, 
orais e/ou por escrito, das características composicionais 
dos gêneros dessa tipologia, além do trabalho com diferentes 
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linguagens com crianças pequenas, como a música e os gestos, 
por exemplo. Ao longo das atividades, são sugeridos encami-
nhamentos às crianças que já são alfabetizadas e àquelas que 
ainda não consolidaram o processo de alfabetização. 

O capítulo 4, cujo título é Atividades didáticas para o 
trabalho com o gênero “simpatia”, escrito por Abigail Guedes 
Magalhães e Maria Luiza Scafutto, se propõe a estudar o gê-
nero simpatia, a partir de vários exemplos desses textos, de 
pesquisas e conversas que têm o objetivo de levar os alunos 
a conhecerem e valorizarem as práticas linguísticas neles 
envolvidas. Nas sugestões de atividades, além da leitura, é 
também proposta a elaboração de um manual de simpatias 
pelos alunos, a partir de suas descobertas sobre o gênero. 

Várias sugestões de atividades são oferecidas no capítulo 
5, Cartilha: aprendendo novas formas de agir, viver e conviver, 
das autoras Andreia Rezende Garcia-Reis e Natália Sathler 
Sigiliano. Nele, os professores encontrarão um estudo sobre 
o gênero de texto cartilha, muito presente em diferentes con-
textos sociais na atualidade. A partir de variadas cartilhas, 
que foram divulgadas em diferentes locais, são propostas 
atividades de leitura, análise linguística, oralidade e produção 
de texto escrito a serem desenvolvidas por alunos do segundo 
segmento do Ensino Fundamental, mas que podem ser adap-
tadas e utilizadas em diferentes níveis e anos de escolaridade. 
A reflexão e a aprendizagem do gênero cartilha são mais uma 
amostra de como os textos instrucionais estão presentes em 
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nosso cotidiano e, nesse sentido, é muito importante que eles 
se tornem objeto de ensino nas aulas de Língua Portuguesa. 

Regulamentos... Regras... Disciplina... Para que serve isso? 
Serve para alguma coisa? É com esse título instigante que 
as autoras Lucia Cyranka e Mariângela Maia de Oliveira nos 
convidam a refletir e conhecer mais de perto o gênero regu-
lamento, que nos ajuda a organizar nossas rotinas diárias e 
também a organizar a vida em sociedade, até porque sem 
regras seria difícil conviver e compartilhar muitos espaços 
sociais nos quais estamos inseridos. Com destaque para as 
atividades de análise linguística, o capítulo 6 desta obra nos 
oferece possibilidades para conhecermos e produzirmos tex-
tos de regulamento. Interessante destacar que um dos textos 
utilizados para análise foi produzido por alunos do Ensino 
Fundamental, cuja temática aproxima-se dos alunos para os 
quais as atividades são prioritariamente endereçadas. 

No último capítulo do livro, Sequências instrucionais em 
textos de gêneros diversos, Begma Tavares Barbosa e Simone 
Rodrigues Peron nos convidam a ler diferentes gêneros orga-
nizados a partir de sequências instrucionais. Compreender 
que não é a forma mas sobretudo a função dos textos que nos 
leva a considerá-los pertencentes a determinados gêneros 
é de fundamental importância no conjunto de capacidades 
linguísticas a serem desenvolvidas pelos alunos, em diferen-
tes segmentos da escolaridade. A partir de gêneros como a 
reportagem, o artigo e o conto, as autoras propõem diversas 
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atividades de leitura e reflexão das características formais 
e discursivas dos textos, com ênfase nas características que 
possibilitam considerá-los como textos instrucionais. O profes-
sor terá, neste capítulo, a oportunidade de observar análises 
profundas dos textos escolhidos, conhecendo mais sobre os 
gêneros e suas minúcias, somente possíveis com a criatividade 
e a intencionalidade discursiva dos que se dedicam à escrita. 

Como os leitores-professores poderão observar, cada 
capítulo possui características específicas de organização e 
aprofundamento, possibilitadas pelos próprios textos apresen-
tados, pela indicação do ano com o qual poderá ser trabalhado 
e pelas escolhas autorais dos professores autores, que têm uma 
inserção e experiências docentes diferenciadas e trouxeram, 
para este volume, algumas delas, a partir das atividades aqui 
propostas. 

Esperamos que este material possa enriquecer as práticas 
de leitura, análise linguística e produção oral e escrita desen-
volvidas por alunos e professores do ensino básico, desde os 
momentos de planejamento docente àquelas atividades de 
linguagem na escola, com vistas ao alcance de novas capaci-
dades linguístico-discursivas e ao aperfeiçoamento daquelas 
já conquistadas.





21

EnSInO DE LÍnGUA 
PORTUGUESA EM UMA 
PERSPECTIVA DISCURSIVA

Laura silveira Botelho

Este capítulo apresenta os pressupostos teóricos que 
alicerçaram a construção das atividades apresentadas 
a partir do capítulo três deste livro. Guiados por uma 
concepção discursiva da linguagem (BAKHTIN, 2010) 
e uma perspectiva de letramentos como prática social 
(KLEIMAN, 2001, 2008; STREET, 2014), discutiremos, 
inicialmente, sobre a noção discursiva da linguagem e sua 
relação com o ensino de gêneros textuais na escola. Em 
seguida, apresentaremos a relação entre letramentos e 
as práticas de leitura, escrita, oralidade e análise linguís-
tica com base em autores como Mendonça (2006), Silva 
(2011), Barbosa (2010) e Marcuschi (2000, 2008), que 
são convergentes em suas proposições, ainda que não na 
mesma linha teórica.

Capítulo 1
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Como se verá à frente, buscamos, com tais atividades, 
aliar reflexão linguística à leitura, com vistas a aumen-
tar a capacidade de compreensão textual dos alunos 
(sugerindo, às vezes, exercícios de produção escrita ou 
oralidade). Pretendemos, portanto, trazer mais uma fer-
ramenta para a prática de ensino de Língua Portuguesa 
visando à ampliação dos letramentos dos discentes e de 
sua competência discursiva.

Concepção discursiva da linguagem e 
ensino de gêneros textuais na escola

Apesar dos avanços trazidos pela abordagem dos 
gêneros textuais no ensino de língua, trabalhar a leitura 
e a escrita dos alunos como atividades sociais, ainda nos 
dias de hoje, é um desafio para os professores. 

O ensino de língua portuguesa a partir dos gêneros 
não é mais uma novidade nas escolas brasileiras. A “virada 
pragmática”, movimento em que os textos começaram a 
ter maior relevância no processo de ensino-aprendizagem 
nas práticas de linguagem, emergiu de uma conjunção de 
fatores tais como: a publicação de obras acadêmicas vol-
tadas para esse tipo de reflexão, como o livro O texto na 
sala de aula, organizado por Geraldi (1984); a constituição 
de documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (1998); e a reorganização de currículos com 
base em um viés mais discursivo, com foco nos gêneros1.  

Dessa forma, a visão discursiva da linguagem, que 
baliza em grande parte esse movimento, compreende 
o gênero como uma forma de ação social (BRONCKART, 
2009). Assim, o cerne do ensino nas aulas de língua pas-
sou de uma perspectiva classificatória e normativista 
ao trabalho com textos na busca da ampliação dos letra-
mentos dos alunos, afetando sua forma de ser e estar no 
mundo. A seguir, abordaremos algumas das concepções 
de linguagem que permeiam os estudos linguísticos e seus 
impactos nas atividades educacionais do ensino de língua. 

Concepções de linguagem 

Há diversas e contrastivas abordagens sobre o fenô-
meno linguístico, cada qual com seu valor em um dado 
momento histórico e de acordo com a perspectiva de 
linguagem assumida. 

Existem dois polos opostos no pensamento linguísti-
co, de acordo com Moura Neves (1997): o formalismo, no 

1. Podemos mencionar, também, ações mais recentes como a criação do Programa 
nacional do Livro didático (PnLd), programas voltados para a formação inicial e 
continuada de professores como o Mestrado Profissional em Letras (PROFLetras), 
O Pacto nacional pela alfabetização na idade certa (Pnaic), a Base nacional 
curricular comum, entre muitas outras.



Capítulo 1

24

qual a análise da forma linguística parece ser primária, 
enquanto os interesses funcionais são secundários, e o 
funcionalismo, no qual a função das formas linguísticas 
desempenha um papel predominante. 

Para Perfeito, Cecilio e Costa-Hübes (2007), as con-
cepções de linguagem2 que têm uma inclinação mais 
formalista são sustentadas por teorias como o Estrutura-
lismo ou Gerativismo. Essas perspectivas compreendem 
a linguagem como “expressão do pensamento” e a língua 
como “uma atividade mental” ou, ainda, linguagem como 
“instrumento de comunicação” e língua como “estrutura”. 

Ambas as teorias, Estruturalismo e Gerativismo, 
influenciaram as vertentes dos chamados estudos tradi-
cionais com base no ensino da gramática normativa. Para 
o viés formalista, ao qual essas teorias estão ligadas, a 
linguagem veicula sentidos em si mesma, é uma forma 
de expressar um pensamento. Nas práticas de ensino, 
por exemplo, as noções de certo e errado figuram como 
centrais. Os estudos da língua ficam no âmbito da pala-
vra, sintagma e oração e a interpretação busca um único 
e verdadeiro sentido nos textos (RIOS e WILSON, 2008). 

Embora não tenham sido criadas para pensar sobre o 
trabalho escolar de língua materna, ambas perspectivas 

2. Para um aprofundamento sobre as concepções de linguagem confira as referências 
finais. Aqui, apresentamos um panorama simplificado dessas questões. 
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influenciaram práticas voltadas para o ensino tradicional 
com orientação focalizada na gramática normativa que 
prevê regras adequadas ao bom uso da língua e uma co-
municação eficiente, conforme esclarecem Rios e Wilson 
(2008). Os usos linguísticos que estão em desacordo com 
tais regras são considerados errados ou não existentes 
na língua. 

O que podemos ver é que, provavelmente, a concep-
ção dos que defendem a neutralidade da linguagem tem 
relação com a crença de que o sistema linguístico é um 
fato objetivo externo ao indivíduo, por isso a importância 
da objetividade e da clareza na fala e na escrita. 

Por outro lado, conceber a língua no seu espectro 
discursivo implica pensar nos usos do código e não do 
código em si (MENDONÇA, 2006). Bakhtin (2010) já 
preconizava que 

a verdadeira substância da língua não é constituída por 
um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 
enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofi-
siológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou 
das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2010, p. 
127, grifos do autor). 
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Essa perspectiva ilumina determinados aspectos que 
antes eram considerados fora do escopo das ciências lin-
guísticas, como os usos da linguagem em um dado tempo, 
lugar, cultura e sociedade. 

Assim, conforme discutido acima, reforçamos a ideia 
de que a língua, na concepção discursiva, é vista como 
atividade social, a linguagem como forma de ação, como 
lugar de interação entre sujeitos, em um determinado 
contexto social de comunicação. Dessa forma, os sujeitos, 
neste espaço de interação, constroem os sentidos nas 
trocas linguísticas, mobilizando seus conhecimentos pré-
vios, dentro de um contexto, a partir de sua história, sua 
cultura. Por isso, o sentido nunca é atribuído por si só, a 
língua não é transparente, nem usada para apenas comu-
nicar, tampouco transmitir uma informação (BAKHTIN, 
2010; MENDONÇA, 2006). 

Em síntese, nessa concepção, também assumida 
por esta obra, o texto tem um papel central no ensino 
de línguas. As atividades de compreensão e produção 
textuais são consideradas como processos interativos 
de construção de sentidos em uma relação situada e 
mediada. Os gêneros figuram como centrais no ensino, 
materializados em textos, portanto, vistos como ação 
social e não como entidades linguísticas formalmente 
constituídas (MARCUSCHI, 2008).
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Assim, após a apresentação, ainda que sintética, das 
concepções de linguagem, a seguir destacaremos como 
essas concepções influenciaram o ensino de Língua Por-
tuguesa no Brasil. 

  
Linguagem e ensino

Como vimos acima, as concepções de linguagem 
interferem diretamente nas atividades do professor que 
ensina língua portuguesa. De acordo com Soares (2000), 
há três momentos do ensino do Português no país.

O primeiro momento mapeado pela autora abar-
ca meados do século XIX até os anos 50-60, em que se 
predominava a visão de língua como sistema. O ensino 
era baseado no reconhecimento das normas e regras da 
língua e dos bons escritores. 

Já o segundo momento refere-se ao período que com-
preende os anos 60-80. Com as novas condições políticas 
e sociais, a língua passou a ser vista como instrumento 
de comunicação. Com base na Teoria da Comunicação, o 
ensino era permeado pelas noções de emissor-receptor, 
decodificar-codificar, além das seis funções de linguagem 
estabelecidas pela Escola de Praga. O saber a respeito da 
língua não era o centro do ensino, mas sim o estudo do 
código comunicacional.
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O terceiro momento, que se iniciou na década de 80 
e durou até meados de 90, é conhecido como a “virada 
pragmática”, que, como já dito anteriormente, teve como 
marco a publicação da clássica obra de Geraldi, “O texto na 
sala de aula”. Esse novo momento foi influenciado por uma 
perspectiva enunciativa e discursiva da língua. O foco do 
ensino passa a ser o texto (e não as suas unidades míni-
mas) e prioriza-se a produção e a compreensão de textos 
orais e escritos que circulam em diferentes esferas sociais. 

Bezerra e Reinaldo (2013) avançam na descrição das 
fases do ensino de Língua Portuguesa no Brasil. Pontuam 
as autoras que entre os anos 90 e 2000 o ensino-aprendi-
zagem de Língua Portuguesa está voltado para a escrita 
de textos escolares, embora com uma perspectiva base-
ada em teorias linguísticas modernas que adotam uma 
diversidade textual englobando práticas de leitura em 
sala de aula com o objetivo de ampliação da competência 
leitora dos alunos3. 

3. atualmente, estamos vivendo uma nova “virada” com a emergência e expansão 
dos textos digitais. É importante esclarecer que não estamos ignorando os 
multiletramentos tal qual proposto pelo grupo de pesquisadores do “new 
London Group” para quem “os textos não se compõem apenas de palavras, mas 
de múltiplos outros sistemas de significação, como o sonoro, o oral, o gestual, o 
imagético, o gráfico; ou seja, o letramento não tem a ver apenas com a escrita” 
(KLeiMan e sitO, 2016, p. 170). nossa abordagem, no entanto, neste livro, recaiu 
fundamentalmente sobre as práticas de leitura, escrita e oralidade de diferentes 
gêneros do agrupamento do instruir (cf. próximo capítulo). 
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Essas mudanças de percepção do ensino de língua 
materna trouxeram consequências positivas para o traba-
lho com a LP em sala de aula. Marcuschi (2000) enumera 
algumas delas: 

1. Língua: clareza na noção de língua como ati-
vidade interativa, social e cognitiva orienta o 
trabalho do professor na condução dos processos 
de compreensão e produção de textos. 

2. Texto: torna-se a unidade básica do ensino. O 
texto é tido como um evento que se dá na relação 
interativa, deixa de ser visto como um produto 
e passa a ser concebido como um processo de 
produção e compreensão de sentidos.  Há uma 
inversão nas escolhas dos conteúdos lecionados, 
pois deixa-se de acreditar que é mais fácil ou 
adequado começar das unidades menores para 
as maiores. 

3. Produção textual: coadunando com os dois 
conceitos acima, a crença de que ensinar gra-
mática por si só é o suficiente para que haja uma 
boa produção de textos já não faz mais sentido. 
Os aspectos discursivos passam a ser centrais, 
por isso é necessário que o aluno saiba o que 
vai dizer, quais são os interlocutores, qual a 
situação comunicativa, quais os objetivos, que 
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gênero é mais adequado àquela situação, nível 
de formalidade etc. O ensino de gramática fica 
condicionado às necessidades de processo de 
produção e compreensão do texto. Dessa forma, 
os eixos leitura-produção-análise linguística são 
indissociáveis e complementares. 

4. A variação linguística é um fenômeno ineren-
te a toda língua natural, é importante, então, que 
esse fato também seja cotejado nas aulas de LP. O 
aluno deve saber que a língua varia de diversas 
formas (variação geográfica, contextual, social, 
temporal...) e que é necessário que se adeque 
os usos linguísticos ao contexto e ao grau de 
formalidade. Além disso, é importante que ele 
compreenda que a questão da variação implica 
em relações de poder, preconceitos e diferenças 
sociais. 

5. Gêneros textuais: trabalhar com os gêneros, 
definidos como fenômenos históricos e culturais, 
possibilita que o ensino de LP envolva tanto as 
características formais dos textos como as dis-
cursivas e interacionais. Dessa forma, os proces-
sos de compreensão e produção de textos se dão 
em torno da adequação do gênero de acordo com 
seus propósitos, domínio discursivo, objetivos, 
grau de formalidade etc. 
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Assim, o ensino de língua materna fica muito mais 
proveitoso, considerando uma concepção discursiva em 
que os usos da linguagem são priorizados em detrimento 
de classificações. Portanto, compreender a linguagem 
como uma prática social situada impacta diretamente 
no compromisso que o professor deve assumir no ensino 
de LP, buscando promover os usos e reflexões sobre ela. 

Letramentos na escola: leitura, produção 
de textos e análise linguística nos 
gêneros textuais 

Pesquisas (cf. BOTELHO e MAGALHÃES, 2011; MA-
GALHÃES, 2015) demonstram que, embora os gêneros 
estejam nas escolas (por meio de materiais didáticos, 
diretrizes curriculares, discurso de professores e alunos), 
tal presença nem sempre garante um trabalho profícuo 
de compreensão, produção e análise linguística com tex-
tos, de modo a trazer os efeitos positivos esperados nas 
atividades que envolvem o ensino de Língua Portuguesa 
na escola. 

Para além do discurso do déficit (FISCHER, 2007), 
pretendemos com este livro, conforme já mencionado na 
apresentação, propor mais uma ferramenta que possa con-
tribuir com o trabalho do professor porque acreditamos 
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que o ensino da língua deve estar balizado em práticas so-
ciais que sejam relevantes aos alunos por meio dos gêneros 
textuais, cujo fio condutor articula-se na leitura, escuta, 
produção e análise linguística de textos orais e escritos. 

Nas próximas seções, vamos refletir sobre o ensino de 
LP por meio dos gêneros textuais e sua articulação com 
práticas de letramentos. Além disso, definiremos o que 
entendemos como análise linguística.

Marcuschi (2005, p. 22) apresenta uma sistematização 
sobre gêneros e tipos textuais bastante didática e útil para 
o trabalho do professor em sala de aula. Gênero textual é 
uma “noção propositadamente vaga para referir aos textos 
materializados que encontramos em nossa vida diária”; 
suas designações não dizem respeito somente à natureza 
linguística, mas sim às características sociocomunicativas. 
Já tipo textual é a expressão que designa uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística 
de sua composição. Se os gêneros são infinitos, os tipos 
são limitados.

Dolz e Schneuwly (2004) propõem um agrupamento 
dos gêneros, entre outros critérios, por tipologia, que 
classificam como narrar, relatar, argumentar, expor, des-
crever ações (injuntivo/instruir). Embora seja um pouco 
diferente da categorização de Marcuschi (2005), as tipolo-
gias dos autores de Genebra não chegam a ser divergentes 
(cf. detalhamento sobre o assunto no próximo capítulo). 
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Dolz e Schneuwly (2004) defendem um ensino em 
espiral que leva em conta a progressão curricular e o 
agrupamento de gêneros de modo que o aluno tenha 
contato com vários gêneros ao longo de seu percurso 
escolar. Esses gêneros podem, no entanto, ser retomados 
de forma aprofundada e ampliada em diferentes etapas 
da escolarização. A concepção de progressão curricular, 
proposta pelos autores, busca fornecer instrumentos 
eficazes para que o aluno domine a língua em situações 
variadas de interação (cf. capítulo dois). 

De acordo com os autores, o “princípio sobre qual 
a progressão está elaborada é muito simples: trata-se 
de construir, com os alunos, em todos os graus de es-
colaridade, instrumentos, visando ao desenvolvimento 
das capacidades necessárias para dominar os gêneros 
agrupados” (DOLz e SCHNEUWLy, 2004, p. 61)4. Assim, 
têm como hipótese que a partir das afinidades entre os 
gêneros agrupados, os sujeitos conseguem fazer asso-
ciações em que “se operem facilmente de um a outro, 
hipótese fundada sobre a ideia de uma dominância no 
que concerne às capacidades psicológicas implicadas em 
cada agrupamento” (DOLz e SCHNEUWLy, 2004, p. 61).

4. conferir a proposta de sequência didática formulada pelos autores em dolz e 
schneuwly (2004) e em outras obras, como Barros e rios registro (2014). 
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No tocante à aprendizagem de gêneros como regu-
lamentos, regras de jogos, simpatias, receitas – todos do 
agrupamento do instruir –, a abordagem mencionada 
acima poderia ajudar aos alunos em determinadas tarefas 
de leitura e produção de diferentes textos necessários 
ao seu cotidiano e em situações sociais mais formais. 
Evidentemente, cada gênero tem suas especificidades 
que precisam ser aprendidas, entretanto, é importante 
também levar o aluno a conseguir fazer relações daquilo 
que é aprendido na escola com o seu dia a dia. No exercí-
cio do ensino-aprendizagem de língua materna, torna-se 
fundamental que os alunos consigam observar e refletir 
sobre as regularidades linguísticas de cada agrupamento. 

Não podemos deixar de destacar, no entanto, a ad-
vertência feita por Guimarães e Kersch (2012). As auto-
ras observam que, em muitos casos, embora os gêneros 
estejam na escola, o enfoque não é dado a partir de uma 
necessária dupla articulação: gêneros como objeto de 
ensino e instrumento de comunicação/interação. Ou 
seja, o que acontece com recorrência é que o professor 
elenca as características gerais de uma dada tipologia, 
relacionando suas semelhanças, mas deixando de lado as 
particularidades intrínsecas de cada gênero. 

Guimarães e Kersch (2012) exemplificam com os 
“textos narrativos”, em que são analisados personagens, 
tempo, espaço etc., porém, as características do gênero 
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em si nem sempre são abordadas, tornando, assim, mais 
um exercício de identificação do que um trabalho cons-
ciente dos usos sociais da linguagem. Se tanto o conto, por 
exemplo, como a fábula têm personagens, tempo, espaço 
e até um plano geral do texto semelhante, há elementos 
que diferem esses gêneros e o aluno precisa saber disso, 
inclusive para uma melhor compreensão dos textos. 

Concordamos com as autoras e defendemos, sobre-
tudo, que o ensino da língua deve ser feito com gêneros 
diversificados, adaptados a um contexto motivador aos 
alunos, mais próximo dos usos reais (e preferencialmente 
com circulação da produção final). Ainda que se possa 
trabalhar com as características gerais das tipologias, 
isso nunca deverá ocorrer desarticulado de um gênero 
como prática social.

Elegemos o agrupamento do instruir, como já men-
cionado na apresentação deste livro, porque percebemos 
uma lacuna relacionada às atividades com textos dessa 
tipologia (podemos estender essa ideia aos textos do ex-
por, também menos explorados, mas de igual relevância 
e usos sociais). 

As atividades aqui elaboradas levam em conta a lei-
tura, produção e análise linguísticas e seus usos sociais. 
Percebe-se, então, que essa proposta está alinhada com 
o que os PCN (1998) sugerem em suas postulações, como 
discutiremos a seguir. 
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Práticas de letramentos e análise 
linguística 

As atividades de linguagem não podem estar dis-
sociadas das práticas sociais nas quais os alunos estão 
inseridos ou das quais farão parte. O que muitas vezes 
acontece em abordagens tradicionais5 é um enfoque sobre 
a língua (geralmente por meio da metalinguagem) e não 
uma ênfase dos usos sociais, historicamente situados. 

Os PCN (1998) propõem um movimento metodoló-
gico para os professores trabalharem de forma reflexiva 
sobre a língua: USO – REFLEXÃO – USO. Isto é, deve-se 
partir do uso, de atividades com textos reais, adequados 
aos interesses dos alunos e aos objetivos didáticos dos 
professores; para então promover uma reflexão de uso da 
linguagem por meio de leitura e produção, além de refletir 
sobre as práticas de análise linguística que resultam em 
uma apropriação mais consciente da linguagem.

É importante esclarecer que nos ancoramos na defi-
nição de Street (2012), para quem práticas de letramentos 

5. usamos aqui o termo “ensino tradicional” conforme Mendonça (2006, p. 17), 
que o define como “um conjunto de práticas que se solidificaram com o passar 
do tempo, com regularidade de ocorrência, o que terminou por constituir uma 
tradição”. Tais abordagens englobam análises e classificações no nível da palavra 
ou frase, por exemplo. 
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se referem “a essa concepção cultural mais ampla de mo-
dos particulares de pensar sobre a leitura e a escrita e de 
realizá-las em contextos culturais” (STREET, 2012, p. 77). 
Na mesma direção de Street (2012), Barton e Hamilton 
(2000), a partir da assertiva de que letramento é uma 
prática social mediada por textos escritos, defendem que 
há diferentes letramentos associados a diferentes esferas 
da atividade. Por essa razão, segundo os autores, certos 
letramentos são mais dominantes e influentes que outros, 
justamente por envolverem diferentes instituições sociais 
e relações de poder. 

Nesse sentido, como alertam Mendonça e Bunzen 
(2006, p. 17), “contemplar essa diversidade de usos cul-
turais da escrita não é, muitas vezes, parte das metas da 
escola. Por isso, uma questão problemática [...] é a lacuna 
entre as práticas de letramentos realizadas na escola e as 
típicas de outras instituições/instâncias sociais”. 

As atividades aqui apresentadas coadunam com a 
perspectiva de letramentos definida acima, na medida 
em que partimos de textos reais e buscamos auxiliar a 
compreensão leitora (ou de escuta) por meio de práticas 
de análise linguística. Acreditamos que esses exercícios 
contribuem não só para uma melhor compreensão dos 
textos, mas promovem uma reflexão sobre os usos da 
língua. Além do mais, as propostas de produção de textos 
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podem (e devem) se desdobrar em novas reflexões de 
outros aspectos que emergirão não apenas das produ-
ções dos alunos, mas também dos possíveis efeitos de 
sua circulação. 

Por essa razão, ao ensinar língua materna na escola 
é fundamental empreender leitura, produção e análise 
linguística. A proposta de análise linguística, na definição 
de Mendonça (2006, p. 206), tem como objetivo “refletir 
sobre elementos e fenômenos linguísticos e estratégias 
discursivas, com o foco nos usos da linguagem”. A análise 
linguística, portanto, 

surge como alternativa complementar às práticas de 
leitura e produção de texto, dado que possibilitaria a 
reflexão consciente sobre os fenômenos gramaticais e 
textual-discursivos que perpassam os usos linguísticos, 
seja no momento de ler/escutar, de produzir textos ou 
de refletir sobre esses mesmos usos da língua” (MEN-
DONÇA, 2006, p. 204, grifos nossos).

Trabalhar apenas com a gramática normativa pode 
levar, segundo a autora, a duas limitações: de um lado seu 
escopo analítico limita-se ao nível da frase, portanto, não 
discursivo; de outro, existem inconsistências de determi-
nados conceitos e regras que podem tornar o trabalho com 
a língua uma “decoreba” de normas sem muito sentido 
para o discente. Como inúmeras pesquisas já demons-



Laura SiLveira BoteLho

39

traram (cf. NEVES, 2002), o ensino de língua portuguesa, 
dessa forma, mostrou-se insuficiente para que os alunos 
conseguissem, de fato, compreender e produzir textos 
orais e escritos em diferentes instâncias sociais. 

Assim, como explica Barbosa (2010, p. 157), os con-
teúdos gramaticais, numa perspectiva de análise lin-
guística, devem estar “intrinsecamente relacionados às 
práticas de uso da linguagem – compreensão e produção 
de textos. Trata-se de selecionar conteúdos em função das 
necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades 
de produção e compreensão de textos”. O trabalho com 
a gramática, então, passa a ser imprescindível para con-
tribuir com o ensino relacionado aos usos da linguagem, 
isto é, por meio dos gêneros textuais. A análise linguís-
tica é, pois, uma ferramenta de leitura e de produção de 
textos na busca da ampliação dos letramentos dos alunos 
e de sua participação social nas práticas em diferentes 
instâncias que requerem o uso da escrita. 

Silva (2011) também contribui com o debate ao criti-
car propostas de exercícios que desvinculam a atividade 
de gramática6 da prática de leitura. O autor retoma a dis-
cussão estabelecida nos PCN (1998) sobre a necessidade 
ou não do ensino de gramática. Para esse documento, essa 

6. silva (2011) prefere usar o termo “estudo de gramática no texto”, mas sua 
perspectiva está totalmente alinhada à da análise linguística aqui discutida.  
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é uma falsa questão, já que o que importa é o que, para 
que e como ensinar a gramática. Silva (2011) esclarece 
que o termo ensino de gramática é usado por ele para 
denominar a 

abordagem prescritiva do trabalho didático [...] a partir 
de exercícios mecânicos em níveis de análise da língua 
inferiores ao texto, como palavras e frases. Quando fo-
calizado no nível do texto, normalmente são utilizados 
gêneros textuais tipicamente escolares, como descri-
ção, narração e dissertação. Na escola, seu habitat por 
excelência, esses gêneros desempenham a função de 
instrumento de avaliação da correção ortográfica e 
gramatical na escrita do aluno (SILVA, 2011, p.17-18). 

Já por estudo de gramática, Silva (2011, p.18) com-
preende como “atividades didáticas em que o trabalho 
de mediação do professor leva o aluno a analisar os usos 
e, consequentemente, os efeitos de sentido expressos por 
elementos linguísticos em situações interativas reais, nas 
modalidades falada e escrita da língua”. Para o autor, a 
unidade de estudo tem como foco os textos que materia-
lizam os gêneros textuais que, “por sua vez, determinam 
marcas interacionais na materialidade textual” (SILVA, 
2011, p. 37).  

Em sintonia com as proposições acima, Mendonça 
(2006) define “ensino tradicional de gramática” como ati-
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vidades isoladas do discurso que se estabelecem no nível 
da palavra ou da frase e não do texto, são, pois, exercícios 
que usam predominantemente uma metalinguagem com 
objetivos classificatórios. 

Chamamos a atenção para o fato de que o trabalho 
com o texto por si só, nos dias de hoje, já não é suficiente 
para o desenvolvimento e ampliação dos letramentos dos 
alunos. Dentro de uma concepção discursiva, defendemos, 
sobretudo, a relevância do trabalho em uma perspectiva 
dos Projetos de Letramentos7, tal qual proposto por Klei-
man (2001), em que as produções de textos e as práticas 
de leitura e oralidade circulam socialmente, impactam, 
de alguma forma, aquela comunidade em que estão inse-
ridos os alunos. 

Assim, gênero e texto devem ser considerados na 
prática da análise linguística, de preferência dentro de um 
projeto mais amplo em um contexto discursivo de modo 
a evitar que se transformem em pretexto para o ensino 
de gramática ou, então, sejam trabalhados isoladamente. 

7. segundo Kleiman (2000, p. 238), um Projeto de Letramento “é um conjunto de 
atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos e cuja realização 
envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, circulam na sociedade 
e a produção de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de 
alunos e professor, cada um segundo sua capacidade”. não aprofundaremos sobre 
os conceitos de Projetos de Letramentos nem de sequência didática porque fugiria 
ao escopo do livro. nas referências, listamos obras que debatem os conceitos e 
apresentam exemplos desses dispositivos didáticos.
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A análise linguística contribui para a compreensão dos 
efeitos de sentido dos textos usados em diferentes contex-
tos de uso da língua. Consideramos relevantes as práticas 
de leitura e escrita que busquem ressaltar tais efeitos de 
sentidos decorrentes dos usos da língua em situações 
reais. Por essa razão, acreditamos que as atividades aqui 
elaboradas que articulam leitura e análise linguística 
(com proposta de produção textual) contribuem para a 
promoção e ampliação dos letramentos do aluno. Também 
servem como motivação para que professor de LP busque 
construir Projetos de Letramento que incluam gêneros 
da tipologia instrucional que circulam sobremaneira em 
nossa sociedade contemporânea.

O que elaboramos aqui são atividades que podem ser 
adaptadas aos diferentes anos no ensino fundamental e 
médio para compor propostas de Projetos de Letramen-
tos ou Sequências Didáticas8, por exemplo. Acreditamos 
e defendemos a autonomia do professor na elaboração de 
seu material didático. É no cotidiano escolar que emergem 

8. as sd são um “conjunto de atividades escolares organizadas de maneira 
sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito”. a sd busca “criar 
contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e 
variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas 
e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de 
expressão oral ou escrita, em situações de comunicação diversas” (dOLz, nOverraz 
e  schneuWLY, 2004, p. 96-97). 



Laura SiLveira BoteLho

43

os tópicos a serem trabalhados. O professor, a partir de 
algumas variáveis, é o mediador de um processo em que 
se deve considerar tanto seus objetivos didáticos, como os 
interesses dos alunos, a organização curricular e projeto 
político-pedagógico da escola. Dessa forma, decidimos 
não elaborar projetos ou sequências por considerarmos 
que o docente é que vai, a partir de sua realidade, de fato, 
elaborar aquilo que melhor lhe convier. Por isso, recomen-
damos que tais atividades não sejam dadas de forma iso-
lada, mas associadas a projetos ou sequências didáticas. 
Caso contrário, haverá o risco dessas atividades serem 
apenas mais uma sequência de exercícios desarticulados 
dos usos reais da linguagem. 

  
Palavras finais 

Neste capítulo, buscamos discutir como a concepção 
de linguagem pode afetar a proposta didática desenvol-
vida pelo professor em sala de aula. Também nos pro-
pusemos a debater como o ensino por meio dos gêneros 
textuais pode promover a ampliação dos letramentos 
dos alunos com a associação de atividades que enfoquem 
compreensão, produção e análise linguística de textos 
orais e escritos. 
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A reflexão sobre o ensino numa perspectiva dos letra-
mentos traz para o cerne da discussão os usos linguísticos 
em situações reais de produção. A concepção discursiva 
da linguagem, também presente em nossas abordagens, 
significa que entendemos a linguagem como forma de 
ação e interação social.

Enfim, o que defendemos aqui é que o trabalho com 
a linguagem na escola deve enfatizar as dimensões so-
cioculturais das práticas de escrita, sobretudo por meio 
de uma abordagem com gêneros, que, articulada com a 
análise linguística, leve o aluno a compreender e produzir 
textos de modo a ampliar seus letramentos, inserindo-o 
com dignidade nas práticas letradas de nossa sociedade. 
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POR QUE UMA REFLExÃO COM 
BASE EM AGRUPAMEnTOS 
RELATIVOS ÀS TIPOLOGIAS 
TExTUAIS?

tânia Guedes Magalhães

A ideia de compor esta obra surgiu de pesquisa re-
alizada em 2009/2010 em que, num grupo de estudos 
com alunos de graduação e bolsistas de um projeto de 
extensão, havia desconhecimento de sequências textuais 
(narrativas, explicativas, argumentativas...) no interior 
dos discursos. Nessa época, realizamos um levantamen-
to de textos a fim de superar as dificuldades de leitura 
oriundas do desconhecimento das funções discursivas e 
dos efeitos de sentido dos elementos linguísticos de cer-
tos textos, como os instrucionais. Como o material surtiu 
grande efeito na compreensão leitora, elaboramos diver-
sas atividades para compor um caderno pedagógico que 
alcançasse maior circulação. Com base nessa ideia, este 

Capítulo 2
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capítulo busca refletir sobre a elaboração e circulação de 
exercícios focados em textos instrucionais, em forma de 
atividades exploratórias, bem como apresentar algumas 
regularidades no interior dos textos predominantemente 
de instrução.  

Segundo Mendonça (2006), o ensino de gramática 
tradicional constituiu, durante muitos anos, o centro das 
aulas de Língua Portuguesa (LP) na escola, o que traz um 
prejuízo no tocante ao desenvolvimento de capacidades 
para o sujeito interagir socialmente pela linguagem nos 
meios em que circula. Talvez a sala de aula ainda se cons-
titua dessa maneira em algumas escolas brasileiras. 

Em contraposição a isso, os gêneros materializados 
em textos têm sido indicados como princípio norteador 
no ensino de línguas, conforme vimos no capítulo 1, com 
vistas à integração da escola com outras instituições 
sociais, na criação de espaços e situações discursivas 
para que alunos tornem-se sujeitos de seu discurso, 
participando das esferas comunicativas via linguagem, 
constituindo-se como sujeitos da/pela linguagem. Con-
siderando os conceitos de gêneros já apresentados em 
capítulo anterior, focalizamos, aqui, alguns aspectos 
linguístico-discursivos, para que sejam realizadas em 
sala de aula atividades que poderão embasar um reco-
nhecimento e uma reflexão sobre a funcionalidade dos 
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elementos que compõem as sequências1 textuais em 
busca do aprendizado do funcionamento do discurso e 
da circulação da voz do aluno, priorizando então uma 
análise linguística que alimente a prática de produção 
e compreensão de textos em vivências relevantes com 
a linguagem. 

Diversas são as formas de organizar as atividades 
pedagógicas, o que traz uma riqueza de possibilidades 
para o espaço plural que é a escola. Entre elas, estão as 
atividades exploratórias2 que, segundo Rogiers (2004), 
são aquelas cujo objetivo é introduzir os alunos em 
exercícios de iniciação; no caso desta obra, as atividades 
propostas, explicitadas aqui em uma lógica da seriação 
(do 1º ao 9º  ano do Ensino Fundamental), têm a função 
de introduzir os alunos em reflexões linguísticas situadas 
em textos que cumprem o estatuto dialógico de “fazer 
agir” (BRONCKART, 1999, p.237), “orientar”, “regular 
condutas”, entre outras, funções essas que são veiculadas 
por textos instrucionais nas interações dos sujeitos em 
atividades coletivas.  

Reconhecer e analisar os tipos textuais, no interior 
de atividades que estejam refletindo sobre os discursos, 

1. Sequência textual será definida mais abaixo.  

2. Segundo Rogiers (2004), as atividades escolares podem ser exploratórias, de 
sistematização e avaliativas. 
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torna-se um dos objetivos primordiais da análise linguís-
tica3 nas aulas de LP, análise essa que não está centrada 
nos elementos linguísticos, mas nesses em relação às 
esferas de circulação do discurso, às identidades, aos 
sujeitos e às ações. 

Sabemos que o foco do ensino de línguas com base 
em gêneros, muitas vezes, centra-se no mais “estável” do 
que no “relativamente”, fazendo referência a Marcuschi 
(2011) que toma a definição bakhtiniana; o aspecto está-
vel, embora exista, não deve ser o núcleo das atividades 
de LP, para que a pluralidade discursiva possa enriquecer 
o repertório dos discentes. 

Todavia, não podemos ignorar que uma reflexão 
a partir de famílias de textos também é válida, consi-
derando que os gêneros são formas para guiar, e não 
determinar, nossas ações. Por isso, os gêneros nos dão 
base para “nos dirigirmos para criar ações comunicati-
vas inteligíveis uns com os outros e são os modelos que 
utilizamos para explorar o não-familiar” (BAzERMAN, 
2006, p. 23). Cafiero (2010, p. 76) afirma que “os gêneros 
textuais se fundam na recorrência, mas não na rigidez, 
de ações vivenciadas pelos usuários em determinado 
contexto sócio-histórico e cultural”. Por isso, elencamos, 
nesta seção, aspectos que são recorrentes nos textos ins-

3. Termo já definido no capítulo anterior. 
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trucionais, dando relevo a tais recorrências somente para 
auxiliar a compreensão e a produção desses textos nas 
práticas sociais. Dolz e Schneuwly (2004) apresentam a 
perspectiva dos agrupamentos e Dolz e Abouzaid (2015) 
reafirmam essa divisão por agrupamentos, mostrando 
as vantagens de usá-los, como a de podermos transferir 
o conhecimento sobre um texto para outro.  

Nessa direção, Guimarães e Kersch (2014) trazem 
trabalhos no âmbito de agrupamentos, como os textos 
do domínio do argumentar, mas afirmam que, apesar de 
trabalharem com destaques para semelhanças entre gê-
neros de um mesmo tipo de texto, “cada gênero deve ser 
trabalhado por um determinado período de tempo, com 
ênfase em seus conteúdos específicos, que o diferenciam 
dos demais gêneros, sem perder de vista o propósito 
comunicativo” (GUIMARÃES e KERSCH, 2014, p. 14). 
Vários outros autores, elencados ao final deste capítulo, 
mostram a relevância da reflexão linguística em torno das 
tipologias, sem abandonar, contudo, sua funcionalidade 
nas práticas interativas. 

Na tentativa de avançar em propostas de construção 
do discurso escrito dos alunos, Pasquier e Dolz (1996, p. 
1) afirmam que  
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devemos enfocar o ensino da produção de textos não 
como um procedimento único e global, válido para 
qualquer texto, mas como um conjunto de aprendiza-
gens específicas de variados gêneros textuais. Dito de 
outro modo, não se aprende globalmente a escrever; 
aprende-se a narrar, a explicar, a expor, a argumentar, 
a descrever, a redigir atas, a escrever diversos tipos 
de cartas, etc.

A adoção de uma variedade de textos cumpre a fina-
lidade de, para além de reconhecer e empregar, propiciar 
reflexão sobre características diversas, considerando 
seus contextos de circulação social. Sendo assim, alguns 
aspectos fundamentais para a textualização, como por 
exemplo uso de tempos verbais, conectores, paragrafação 
etc., podem ser abordados como peculiares às tipologias 
na relação com os gêneros. A descrição de certas regula-
ridades é, de fato, importante para que aprendizes, desde 
os anos iniciais, possam lidar com diferentes situações 
comunicativas. Conforme salienta Machado,

(...) os gêneros de texto nunca podem ser identificados 
e definidos apenas com base em suas propriedades lin-
guísticas, devendo-se abandonar qualquer projeto de 
identificação – definição – classificação dos textos com 
base exclusivamente em suas propriedades internas. 
A identificação dos tipos de discurso e/ou do tipos de 
sequência não seria suficiente para isso. Entretanto, 
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essa conclusão não nos permite, ipso facto, afirmar que 
a identificação dos tipos de discurso e das sequências 
seja inútil, nem negar que ela possa ser utilizada como 
critério, ao lado de muitos outros, para a caracterização 
de determinado gênero. Do mesmo modo, constatar 
que tipo de discurso e sequência não são critérios su-
ficientes para classificar gêneros não permite negar sua 
ocorrência nos textos nem afirmar, categoricamente, que 
eles não precisam ser ensinados e aprendidos ou que seja 
inútil desenvolver pesquisas que os tomem como objeto. 
Com isso, estaríamos de certa forma, invalidando subs-
tanciais estudos sobre os fenômenos textuais, oriundos 
de diferentes vertentes, como da teoria da enunciação, 
da linguística textual e dos estudos da literatura (2000, 
p. 248, destaque nosso).

Na tentativa de definir sequências e tipos textuais, 
trazemos alguns autores, como Adam, Bronckart (1999) e 
Marcuschi (2003) para embasar nossos trabalhos. Bron-
ckart baseia-se em Adam (1992) que define as sequências 
textuais como “unidades estruturais relativamente autô-
nomas, que integram e organizam macroproposições4, 
que, por sua vez, combina diversas proposições, podendo 
a organização linear do texto ser concebida como o pro-
duto da combinação e da articulação de diferentes tipos 
de sequências (ADAM, 1992, p. 218)”. Essas sequências 

4. Ou fases.  
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se organizam, incialmente, em protótipos; nos textos, se 
materializam de diferentes formas, sem necessariamente 
seguir todas as macroproposições. Para Adam (1992), 
as sequências são narrativas, descritivas5, argumentati-
vas, explicativas, dialogais. Cada uma dessas sequências 
apresenta fases, como por exemplo, a argumentativa, com 
premissa, argumentos, contra-argumentos e conclusão; 
ou a explicativa, que se compõe das fases de constatação 
inicial, problematização, resolução e conclusão-avaliação. 
Na interação, entretanto, os gêneros realizam várias se-
quências ou trechos (só algumas fases) dessas sequências. 

Como já dito anteriormente no primeiro capítulo 
deste livro, Marcuschi (2003, p. 22) afirma que os gê-
neros são “as ações sócio-discursivas para agir sobre o 
mundo” e os tipos “uma espécie de construção teórica 
definida pela natureza linguística de sua composição”, ou 
seja, as tipologias textuais, que se reduzem a categorias 
como narração, argumentação, descrição, exposição e 
injunção, são definidas pela materialidade linguística. 
O autor afirma que “o texto é em geral tipologicamente 
variado (heterogêneo)”. Assim, caracteriza as tipologias 

5. Bronckart (1999) separa os textos descritivos dos injuntivos. Para o autor, segundo 
Adam, as sequências descritivas são definidas pelo estatuto dialógico de “fazer ver” 
– objetos ou ações; todavia, Bronckart (1999) defende que as sequências injuntivas 
têm objetivo próprio: fazer agir. Nesse sentido, denomina esses segmentos de 
textos como injuntivos, instrucionais ou procedimentais (BrOncKart, 1999, p 236).
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pelos “traços linguísticos predominantes” (MARCUSCHI, 
2003, p. 27). São justamente esses traços que enfocamos 
nessa obra. Essa perspectiva de Marcuschi é bastante 
interessante considerando que os gêneros realizam di-
versos tipos, com todas as fases das sequências, conforme 
expressamos acima, ou apenas trechos com esses traços 
predominantes. 

Com base nisso, utilizamos tipo ou tipologia “ins-
trucional”, neste trabalho, os trechos em que podemos 
reconhecer esses traços linguísticos predominantes cuja 
função seja “fazer agir” (BRONCKART, 1999, p. 237), pois 
nosso foco foi a análise de gêneros textuais com trechos, 
ou predominantemente, instrucionais para enfocar exer-
cícios de reflexão linguística na educação básica. 

Reunir textos sob um agrupamento pode trazer van-
tagens para a construção de uma progressão curricular 
para as escolas, para a avaliação do progresso do desen-
volvimento das capacidades de linguagem discentes, para 
o estabelecimento de objetivos para o ensino a partir 
das recorrentes dificuldades dos alunos, bem como para 
abordar aspectos da textualização, reunindo atividades 
de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Não se 
enfoca, aqui, um retorno às tipologias (narração, descri-
ção, dissertação), mas sim uma defesa da reflexão sobre 
a funcionalidade dos elementos na língua em uso. 
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Por essas razões, procuramos fazer um levantamento 
das características predominantes da tipologia instrucio-
nal recorrentes nesses textos.  

Sérgio Costa (2008) afirma que a capacidade de 
linguagem dominante nomeada “DESCREVER AÇÕES”, 
nomenclatura que toma de Dolz e Schneuwly (1994, 
apud COSTA, 2008) pode ser chamada também de INS-
TRUIR/PRESCREVER AÇÕES, domínio que se refere às 
instruções e prescrições e exige a regulação mútua de 
comportamentos (como instruções diversas: de uso, de 
montagem, receitas, regulamentos, regras de jogo etc.). 
Costa (2008), no Dicionário de gêneros textuais, descreve 
o verbete “instrução” da seguinte forma:

instrução (v.prescrição, receita): orientação, explica-
ção, regra, prescrição (v.) de como usar algo, de como 
agir, de como executar uma tarefa, de como jogar etc. 
Embalagens, manuais de instrução (v.manual), bulas 
(v.), folhetos informativos (v.folheto) etc são geralmen-
te, portadores desses tipos de textos instrucionais que 
se estruturam muitas vezes em itens, numerados ou 
não, iniciados por verbos no imperativo ou no infini-
tivo, para se transmitirem as orientações, regras de 
uso, prescrições ou explicações (COSTA, 2008, p.120). 

Val e Barros (2003) também afirmam que a tipologia 
textual injuntiva pode ser chamada de instrucional. Mos-
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tram, como o autor acima, que esse domínio “se caracteri-
za por organizar informações e instruções ou ordens, com 
a finalidade de orientar determinado comportamento do 
interlocutor” (VAL e BARROS, 2003, p. 135). São sequên-
cias que figuram em textos como instruções de usos de 
máquinas e aparelhos domésticos, regras de jogo, receitas 
culinárias, regulamentos, etc. 

Koch e Fávero (1987) explicam que no tipo instrucio-
nal/injuntivo teremos formas linguísticas para direcionar 
e orientar o leitor a saber fazer algo, geralmente pela 
prescrição de comportamentos sequencialmente ordenados; 
as marcas linguísticas serão os modos e tempos verbais 
como o uso do imperativo, do infinitivo, do futuro do 
presente; os vocativos, os verbos performativos, o uso de 
períodos simples, predominância de orações coordena-
das e uso de articuladores adequados ao encadeamento 
sequencial das ações. 

Ao encontro dos autores já citados, Travaglia (1991) 
demonstra que tal tipologia tem o objetivo de incitar à 
realização de uma ação, ensinando como realizá-la. Sua 
natureza, então, encontra-se no discurso do fazer (ações) 
e do acontecer (fatos, fenômenos). Os verbos no impera-
tivo podem figurar de forma explícita ou implícita. 

Rosa (2003) observa que uma sequência injuntiva está 
ligada a um objetivo geral de “fazer agir” o seu interlocutor 
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numa determinada direção. Desse modo, está associada à 
sequência o uso de atos imperativos que assumem diver-
sos sentidos, como de ordem, de indicação, de sugestão 
ou solicitação. A autora explicita que “o entendimento 
do uso da sequência injuntiva como uma ordem ou um 
conselho, por exemplo, dependerá das relações sociais 
geradas pela natureza do gênero no qual a sequência está 
inserida” (ROSA, 2003, p. 21). O exemplo dado pela autora 
é o código de trânsito brasileiro, cujos comandos deverão 
ser cumpridos, uma vez que o gênero representa uma 
instituição social que impõe autoridade ao cidadão. Num 
horóscopo, por exemplo, a relação social de hierarquia 
entre o produtor e o leitor é mais flexível, não sendo, por 
isso, o imperativo, uma ordem6.

É nesse sentido que entendemos que a construção 
de sentido de um trecho de instrução como regra, dica, 
ordem ou sugestão não se dá exclusivamente pelo próprio 
elemento linguístico, mas pelo fato de que tal discurso 
provém de alguém ou de uma instituição que possui 
certa credibilidade social como produtor de discurso. A 

6. sobre esse aspecto da intencionalidade, recomendamos a leitura do artigo “A 
intencionalidade marcada nos textos instrucionais: o que há de novo nisso?”, de Ferreira 
e Guimarães (2016, p. 369) que realizaram pesquisa com gêneros instrucionais, cujos 
resultados “possibilitam uma reflexão crítica sobre a reprodução do pressuposto, 
principalmente nas escolas básicas, de que a injunção oferece apenas ordens ou 
comandos.”
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prescrição ficará sempre subordinada ao contexto origi-
nário do texto. Daí a necessidade de exercícios de reflexão 
linguística na escola, um dos objetivos desta obra. 

Em vista disso, as unidades elaboradas neste mate-
rial seguiram algumas caracterizações gerais do agru-
pamento dos textos instrucionais, enfocando, em cada 
capítulo a seguir, não todos os elementos, mas aqueles 
característicos dos gêneros específicos dos capítulos. 
Listamos, abaixo, alguns desses aspectos, que orientaram 
os exercícios de compreensão e produção dos gêneros da 
tipologia enfocada: 

• propicia efeitos de sentido, dependendo dos inter-
locutores, de regra, ordem, sugestão, instrução, 
prescrição, orientação, norma, indicação, conse-
lho, pedido, convite, etc.; 

• apresenta partículas modalizadoras e estratégias 
de polidez para atenuar o ato de ordem/sugestão 
que constituem as instruções, regras, orientações 
ou comandos;

• tem um objetivo geral de levar um leitor realizar 
ações a partir de comandos; 

• são recorrentes formas verbais como imperativo, 
infinitivo, futuro do presente; 
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• apresenta paralelismo na descrição de regras: 
utiliza-se em todo o texto somente infinitivo ou 
somente imperativo, por exemplo, como em “bater 
os ovos; em seguida, adicionar o açúcar”, e não 
“bata os ovos; em seguida adicionar o açúcar”.

• vale-se de frases curtas, em geral, com predomi-
nância de período simples e coordenação; 

• explora o uso de conectores para definir sequên-
cias de ações (primeiro, depois, assim que...)

• apresenta hierarquização no uso de tópicos para 
construção das regras; 

• utiliza pontuação adequada à sequência de tópi-
cos (uso de ponto-e-vírgula entre os tópicos, uso 
de dois-pontos na explicação das ações);

• emprega elementos coesivos na elaboração das 
instruções;

Para o trabalho em sala de aula, é interessante que 
os alunos consigam compreender e construir instruções 
relativas aos objetivos comunicativos dos gêneros. Além 
disso, são essenciais as reflexões sobre os aspectos que 
se integram às sequências, como imagens, legendas, gráfi-
cos, tabelas, em função da especificidade dos textos para 
construir sentidos.  
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Na pesquisa realizada para este trabalho, encontra-
mos alguns gêneros em que há recorrência de trechos 
instrucionais, orais ou escritos, como regras em geral 
(de jogos, de convivência), receitas culinárias, receita 
médica, bula, horóscopo, manuais diversos (de instrução, 
de montagem), normas de inscrições, regulamentos, re-
gimentos, estatutos, enunciados de exercícios e provas, 
textos de orientação (de trânsito, por exemplo), textos 
doutrinários, brincadeiras (de roda, de rua), leis, partes 
de contratos, comandos em geral, cartilhas educativas, 
panfletos ou folheto (do campo da saúde, por exemplo), 
texto de aconselhamento (autoajuda), dicas, envelopes de 
instituições e serviços bancários, fôlderes, tutoriais, guias 
de viagem, placas, roteiros... Também são comuns trechos 
instrucionais integrando parte de outros gêneros, como 
em reportagens ou gêneros  argumentativos, por exemplo. 

Apresentamos, então, nos capítulos seguintes, um 
conjunto de atividades a fim de realizarmos, com os es-
tudantes, reflexões sobre a língua, com vistas ao desen-
volvimento de capacidades de linguagem na oralidade 
e na escrita para que o aluno possa se tornar um leitor 
profícuo, participativo no meio em que atua. 
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O TRABALHO COM 
SEQUÊnCIAS InSTRUCIOnAIS 
nA EDUCAÇÃO InFAnTIL 
E nOS AnOS InICIAIS DO 
EnSInO FUnDAMEnTAL

hilda Micarello

Introdução

A concepção de linguagem como forma de interação 
social, anunciada no capítulo 1 deste livro, na qual a língua 
é concebida como forma de realizar ações, atuar sobre os 
interlocutores, implica em reconhecermos que, mesmo an-
tes de estarem alfabetizadas, ou de terem um contato mais 
sistemático com situações de leitura e escrita, as crianças 
já realizam essas ações nas interações que vivenciam coti-
dianamente. Em suas brincadeiras, jogos, conversas, elas 
atuam sobre seus interlocutores, em função da situação 
vivenciada e de seus objetivos comunicativos: fazer um 

Capítulo 3
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pedido, argumentar em favor de algo que desejem, rela-
tar um acontecimento, transmitir um recado, contar ou 
recontar uma história. Em cada uma dessas situações, as 
crianças, a partir do que observam e experimentam em 
suas interações umas com as outras e com os adultos, or-
ganizam seu discurso de forma diferenciada, para alcançar 
objetivos também diversos. Essa organização do discurso 
ocorre por meio das diferentes tipologias e dos gêneros 
textuais, que se materializam em textos. 

A modalidade oral de realização da língua é um 
caminho necessário à ampliação dos letramentos dos 
estudantes, uma vez que essa modalidade é aquela da 
qual eles primeiro se apropriam, e que servirá de base ao 
desenvolvimento da modalidade escrita.

Assim, quando se pretende explorar, de forma mais 
sistemática, o trabalho com qualquer gênero textual com 
crianças da educação infantil e/ou nos anos iniciais do 
ensino fundamental, é importante tomar, como ponto de 
partida para este trabalho, as situações da vida cotidiana 
que requerem a utilização dos gêneros orais e nas quais 
as crianças estão envolvidas. Qual a natureza socioco-
municativa dessas situações? Em função dessa natureza, 
como as crianças organizam seu discurso ao participarem 
dessas situações? De que forma o professor pode atuar 
para que as crianças se tornem conscientes dessa organi-
zação, aprimorando-a? Essas são boas questões a serem 
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consideradas no planejamento que o professor fará das in-
tervenções voltadas ao trabalho com os gêneros textuais.

Seria importante, portanto, considerarmos, no caso 
específico dos textos instrucionais, as situações peculiares 
à vida das crianças pequenas nas quais gêneros textuais 
que apresentam sequências tipológicas com tais caracte-
rísticas estão presentes. No tópico a seguir, selecionamos 
algumas dessas situações, sobre as quais refletimos, 
lembrando sempre que tal seleção não tem a pretensão 
de ser exaustiva.

Situações da vida cotidiana nas quais 
são produzidos gêneros textuais que 
apresentam sequências instrucionais

“Júlia tem 4 anos. Está no colo do tio que, orgulhoso, con-
versa com uma vizinha explicando que a menina é muito 
inteligente, já sabe até como se faz maionese. Volta-se para 
a menina e pergunta, em tom de desafio: ‘não sabe, Julinha?’ 
Imediatamente a menina dispara: ‘você pega o liquidifica-
dor, coloca os ovos, o limão, uma pitadinha de sal (faz um 
gesto com os dedos indicador e polegar, mostrando que 
é só um pouquinho - e o óleo. Depois você bate tudo e vai 
colocando mais óleo, mas beeeem devagarinho!’ A vizinha 
sorri, divertida com a fala da menina.” 
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A situação apresentada na abertura deste tópico é 
bastante comum. As crianças observam os adultos em 
suas ações e conversas cotidianas e, a partir dessas ob-
servações, vão aprendendo a organizar o seu discurso 
em função das especificidades da situação comunicativa. 
Na fala da menina, reproduzida no evento transcrito, é 
possível identificar vários elementos próprios da tipo-
logia instrucional: a seleção lexical, o uso do verbo no 
imperativo, a inserção de recomendações – “beeeem 
devagarinho” – são indicativos de uma capacidade de 
organizar o discurso de forma adequada, considerando 
as exigências da situação.

Pensemos, por exemplo, na atividade do brincar. 
Cotidianamente as crianças ensinam e aprendem novas 
brincadeiras ao interagirem com seus pares ou com 
adultos. Conversam sobre o que é necessário para brin-
car, as regras que organizam a brincadeira e, inclusive, 
combinam formas de alterar essas regras. As sequências 
instrucionais são predominantes nessas trocas orais. 
Quando as crianças dizem, por exemplo, “você não pode 
pisar na linha!” ou “primeiro você tem que pegar a bola, 
depois você corre”  estão oferecendo orientações umas 
às outras, valendo-se de uma estrutura própria aos gê-
neros da ordem do instruir. Tradicionalmente tem-se 
privilegiado, no trabalho junto às crianças pequenas, os 
gêneros textuais da ordem do narrar, por dialogarem de 
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forma mais imediata com a fantasia, dimensão fortemente 
presente no modo como as crianças se relacionam com o 
mundo. Entretanto, como vimos, nas experiências coti-
dianas de meninos e meninas no ambiente familiar e tam-
bém nas instituições de educação infantil, esses sujeitos 
estão expostos a gêneros textuais variados, compostos 
por sequências tipológicas diversas, que se realizam nas 
modalidades oral e escrita da língua.  

No cotidiano das instituições de educação infantil, 
assim como nos anos iniciais do ensino fundamental, 
são frequentes as situações comunicativas nas quais as 
interações entre interlocutores dão origem a gêneros tex-
tuais da ordem do instruir: a definição de “combinados” 
ou regras de convivência, o oferecimento de instruções 
quanto à realização de tarefas, a definição de regras de 
jogos e brincadeiras, a elaboração execução de receitas 
culinárias, dentre outras. A seguir serão apresentadas 
algumas sugestões para exploração dessas situações 
visando uma apropriação, pelas crianças, dos textos que 
se materializam a partir dessas situações.
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Explorando gêneros textuais do 
agrupamento do instruir na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental 
 

As situações sugeridas a seguir foram selecionadas 
considerando as especificidades das formas de aprendi-
zado e desenvolvimento da criança pequena. Tais espe-
cificidades requerem considerar que as interações que 
as crianças estabelecem com o mundo e com a cultura 
se caracterizam pela globalidade do conhecimento, que 
não deve estar circunscrito a áreas específicas do conhe-
cimento, o que aponta a necessidade de uma abordagem 
integradora dessas áreas. Desse modo, nas situações 
apresentadas, a linguagem oral e a escrita aparecem 
atravessadas por outras linguagens da criança, como a 
música, a gestualidade, o movimento, o conhecimento do 
mundo social e natural e, ainda, o conhecimento lógico-
-matemático. 

Em cada uma das situações é proposta uma estrutura 
em que são previstas:
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1. A criação da situação comunicativa na qual o 
gênero a ser abordado tem origem.

2. A exploração do referido gênero no plano da 
oralidade e/ou no diálogo com outras lingua-
gens como a música, o desenho, a gestualida-
de, dentre outras possíveis.

3. A reflexão sobre a estrutura do gênero, con-
siderando sua especificidade.

4. A proposição de atividades diferenciadas para 
as crianças da educação infantil e do ensino 
fundamental.

Situação 1

A definição de “combinados” ou regras 
de convivência

Situação comunicativa
 
A definição de regras de convivência nasce da ne-

cessidade de construir, com as crianças, um sentido de 
grupo, um sentimento de pertencimento a esse grupo 
e de corresponsabilidade em relação a ele. Portanto, é 
importante que o professor proponha a definição des-
sas regras de forma compartilhada com as crianças, 
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sem imposições, para que elas se sintam responsáveis 
pelas mesmas. Desse modo, é importante que o profes-
sor crie um clima favorável à definição dessas regras, a 
partir de conversas com as crianças por meio das quais 
suas percepções e opiniões possam ir se estruturando. 
É necessário que percebam que as regras têm a função 
de expressar os acordos firmados, que oferecem orien-
tações às participantes do grupo acerca do que seria um 
comportamento adequado.

É muito importante, nesse momento, que o professor 
estimule o grupo a falar e que seja paciente e respeitoso 
em relação aos ritmos diferenciados de cada criança. 
Algumas crianças podem se estender mais em suas con-
tribuições, outras podem ser mais breves, ou mesmo, 
dependendo da idade, ter maiores dificuldades para se 
ater ao tema em discussão. O professor deve saber, então, 
motivar as crianças a se expressarem e, ao mesmo tempo, 
adotar uma atitude respeitosa em relação àquelas que 
tiverem maiores dificuldades para fazê-lo.

Explorando a oralidade 

A segunda parte do trabalho seria uma sistematiza-
ção do tema sugerido anteriormente, na qual cada criança 
diga o que a deixa feliz e o que a desagrada em seu grupo. 
O professor pode construir, com elas, uma tabela na qual 
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sejam registradas as opiniões do grupo. É importante 
que ele faça isso na presença das crianças, para que elas 
possam aprender, nesta situação, uma das funções da 
escrita: o registro de informações para uma possível re-
cuperação posteriormente. Em grupos de crianças ainda 
não alfabetizadas, o professor funciona como o escriba do 
grupo, registrando as opiniões manifestas por cada um.

Em grupos de crianças em processo de alfabetização, 
cada uma pode escrever seu nome em cada uma das linhas 
da primeira coluna do cartaz, sendo as demais colunas 
preenchidas pelo professor.

Quando as crianças já são alfabetizadas, cada uma 
pode escrever o que gosta e o que não gosta em folhas à 
parte, que serão coladas pelo professor, posteriormente, 
nas linhas do cartaz correspondentes aos nomes dos 
componentes da turma. Também, neste caso, as crianças 
podem escrever seus nomes em cada linha do cartaz.

Apresentamos, a seguir, uma possibilidade de orga-
nização da tabela:
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CRIAnÇAS

abcde

EU GOSTO

JJJ
EU nÃO GOSTO

KLT

Nesta etapa do trabalho é importante que o professor 
observe alguns detalhes como: usar um padrão de letra 
que seja familiar às crianças, ler cada coluna após escre-
vê-la e, ainda, colocar a tabela em local visível a todas as 
crianças enquanto escreve, para que possam observar 
o movimento da escrita – da esquerda para a direita. Na 
educação infantil o mais adequado é usar letras maiúscu-
las de imprensa, cujo traçado é mais fácil de identificar. 
Após terminar a construção da tabela, é importante que o 
professor faça a leitura da mesma, apontando as linhas e 
colunas, para que as crianças aprendam como se procede 
à leitura desse gênero textual. 

Construindo as regras de convivência ou 
“combinados”

A tabela proposta no item anterior será o ponto de 
partida para a construção das regras de convivência. Em 
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dia posterior à confecção, o professor deve retomá-la, para 
ajudar as crianças a recordar o que gostam e o que não 
gostam que aconteça na turma. A partir dessa retomada, 
deve discutir com elas o que seria necessário que todos 
fizessem para que as coisas que desagradam ao grupo não 
acontecessem na sala. Desse debate, surgirão as regras de 
convivência, que o professor sistematizará com a ajuda 
das crianças. 

A construção do texto que apresenta as regras de 
convivência deve atender às características dos textos 
instrucionais, apresentadas no capítulo 2 deste livro, 
adaptadas à situação comunicativa aqui prevista. Ainda 
que as crianças falem essas regras numa outra estrutura, 
é importante que o professor vá mediando a situação para 
que percebam que a forma é importante para que fique 
claro aos leitores o que devem e o que não devem fazer. 

Nesta etapa, a mediação do professor deverá se dar 
no sentido de questionar as crianças quanto à estrutura 
do texto que estão produzindo, de forma compreensível, 
considerando a idade das crianças. As questões, a seguir, 
podem contribuir para que elas percebam as especifici-
dades de organização do gênero textual: como devemos 
escrever isso para que as pessoas que leiam saibam o 
que podem e o que não podem fazer na sala ou na escola? 
Como podemos organizar o texto para que as pessoas que 
o leiam conheçam rapidamente nossos “combinados”?
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Para construir esta etapa, o professor pode seguir 
estes passos: se a criança disse que “eu não gosto que me 
empurrem”, então, o professor criará uma regra como 
“não empurrar o colega”. Veja o exemplo abaixo:

CRIAnÇAS

abcde

EU GOSTO

JJJ
EU nÃO GOSTO

KLT

Bárbara de usar os 
brinquedos dos 
meus amigos

que me empurrem

Eduardo da sala limpa que chutem as 
carteiras

EU nÃO GOSTO REGRA

Que me empurrem Não empurrar o colega 
(ou não empurre o colega)

Que chutem as 
carteiras

Não chutar as carteiras
(ou não chute as carteiras)
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EU GOSTO REGRA 

De usar os 
brinquedos dos 
meus amigos

Compartilhe seus brinquedos com os 
colegas

Da sala limpa Ajudar a manter a sala limpa 
(ou jogar o seu lixo na lixeira)
(ou ajude a manter a sala limpa ou jogue 
seu lixo na lixeira)

Nesta etapa, como na anterior, o professor pode ser 
o escriba da turma, quando as crianças ainda não forem 
alfabetizadas. Após a redação das regras, construídas 
pelo professor em colaboração com as crianças, elas po-
dem ilustrá-las, construindo um cartaz que deverá ficar 
exposto na sala.

No caso das crianças alfabetizadas, o trabalho pode 
ser feito em duplas ou pequenos grupos. Cada dupla ou 
grupo pode redigir uma regra, que depois será submetida, 
pelo professor, à turma. 
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Incorporando as regras de convivência à rotina 
da turma

Para que o texto produzido cumpra sua função comu-
nicativa e as crianças se tornem conscientes dessa função, 
além de se apropriarem, progressivamente, da estrutura 
do texto, é necessário que ele seja retomado pelo profes-
sor sempre que for necessário relembrar as regras de 
convivência. Assim, o trabalho com o gênero textual em 
questão não termina quando o texto é produzido, mas se 
estende aos modos como ele é apropriado pelas crianças 
na rotina da turma.

 
ATIVIDADE PROPOSTA ÀS CRIAnÇAS

Após a definição das regras de convivência, o professor 
pode propor às crianças a transposição para uma outra 
linguagem. Isso pode ser feito entregando-se a cada criança 
uma folha de papel ofício (retangular, ou cortada de forma 
circular, quadrada ou triangular, reproduzindo o formato 
das placas de sinalização) para que cada criança desenhe 
uma das regras definidas pelo grupo. Essa atividade possibi-
litará a transposição da linguagem escrita para uma outra 
forma de linguagem – o desenho – e a percepção de que 
uma mesma ideia pode ser expressa de diferentes formas.
Como preparação para essa atividade o professor pode 
apresentar às crianças diferentes placas de sinalização, 
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questionando-as sobre seus significados. Em seguida, fará a 
proposição de registro das regras de convivência em forma 
de desenho. 

Uma vez concluídos os desenhos é importante que o profes-
sor os exponha em local visível ao grupo. 

Situação 2

Construindo um brinquedo

Situação comunicativa

As brincadeiras fazem parte do cotidiano das crian-
ças e, a partir delas, muitas interações acontecem, tanto 
entre as crianças quanto entre elas e os adultos. A situação 
comunicativa aqui proposta, e que dará origem à reflexão 
sobre a finalidade e estrutura dos textos instrucionais, é 
a confecção de um brinquedo com materiais recicláveis. 
Uma boa forma de dar início à atividade é, portanto, 
iniciar o trabalho com as crianças conversando sobre a 
importância de reaproveitarmos materiais para preser-
varmos o meio ambiente. A conversa pode culminar com 
um convite às crianças para fazerem um brinquedo com 
materiais recicláveis. Anote em local visível às crianças 
o que vão precisar para fazer esse brinquedo:
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Vamos precisar de:
2 garrafas plásticas de dois litros de refrigerante
fita adesiva 
papel colorido
barbante

Com grupos de crianças ainda não alfabetizadas o 
professor pode ser o escriba da turma, anotando em lo-
cal visível os materiais. Quando as crianças já estão em 
processo de sistematização da alfabetização ou já alfabe-
tizadas, o professor pode pedir que as próprias crianças 
anotem os materiais que serão necessários à confecção 
do brinquedo.

Explorando a oralidade

A próxima etapa do trabalho é a exploração, com as 
crianças, das instruções para a confecção do brinquedo. 
Tal exploração se dará a partir das imagens que mostram 
cada etapa de confecção, com a utilização dos materiais 
solicitados. O nome do brinquedo é “Bola na Garrafa”.

Peça que as crianças observem as figuras e descre-
vam o que cada uma delas mostra, ou seja, a instrução 
transmitida em cada uma das imagens.

Ao explorar oralmente as figuras com as crianças, é 
importante deixar claro que elas têm a função de orientar 
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quem desejar fazer o brinquedo, portanto devem explicar 
o que as figuras mostram de forma objetiva. As crianças 
devem ser orientadas a explicar: o que a pessoa deve fazer 
para construir o brinquedo?

Fonte:  Revista Recreio, 
Ano 1, n. 39, 7/12/2000.

 
Construindo o brinquedo “Bola na Garrafa”

A construção do brinquedo vai exigir uma retomada 
das orientações de cada etapa da confecção do mesmo. 
Para isso, a atividade proposta é que as crianças façam 
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uma correspondência entre o texto das orientações e 
as figuras. Para isso, peça que as crianças recortem os 
cartões com as orientações e os colem ao lado da figura 
que corresponde a essa orientação. Os cartões estão de-
sorganizados. As crianças deverão organizá-los e colá-los 
ao lado da figura correspondente.

Em turmas nas quais as crianças ainda não são alfa-
betizadas, o professor deve ler cada um dos cartões para 
as crianças, dando um tempo para que decidam ao lado 
de qual figura ele deve ser colado.

Caso as crianças já estejam alfabetizadas, o profes-
sor pode solicitar que elas próprias leiam as instruções 
do cartão, ajudando-as a decidir onde devem colar cada 
um dos cartões. É importante lembrar que o objetivo da 
brincadeira é montar uma “raquete” com a qual se brinca 
com uma bola. 

Peça para um adulto cortar a garrafa ao meio. Depois, use 
uma tesoura sem ponta para recortar o plástico no formato 
de raquete e arredonde as pontas para não machucar.

Faça uma bolinha de papel e enrole o barbante em volta para 
manter seu formato

Pinte a tampinha e decore as raquetes com fita adesiva ou 
papel colorido.
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Extraído de Revista Recreio, Ano 1, n. 39, 7/12/2000.

Após a colagem dos cartões ao lado da figura, compa-
re, com as crianças, o texto de orientação para a confecção 
do brinquedo com o texto produzido oralmente pelas 
crianças. O que disseram corresponde à orientação real, 
que aparece nos cartões? Quais as diferenças e semelhan-
ças entre o texto produzido oralmente e o escrito? Ficou 
mais fácil ou mais difícil fazer o brinquedo, agora que tem 
a orientação por escrito?

Finalmente, releia com as crianças as instruções 
completas e ajude-as a confeccionar o brinquedo. 
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Utilizando o brinquedo

Quando as raquetes estiverem prontas, é o momento 
de utilizá-las para brincar. Para isso, converse com as 
crianças sobre quais devem ser as regras da brincadeira. 
Estimule-as a pensar como deve ser a brincadeira, que 
regras devem organizá-la. Quando cada participante ou 
dupla marca ponto? O que os jogadores podem ou não fa-
zer? Produza, com a ajuda das crianças, um texto coletivo 
com essas regras. 

Em turmas nas quais as crianças ainda não estão 
alfabetizadas, o professor pode ser o escriba do grupo, 
confeccionando, na presença das crianças e com a ajuda 
delas, um cartaz com as regras.

Quando as crianças já estão alfabetizadas ou em pro-
cesso de alfabetização, o professor, após fazer o registro 
no quadro de giz, ou quadro branco, pode pedir que elas 
copiem as regras nas linhas a seguir:

REGRAS DA BRInCADEIRA “BOLA nA GARRAFA”
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Após fazerem o registro, leve as crianças para brincar 
com o novo brinquedo. Após brincarem, discuta com elas 
se as regras definidas funcionaram ou não e se é neces-
sário reformulá-las.

Situação 3

Preparando uma salada de frutas

Situação comunicativa

A proposta de preparar uma salada de frutas pode ser 
parte de um trabalho mais amplo, a partir do qual haja o 
estímulo a hábitos alimentares saudáveis e ao consumo de 
frutas, o que muitas vezes não é parte dos hábitos diários 
das crianças. 

Para iniciar a atividade, o professor pode conversar 
com as crianças sobre as frutas que mais gostam e com qual 
regularidade as consomem. Essa conversa pode dar origem 
a uma pesquisa de opinião. Cada criança pode perguntar 
aos colegas qual a sua fruta preferida, registrando as res-
postas numa tabela como a apresentada a seguir. Caso as 
crianças não estejam alfabetizadas o professor pode ser o 
escriba da turma, fazendo o registro. Outra possibilidade 
é a de as crianças fazerem o registro com desenhos das 
frutas escolhidas:
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CRIAnÇA FRUTA PREFERIDA

A próxima etapa seria fazer a leitura dos dados da 
tabela, verificando quais as frutas foram mais ou menos 
escolhidas e observando, ainda, aquelas que não foram 
citadas por nenhuma criança. A partir dos resultados 
da pesquisa, o professor pode sugerir que preparem um 
lanche, misturando todas essas frutas.

Explorando a oralidade

Uma vez que a sugestão de preparar o lanche tenha 
sido aceita pelas crianças, o professor pode perguntar 
a elas se sabem como preparar uma salada de frutas. É 
importante ouvir o que as crianças têm a dizer, colhendo 
opiniões e ouvindo quais as experiências que as crianças 
já têm com o preparo de uma salada de frutas.



Hilda Micarello

91

É importante estimular a troca de ideias entre as 
crianças, perguntando que frutas devem entrar na sala-
da e como elas devem ser preparadas. O professor deve 
conduzir a conversa de modo que as crianças listem as 
frutas e/ou outros ingredientes que julguem apropriados 
colocar na salada e, em seguida, descrevam, etapa a eta-
pa, como deve ser o seu preparo. Esse é o momento de as 
crianças organizarem, oralmente, as orientações para o 
preparo da receita.

Considerando a diversidade de opiniões e orienta-
ções que certamente surgirão, o professor deve chamar 
a atenção das crianças para a necessidade de registrarem 
a receita por escrito, para que não se percam ou se con-
fundam no momento de confeccioná-la.

Registrando a receita da salada de frutas

Como preparação para o registro da receita, o pro-
fessor pode apresentar às crianças o texto a seguir:
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RECEITA CULInÁRIA

Uma receita culinária explica como é que se deve preparar 
um alimento. Ela começa com a lista de ingredientes e as 
quantidades a ser utilizadas. As medidas são dadas por peso, 
volume, unidade, tamanho ou também por dedinhos, pitadas 
etc. A segunda parte é o modo de preparo, em que se explica, 
passo a passo, como preparar a receita. Geralmente, no final 
dela, existe algum comentário sobre a maneira de servir o 
prato e quantas pessoas serve.

Eva Furnari. Felpo Filva. 
São Paulo: Moderna, 2006, p. 52.

Em turmas de crianças já alfabetizadas, o professor 
pode convidá-las a realizarem a leitura do texto. Quando 
as crianças ainda não sabem ler, o professor pode realizar 
a leitura.

Terminada a leitura do texto, o professor pode con-
versar com as crianças sobre ele, verificando como o com-
preenderam. Em seguida, a partir das informações sobre 
o que é uma receita culinária, pode ser solicitado que as 
crianças produzam o texto da receita de salada de frutas.

No caso das crianças já alfabetizadas, o professor pode 
organizar a turma em duplas, dando a cada uma o esque-
ma abaixo. Cada dupla organizará sua receita de salada 
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de frutas, decidindo quais frutas devem fazer parte dela 
e em qual proporção. Também devem observar que tipo 
de orientação darão para o preparo da salada.

RECEITA DE SALADA DE FRUTAS

Ingredientes
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Modo de preparo
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

No caso das crianças não alfabetizadas, o professor 
pode utilizar o mesmo esquema para construir coletiva-
mente, com a participação das crianças, o texto da receita.

Para os ingredientes o professor pode usar figuras de 
frutas, para que as crianças escolham, dentre elas, quais 
devem compor a salada. O quadro abaixo exemplifica 
essa ideia.
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RECEITA DE SALADA DE FRUTAS

Ingredientes

 2 maçãs

 3 bananas

 1 abacaxi

Modo de preparo
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 
A ideia de que a lista de ingredientes venha acom-

panhada de suas respectivas figuras pode auxiliar no 
processo de alfabetização, favorecendo a associação 
palavra /imagem.

Após o registro dos ingredientes, pergunte às crianças 
acerca dos passos para o preparo da salada. É importante 
lembrar a ordem certa na qual as orientações devem ser 
dadas? O que se deve fazer com as frutas, em primeiro 
lugar, para preparar a salada? Leve as crianças a observar 
que, em primeiro lugar, é necessário descascar as frutas. 
Esse deve ser o primeiro passo; depois elas devem ser pi-
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cadas, misturadas. Finalmente, devem ser servidas. Qual 
o melhor tipo de recipiente para servir a salada? Quantas 
pessoas poderão ser servidas? Essas informações também 
devem fazer parte da receita.

Preparando a salada 

Em dia posterior à confecção da receita, as crianças 
deverão utilizá-la para preparar a salada. 

Se a opção do professor foi a de produzir um texto 
coletivo, todos seguirão a mesma receita. No caso das re-
ceitas terem sido feitas em duplas, o professor pode sortear 
uma para ser preparada. Ao prepará-la com a ajuda das 
crianças o professor pode, inclusive, questioná-las sobre 
as semelhanças e diferenças entre a receita sorteada e 
aquelas feitas por outras duplas.

No momento do preparo é importante ler com as crian-
ças, ou solicitar que elas próprias leiam, cada passo da re-
ceita, monitorando, a partir dessa leitura, a sua confecção.

Ao final, as crianças e o professor podem fazer um 
lanche, comendo a salada de frutas que foi preparada. 

Referências

Furnari, e. Felpo Filva. são Paulo: Moderna, 2006.
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ATIVIDADES DIDÁTICAS PARA 
O TRABALHO COM O GÊnERO 
“SIMPATIA”

abigail Guedes Magalhães
Maria Luiza scafutto

Introdução

Professor, o trabalho com o gênero simpatia não terá 
apenas o objetivo de colocar os alunos em contato com 
mais uma prática social de linguagem. Sobretudo, será 
uma excelente oportunidade de fazê-los compreender o 
que representam tais manifestações para o imaginário 
popular. 

As crendices e superstições são realidades impressas 
em nossas raízes culturais que nos oferecem oportunida-
des de estudos sobre nossa cultura. Levar essas reflexões 
para o cotidiano escolar é uma forma de iniciar nossos 
alunos na pesquisa, com o objetivo de desenvolver um 

Capítulo 4
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pensamento reflexivo e crítico, em relação a muitas situ-
ações que ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar. 

Fazer leitura de mundo, utilizando-se de práticas 
sociais de linguagem, que fazem parte do mundo que os 
cerca, os fará apreender, entre outras aprendizagens, 
que a superstição faz parte da vida de muitas pessoas e 
não se limita apenas à gente do povo e ao primitivo, mas 
também atinge camadas dos eruditos e dos maiorais 
(MEGALE, 2011).

Compreendemos, assim, a importância de se realizar 
um trabalho com esse gênero na escola, porquanto, ao 
realizar essas pesquisas junto a seus familiares, terão 
acesso a um interessante banco de dados em que poderão 
avaliar e comparar o mundo real e o mundo imaginário. 
Com essas trocas, além da reflexão linguística, poderá 
se fazer também um trabalho de resgate da memória e 
identidades e também da tradição oral.

Megale (2011) considera as simpatias como cren-
dices, informando-nos que “podem referir-se a várias 
manifestações do folclore espiritual, como fantasmas, 
duendes, figuras míticas e assombrações, como também a 
ritos religiosos católicos ou fetichistas.” A autora esclare-
ce, ainda, que a simpatia pode representar um objeto ou 
uma ação que seja capaz de solucionar alguma situação, 
por exemplo: reumatismo – cura-se friccionando a parte 
doente com óleo de capivara. 
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Todas essas manifestações povoam o imaginário 
infantil e popular, por isso compreendemos que colocar 
os alunos em interação com textos reais é uma oportu-
nidade ímpar de motivar a leitura e a produção de texto 
de forma espontânea, agradável e interativa.

As atividades que propomos neste capítulo poderão 
compor um projeto de trabalho, com etapas que se su-
cedem até se chegar a uma produção final. Importante 
ressaltar que são atividades pensadas para alunos do 3º 
e 4º ano, mas que podem ser adaptadas para diferentes 
realidades. 

Projeto de trabalho com simpatias 

A proposta a seguir  tem como objetivo geral apre-
sentar ao aluno o gênero Simpatia e construir, ao final, 
um catálogo. Para isso, utilizaremos algumas simpatias 
na forma como estão disponíveis no site http://www.
arteducacao.pro.br/simpatias-e-crendices.html

http://www.arteducacao.pro.br/simpatias-e-crendices.html
http://www.arteducacao.pro.br/simpatias-e-crendices.html
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Apresentação inicial do gênero

Objetivo específico: verificar o conhecimento que o 
aluno já tem do gênero a partir da exploração de exem-
plares de simpatias dentro de um contexto ficcional.

Professor, como as atividades visam a alunos até o 
quinto ano do Ensino Fundamental, sugerimos partir do 
universo ficcional tanto para a criação de um contexto 
acessível aos alunos quanto para evitar susceptibilidades 
relativas a características pessoais ou religiosas.

Como sugestão, propomos utilizar uma narrativa que 
envolve os personagens de um conto clássico: Branca de 
Neve e os sete anões. 

Vale ressaltar a importância de se criar um contexto 
de acordo com a turma, com as leituras que estiverem 
sendo trabalhadas ou mesmo com situações reais que 
estejam vivenciando.

Atividades de Pré-Leitura

As atividades de pré-leitura preparam o aluno para 
uma leitura mais fluente. Devem abordar possíveis entra-
ves à compreensão decorrentes da falta de algum tipo de 
conhecimento prévio exigido na produção de sentido do 
texto. Assim, podem abarcar, entre outras, questões de 
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vocabulário, conhecimento de mundo e/ou enciclopédico. 
As atividades que ora propomos atendem à melhor com-
preensão das simpatias que entrarão no contexto a ser 
trabalhado. Dessa forma, caso seja alterado o contexto, 
as atividades de pré-leitura devem ser adaptadas.

Conversa introdutória

Antes de iniciarmos, vamos recordar o conto de fadas 
A Branca de Neve e os sete anões. Professor, oralmente, 
relembre, com a participação dos alunos, os principais 
acontecimentos da história. Em seguida, proponha a 
atividade abaixo.

Teste seus conhecimentos sobre a personalidade dos sete 
anões, relacionando cada imagem à descrição de sua per-
sonalidade:

Distribuir, para os alunos, o material:
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(1) ATCHIM – Alérgico a praticamente tudo que 
existe sob o sol (e mais alguma coisa), Atchim 
está sempre prestes a espirrar. Infelizmente, 
seus sonoros espirros têm a força de um tufão, 
causando calamidades na vida de todos aqueles 
que se encontram próximos ao seu poderoso nariz.

(2) DEnGOSO – Tímido é pouco para descrever 
a principal característica deste anão dengoso. 
Mesmo ficando vermelho de vergonha ao menor 
sinal de atenção, Dengoso curte uma boa diversão 
tanto quanto os demais anões e está sempre 
disposto a topar qualquer parada.

(3) DUnGA – sem dúvida alguma, dança ao som 
de sua própria música. Embora não pronuncie uma 
só palavra, ele sempre se faz notar, observando 
o mundo através de seus olhos infantis, atentos e 
curiosos.

(4) FELIZ – Com seus olhos brilhantes e largo 
sorriso, Feliz enxerga sempre o lado positivo da 
vida e está sempre animando os outros anões.

(5) MESTRE – Mestre assume o papel de líder 
do grupo e seus óculos lhe conferem um ar de 
autoridade e sabedoria. Seu jeito alterado, no 
entanto, faz com que suas palavras saiam todas 
truncadas, criando confusões hilárias para os 
anões.
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(6) SONECA – gostaria de fazer tudo o que os 
outros anões fazem, só que há um probleminha – 
ele não consegue manter-se acordado! Apesar de 
curtir um bom cochilo, Soneca parece abrir sempre 
os olhos imediatamente antes dos momentos mais 
emocionantes.

 

(7) ZANGADO – Sempre de braços cruzados e 
com cara de mau humor. Zangado faz jus ao seu 
nome. Ele é o mais negativo do grupo, sempre 
reclamando de alguma coisa. Na verdade, porém, 
até ele tem um lado sentimental, que fica nítido em 
sua preocupação com relação a Branca de Neve.

As imagens estão disponíveis em: https://goo.gl/tioWA8. 
As informações sobre cada anão estão disponíveis em: 

https://goo.gl/LL9vZA

Observação: professor, realize uma atividade de uso 
do dicionário se julgar que os alunos terão dificuldades na 
compreensão de algumas palavras, como: axila, bodum, 
encruzilhada, sovaco, tostão.

Atividades de Leitura

Professor, convide os alunos a imaginarem a seguinte 
situação discursiva:

(O texto a seguir pode ser apenas lido oralmente ou 
disponibilizadas cópias para os alunos)
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FELIZ ESTÁ MUDADO

Já havia um tempo que Branca de Neve estava morando 
com os sete anões e, por isso, já os conhecia bem. Assim, 
ficou bem preocupada quando observou mudanças no 
comportamento de um deles: Feliz, que sempre apresen-
tava os olhos brilhantes de alegria e um largo sorriso, 
enxergando o lado positivo da vida, até animando os 
outros anões, ultimamente andava cabisbaixo, tristonho, 
desanimado. Parecia um misto de zangado e Soneca: 
emburrado e só querendo dormir.

Diante disso, Branca de Neve resolveu ter uma conversa 
com Mestre, o mais velho e líder do grupo, e expôs a ele 
sua preocupação. Com seu ar de sabedoria provocado 
pelos óculos na ponta do nariz, Mestre se propôs desco-
brir o que estava acontecendo com Feliz e foi conversar 
com seu irmão que só lhe disse que começara um namoro 
com Felizbela, uma anãzinha muito simpática, mas ela 
terminara o relacionamento sem lhe dar muita explicação. 

Estava Mestre pensando como ajudaria Feliz quando se 
lembrou de um antigo livro que seus antepassados lhe 
passaram, cheio de orientações para solução de proble-
mas. Procurou no seu baú de relíquias, encontrou-o e ficou 
admirando o título: Manual de Simpatias. Tratou logo de 
folheá-lo em busca de algo que ajudasse o amigo. E não é 
que encontrou? Vejam.
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Professor, se optou por contar a história oralmente, 
entregar a cada aluno uma cópia da simpatia

Manual de Simpatias

Para voltar com o namorado ou a namorada. 
Escreva em cruz o seu nome e o da pessoa 
amada num pedaço de papel. Ponha dentro de 
uma vasilha virgem, cubra os nomes com uma 
substância doce. Coloque a vasilha debaixo de 
sua cama por vinte e um dias. Logo verá que a 
harmonia estará se fortalecendo entre os dois.

Imediatamente, levou a proposta para Feliz que, com 
seu jeito otimista de ser, foi logo realizando a simpatia, 
seguindo, inclusive, a orientação geral que havia no início 
do livro: tenha fé na simpatia. Acredite que vai dar certo. 
E aguardou, esperançoso, os vinte e um dias. 

Porém, passado o tempo previsto nas orientações, nada 
da anãzinha querer se aproximar do infeliz Feliz. Mestre, 
vendo que o irmão estava cada vez mais deprimido, re-
solveu tomar providências e ver o que havia de errado. 
Leu as orientações gerais e encontrou esta: crie também 
condições para que a simpatia dê certo.  

Conversou com Branca de Neve e concluíram que era 
necessário saber da amada o que estava acontecendo. 
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Coube à garota procurar a anãzinha que explicou que 
gostava de Feliz, mas não dava conta de ficar perto dele 
por causa do cheiro ruim de suas axilas, principalmente, 
quando voltava do trabalho na mina.

Ao saber disso, o próprio Feliz tratou de buscar, no Manual 
de Simpatias, uma solução. Olhem o que ele encontrou: 

Professor, entregar a cada aluno uma cópia

Quem quiser sarar de mau cheiro nas axilas, 
deve comprar um lencinho branco e virgem, 
amarrar numa das suas pontas um tostão, ir a 
uma encruzilhada, esfregar o lenço nos sovacos 
e atirá-lo no meio da estrada. Quem pegar o 
lenço, leva também o bodum.

Imediatamente, tratou de realizar todos os passos da 
simpatia e, assim que se livrou do bodum, providenciou 
um ramalhete de flores silvestres e foi encontrar com a 
sua rainha da simpatia, a Felizbela, que logo percebeu a 
mudança e lhe deu um abraço carinhoso.

E o bodum? Quem o pegou?

Claro que foi a Rainha Má, a bruxa, que adora um lencinho 
de graça. 
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A simpatia ajudou, também, Branca de Neve, pois devido 
ao bodum da bruxa, ficou fácil perceber quando ela se 
aproximava mesmo se estivesse disfarçada!

Atividades de exploração da situação 
discursiva:

Professor, estas atividades podem ser realizadas por 
escrito ou oralmente

a) O que fez Feliz mudar seu comportamento habitual?
b) Qual foi a solução encontrada por Mestre para ajudar 
Feliz?
c) A simpatia funcionou? Por quê?
d) Qual foi a segunda solução para acabar com a tristeza 
de Feliz?
e) Quem mais foi beneficiado com a segunda simpatia? Por 
quê?
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Criando o conceito e conhecendo a 
estrutura básica do gênero

Leia o verbete que oferece alguns significados de simpatia 
e, depois, escolha, entre eles, o que se encaixa em cada uso 
da palavra no texto:

Simpatia: 
1. Atração que algo ou alguém é capaz de provocar em 
outra pessoa;
2. Quem tem o hábito de ser muito delicado e agradável. 
3. [Popular] Tipo de ritual ou ato supersticioso que se faz 
com o objetivo de obter aquilo que se deseja. 

a) “... e ficou admirando o título: Manual de Simpatias.”
b) “... e foi encontrar com a sua rainha da simpatia, a 
Felizbela ...”

Vamos reler a primeira simpatia que Mestre encontrou 
para Feliz realizar e, depois, complete com as informações 
solicitadas:

Para voltar com o namorado ou a namorada. Esc-
reva em cruz o seu nome e o da pessoa amada num 
pedaço de papel. Ponha dentro de uma vasilha 
virgem, cubra os nomes com uma substância doce. 
Coloque a vasilha debaixo de sua cama por vinte 
e um dias. Logo verá que a harmonia estará se 
fortalecendo entre os dois.
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Objetivo da simpatia (qual a situação que a simpatia busca 
resolver) 

Simpatia para __________________________________________

Procedimentos (sequência de ações que devem ser reali-
zadas)

1º - Escreva ______________________________________________
2º - Ponha _______________________________________________
3º - Cubra _______________________________________________
4º - Coloque _____________________________________________

Comentário (parte opcional de conteúdo variável)
Efeito esperado: _________________________________________

Releia a segunda simpatia que Feliz encontrou para rea-
lizar:

Quem quiser sarar de mau cheiro nas axilas, deve 
comprar um lencinho branco e virgem, amarrar 
numa das suas pontas um tostão, ir a uma encru-
zilhada, esfregar o lenço nos sovacos e atirá-lo 
no meio da estrada. Quem pegar o lenço, leva 
também o bodum.

a) Compare a forma como foi escrito o objetivo da primeira 
simpatia com o início da segunda e reescreva a frase inicial 
desta do mesmo jeito daquela: 
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b) Compare a forma como foram escritos os procedimentos 
nas duas simpatias e continue transformando como no 
exemplo:

Deve comprar um lencinho 
branco e virgem 

Compre um lencinho 
branco e virgem

Deve amarrar numa das 
suas pontas um tostão 

Deve ir a uma encruzilhada 

Deve esfregar o lenço nos 
sovacos 

Deve atirá-lo no meio da 
estrada. 

c) Qual é o comentário final da segunda simpatia?

Reescreva a simpatia abaixo da forma como foi escrita a 
primeira simpatia:

Cura-se bronquite, medindo-se a altura do doente no 
batente de uma porta, fazendo-se ali um buraquinho 
onde se enfia mecha de cabelo de sua nuca. Tapa-se o 
buraco com cera ou sabão.

Professor, juntamente com os alunos, elabore um 
pequeno texto semelhante ao proposto abaixo.
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SIMPATIA 

Para que serve? 
Orientar o interlocutor para realizar uma sequência de ações 
que o levem a realizar algum desejo ou conseguir algo.
Quais são as partes fundamentais da simpatia?
Início: objetivo da simpatia.
Procedimentos: sequência de ações que devem ser realizadas.

 
Análise de simpatias 

Objetivo específico: a partir do contato com diferentes 
simpatias, conhecer algumas variantes de composição 
desse gênero e os recursos linguísticos mais usados para 
dar instruções. Analisar, junto com os alunos, as seguintes 
simpatias retiradas do mesmo site.

Professor, entregar uma simpatia de cada vez, anali-
sando-a com os alunos a partir das questões propostas.
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Quando uma criança está com coqueluche

É bom que uma vizinha, nascida em janeiro e em 
estado interessante, venha acudir o doente depois da 
meia-noite. Deve ela dizer todas as vezes que a criança 
perder o fôlego:

"Tosse violenta, 
tosse sem fim, 
vai-te arrebenta 
lá nos confins".

Professor, esclareça o significado da expressão “em 
estado interessante”, ou seja, uma mulher que está grá-
vida.

a) Qual é a finalidade desta simpatia?
b) Além da criança com coqueluche, quem mais vai parti-
cipar da simpatia?
c) O que a vizinha grávida deverá fazer quando a criança 
perder o fôlego?
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Para perder peso 

Na lua minguante à noite, pegar uma linha amarela, sair 
no quintal, segurar a linha com as duas mãos olhando 
para as estrelas. Escolher as bem pequenas, dar um nó e 
dizer: "Estrela, estrelinha formosa e magrinha, me dê sua 
magreza que eu dou minha gordurinha". Depois colocar 
no pulso. Cada estrela corresponde a um quilo. Tem que 
ser feita em três luas minguantes, cada lua uma linha 
com os mesmos nós, e colocado no pulso. 

a) Qual é o objetivo da simpatia?
b) Quais os elementos necessários para sua realização?
c) Ela poderá ser realizada numa só etapa ou mais de uma?
d) Ela pode ser realizada em qualquer dia ou hora?
e) Tem algum elemento que será usado no corpo?
f) Observe a estrutura abaixo e transforme os verbos em 
destaque conforme o modelo.

MODELO
• Na lua minguante, pegar uma linha amarela....
• Na lua minguante, pegue uma linha amarela....

Continue a mudança até o final da simpatia.

Professor, o objetivo dessa atividade é  chamar aten-
ção para o uso do infinitivo e do imperativo, duas formas 
verbais importantes nos textos instrucionais.
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Para a mulher conquistar o homem de seus 
sonhos. 

Pegue um pedaço de papel branco e coloque-o sobre 
um prato. Desenhe um coração do tamanho do fundo 
do prato. Depois, recorte o desenho e escreva nas três 
primeiras linhas o nome. Coloque o desenho do coração 
no fundo do prato, derrame um pouco de mel sobre 
ele, juntamente com algumas pétalas de rosa branca. 
Depois, acenda uma vela branca bem no meio do prato, 
deixando-a queimar totalmente. Quando a vela acabar 
de queimar, firme o pensamento no homem desejado. 
Guarde o prato por sete dias. Depois, lave as pétalas e 
coloque-as dentro de um livro. O prato com o coração 
deve ser deixado num jardim onde existam espinhos.

a) Qual é o objetivo da simpatia?
b) Quais os elementos necessários para sua realização?
c) Ela poderá ser realizada numa só etapa ou em mais de 
uma?
d) Ela pode ser realizada em qualquer dia ou hora?
e) Há algum elemento que será usado no corpo?
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Simpatia, um gênero popular 
 

O objetivo específico é levar o aluno a reconhecer as 
simpatias como produtos provenientes da cultura popu-
lar, gênero originalmente oral, mas que pode aparecer em 
revistas, jornais, livros e sites que as divulgam através 
da escrita.

Os alunos realizarão, com um familiar, a entrevista 
abaixo e vão trazê-la em aula posterior:

Entrevista

Nome do entrevistado(a): _______________________________
Faixa etária: (  ) 20 a 35 anos    (  ) 36 a 50 anos      (  ) Mais 
de 50 anos
Profissão: _______________________________________________
Você conheceu alguma simpatia? 
Você acredita em simpatia? Por quê?
Você já testou alguma? Qual foi o resultado?
Se você quisesse uma simpatia, onde você procuraria?
Diga um exemplo de simpatia que você conhece.
Simpatia para ___________________________________________
Procedimentos ___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Roda de conversa
 

Com os alunos dispostos em grande roda, solicitar a 
leitura das respostas das entrevistas de alguns. A cada 
pergunta o professor provocará a discussão de todos. 
Quando chegar ao último item da pesquisa, solicitar a 
leitura tendo como critério a finalidade da simpatia, ou 
seja, ler, num mesmo bloco, as simpatias que tenham a 
mesma finalidade.

Pesquisa 

Professor, as atividades desta etapa dependerão da 
possibilidade de acesso a recursos da escola e/ou da famí-
lia. Assim, talvez, algumas adaptações sejam necessárias.

Na biblioteca, no laboratório de informática ou em 
casa, o aluno deverá procurar publicações que contenham 
simpatias e selecionar alguma(s) para trazer, por escrito.

Antes de realizar a atividade em grupo, as simpatias 
serão recolhidas e o professor deverá lê-las para veri-
ficação da ortografia e outras questões linguísticas. A 
seguir, formar pequenos grupos com alunos para leitura 
e escolha de uma de cada grupo, que será lida para toda 
a turma. 
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Construção do Manual

Objetivo específico: possibilitar aos alunos a elabo-
ração de uma simpatia e, em seguida, a sua circulação, 
no suporte manual. 

Proposta: vocês conheceram várias simpatias. Vamos escre-
ver um Manual de Simpatias engraçadas ou bem interessan-
tes. Você poderá se inspirar em alguma que leu em nossos 
trabalhos ou criar uma totalmente nova. Vamos também 
escolher um título para o nosso Manual.
Como simpatia é para resolver algum problema ou conseguir 
algo, primeiro, pense nas seguintes questões:
Para que vai servir minha simpatia?
Quem vai participar dela?
Será necessário algum material para realizá-la? 
Ela poderá ser realizada em qualquer hora ou dia ou terá 
momento certo?
Qual a forma de instruir que vou usar? (Escolher uma das 
formas das simpatias estudadas)
Bom trabalho! 

Professor, após a revisão dos textos dos alunos, den-
tro das possibilidades da escola e dos alunos, editar e 
publicar pelo menos um volume do Manual. Se for conve-
niente, juntar às simpatias dos alunos aquelas que foram 
trabalhadas anteriormente.
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Respostas 
 

ativiDaDEs DE Pré-LEitura 

teste seus conhecimentos sobre a personalidade dos sete anões, rela-
cionando cada imagem à descrição de sua personalidade: 

(5) (7) (2) (6) (4) (1) (3)

ativiDaDEs DE LEitura 

Leitura do texto feliz está mudado

atividades de exploração da situação discursiva:

https://novaescola.org.br/conteudo/1710/o-jeito-adequado-de-trabalhar-o-folclore
https://novaescola.org.br/conteudo/1710/o-jeito-adequado-de-trabalhar-o-folclore
https://novaescola.org.br/conteudo/1626/folclore-para-que-te-quero 
http://www.monica.com.br/comics/simpatias/pag1.htm
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a) a namorada terminou com ele sem lhe dar explicações.
b) Mestre encontrou uma simpatia para a namorada voltar;
c) não. Porque não eliminou a causa do término do namoro: o mau 
cheiro das axilas de Feliz.
d) Mestre encontrou uma simpatia para acabar com o mau cheiro das 
axilas.
e) Branca de Neve foi também beneficiada porque ficou fácil perceber a 
aproximação da Bruxa devido ao bodum.

Criando o conceito  e conhecendo a estrutura básica do gênero 

a) tipo de ritual ou ato supersticioso que se faz com o objetivo de obter 
aquilo que se deseja. 
b) Quem tem o hábito de ser muito delicado e agradável.

simpatia para voltar com o namorado ou namorada.

1º - escreva em cruz o seu nome e o da pessoa amada num papel.
2º - Ponha dentro de uma vasilha virgem.
3º - cubra os nomes com uma substância doce.
4º - coloque a vasilha debaixo de sua cama por vinte e um dias.
efeito esperado: Logo verá que a harmonia estará se fortalecendo entre 
os dois.

simpatia para 

a) sarar do mau cheiro nas axilas

b) 
• compre um lencinho branco e virgem
• amarre numa das suas pontas um tostão 
• vá a uma encruzilhada
• esfregue o lenço nos sovacos
• atire-o no meio da estrada.
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c) quem pegar o lenço, leva também o bodum.

reescreva a simpatia abaixo da forma como foi escrita a primeira 
simpatia: 

Para curar bronquite. Meça a altura do doente no batente de uma por-
ta. Faça ali um buraquinho e enfie mecha de cabelo de sua nuca. Tape o 
buraco com cera ou sabão.

aNáLisE DE siMPatias 

Quando uma criança está com coqueluche

a) aliviar a tosse de uma criança com coqueluche.
b) uma vizinha nascida em janeiro e em estado interessante.
c) ela deverá dizer: 

"tosse violenta, 
tosse sem fim, 
vai-te arrebenta 
lá nos confins".

 
Para perder peso

a) ajudar a pessoa a perder peso.
b) vai precisar de uma linha amarela.
c) ela deverá ser realizada por três vezes.
d) ela deverá ser realizada à noite, em três luas minguantes.
e) As linhas com os nós deverão ser colocados no pulso.
f) na lua minguante à noite, pegue uma linha amarela, saia no quintal, 
segure a linha com as duas mãos olhando para as estrelas. escolha as bem 
pequenas, dê um nó e diga: "Estrela, estrelinha formosa e magrinha, me 
dê sua magreza que eu dou minha gordurinha". depois coloque no pul-
so. cada estrela corresponde a um quilo. deve que ser feita em três luas 
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minguantes, cada lua uma linha com os mesmos nós, e colocado no pulso.

Para a mulher conquistar o homem de seus sonhos

a) ajudar a pessoa a conquistar o seu amado.
b) um pedaço de papel brando, um prato, mel, pétalas de rosa branca e 
um livro.
c) ela será realizada em várias etapas.
d) Ela pode ser realizada em qualquer dia, mas uma das etapas só pode-
rá ser realizada sete dias depois da anterior.
e) não.
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CARTILHA: APREnDEnDO 
nOVAS FORMAS DE AGIR, 
VIVER E COnVIVER

andreia rezende Garcia-reis
natália sathler sigiliano

Introdução

Professor, nos últimos anos, tem-se intensificado a 
presença da diversidade textual na escola e, sobretudo, 
nas aulas de Língua Portuguesa, nas quais os gêneros 
textuais são o objeto de ensino e de aprendizagem. Nesse 
sentido, é necessário que você conheça e trabalhe com 
uma variedade de gêneros relacionada aos interesses, à 
cultura e às práticas letradas das quais participam seus 
alunos. Além desses gêneros, trabalhe também com aque-
les desconhecidos pelos alunos, de modo a proporcionar 
contato, novo convívio e novas experiências de leitura e 
escrita aos educandos. 

Capítulo 5



Capítulo 5

124

É no contexto de uso cotidiano que elencamos o gê-
nero cartilha como objeto de estudo neste capítulo do 
livro. Esse gênero é comum na sociedade contemporânea, 
visto que versa a respeito de muitos hábitos que precisam 
ser revistos, além de permitir acesso a informações de 
diferentes áreas do conhecimento, na busca de conscien-
tização e mudança de atitude em diferentes âmbitos de 
nossa vida, como na área da saúde, do meio ambiente, na 
dinâmica do trânsito, na convivência na escola etc. 

As atividades presentes neste capítulo visam, pri-
meiramente, à leitura e à compreensão da cartilha sobre 
o uso consciente do transporte. Elas estão voltadas para 
a compreensão global do texto, que envolvem seus obje-
tivos comunicativos, sua organização interna, a relação 
entre linguagem verbal e imagens, recursos linguísticos 
utilizados, entre outros aspectos. A seguir, faremos uma 
proposta para a produção de uma cartilha com a turma 
de alunos, sobre um tema de interesse coletivo, a partir 
da observação e reflexão dos problemas enfrentados 
por eles. São questões sobre as quais faz-se necessário 
informar a população, conscientizá-la e orientá-la a agir 
de modo diferente. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero?
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Refletindo sobre o gênero cartilha

A complexidade da sociedade contemporânea, as des-
cobertas da ciência, as modificações das relações entre as 
pessoas e a relação entre elas e os bens de consumo... Esses 
são alguns dos fatores que levam todos nós a mudarmos 
nossa forma de pensar e de agir, tanto individualmente 
quanto na coletividade. As mudanças, sobretudo nos mo-
dos de agir das pessoas, são muitas vezes consequências 
de orientações dadas por instituições governamentais e 
não governamentais, que demonstram ter interesses so-
ciais na alteração do comportamento das pessoas. 

Mas como essas orientações chegam até nós? Como 
ficamos sabendo da possibilidade e até mesmo da necessi-
dade de revermos nossos hábitos diários ou esporádicos? 
Como somos informados e orientados a refletir e a mudar 
algumas de nossas atitudes? É por meio de alguns gêneros 
textuais, orais e escritos, que obtemos contato com todas 
essas informações e orientações, gêneros que são veicu-
lados pela mídia, distribuídos em locais públicos ou que 
circulam de modo mais restrito em alguns espaços, como 
escolas, postos de saúde, shoppings-centers, etc. 

Nesse sentido, o gênero cartilha caracteriza-se como 
usual para a divulgação de informações e orientações. 
Segundo Pizzani & Riolo (2013, p.103):
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O gênero textual cartilha educativa [...] desempenha 
um papel social no momento em que circula na so-
ciedade ou em determinado grupo social, e utiliza-se 
de recursos verbais e não-verbais para auxiliar tanto 
na informatividade que se quer transmitir quanto na 
influência social que pode produzir.

Além da informatividade e da influência social asso-
ciadas às cartilhas, Mendonça (2010, p.64) aponta para 
outra característica relevante desse gênero textual: 

Cartilhas auxiliam os leitores a reconhecer as situações 
retratadas e, eventualmente, a identificar-se com algu-
mas delas, o que ajuda na interação promovida através 
da leitura do material [...].
 

Dessa maneira, o interlocutor é peça essencial para 
a construção do gênero textual, e a cartilha, por possuir 
caráter conscientizador, deve promover interação estrei-
ta com ele, visando a atingir o objetivo comunicativo do 
gênero. A fim de travar tal relação, a multimodalidade 
é uma característica fortemente observada na cartilha. 
Novamente, de acordo com Pizzani & Riolo (2013, p.105):

[...] os elementos multimodais contribuem para a in-
formatividade bem como todo o corpo do texto exerce 
influência sobre o leitor de maneira que ele compreen-
da e se previna, alcançando assim a finalidade da obra.
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Consideradas tantas características relevantes do 
gênero, passaremos a estudar um exemplo de cartilha. A 
cartilha que será objeto de estudo neste capítulo aborda 
o uso consciente do transporte, numa tentativa de cons-
cientizar e convencer os leitores a adotarem hábitos que 
privilegiem o transporte coletivo, a bicicleta como meio 
de deslocamento e a cobrarem dos governantes e das 
empresas ações que promovam uma melhoria na quali-
dade dessa área.  

Assim como somos potenciais leitores do gênero car-
tilha, dependendo do tema nela abordado e do papel social 
que adotamos em determinados espaços, também somos 
atores sociais e podemos contribuir para que mudanças 
ocorram, conscientizando, orientando e informando ou-
tras pessoas. Nesse sentido, podemos também elaborar 
textos desse gênero, sobretudo na escola, considerado um 
espaço privilegiado para o debate, para a circulação de 
informações e orientações sobre diferentes temas. 

É pensando desse modo que vamos sugerir, no final 
deste conjunto de atividades, uma proposta de produção 
textual do gênero cartilha que poderá ser levada para a 
sala de aula, para turmas de 6º e 7º anos, ou adequada 
para aplicação a outras turmas. 
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Nossa intenção é a de proporcionar, ao professor e 
aos alunos, uma experiência de leitura e reflexão sobre o 
gênero cartilha, sua organização, os aspectos linguísticos 
presentes, seu objetivo comunicativo, entre outros, e, em 
seguida, possibilitar a elaboração de um texto do mesmo 
gênero, que poderá ser distribuído em locais previamente 
combinados. 

Cartilha: Uso consciente do transporte

Vamos fazer a leitura do texto a seguir? 
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Disponível em: https://www.akatu.org.br/publicacoes/guia-uso-
-consciente-de-transporte/ - Acesso em março de 2015

https://www.akatu.org.br/publicacoes/guia-uso-consciente-de-transporte/
https://www.akatu.org.br/publicacoes/guia-uso-consciente-de-transporte/
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Atividades de leitura

1. Qual é o tema principal do texto que você acabou de ler?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2. Houve algum elemento específico do texto que contribuiu 
para que você chegasse ao tema central do texto? Qual foi 
esse elemento?1 
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3. Todo texto, ao ser criado, possui uma intenção comu-
nicativa, ou seja, é criado com algum ou alguns objetivos 
específicos. Qual é o objetivo comunicativo do texto lido?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

1. Professor, aproveite este momento para conversar com os alunos sobre os títulos 
dos textos, sobre a sua importância e a sua escolha. Os alunos devem perceber 
como os títulos podem possibilitar a construção de sentidos e antecipar para o 
leitor o tema central abordado.
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4. Ao longo do texto, foram utilizadas com frequência duas 
palavras cujos significados são antônimos, com intenção de 
estabelecer uma relação de oposição entre elas. Quais são 
essas palavras? Qual é a classificação morfológica delas 
no texto?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

5. As palavras indicadas na resposta à questão anterior 
surgem no texto com objetivos diferentes. 

a) Qual delas surge após uma sequência informativa, com 
intuito de problematizar e levar o leitor a pensar em como 
poderia mudar a situação posta? 
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

b) Qual é o conteúdo introduzido pela outra palavra?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6. As cartilhas se caracterizam, por vezes, por explorar 
recursos verbais e não-verbais. Sobre isso, responda:
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a) Existe associação direta entre imagens e palavras no 
texto? Explique.
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

b) O texto usa o recurso das cores e das distintas fontes dos 
caracteres. Por que motivo isso é feito?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

7. Observe os sinais de reticências e interrogação utilizados 
na cartilha. De que forma esses sinais de pontuação contri-
buem para a progressão do texto?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

8. Releia:

Quais são as sugestões dadas no texto para amenizar 
o problema posto acima?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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9. Observamos que na cartilha há uma relação muito pró-
xima entre a linguagem verbal e a não verbal. Como você 
avalia essa relação? 
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

10. Os textos, em geral, são lidos de modo linear, ou seja, há 
uma ordem previamente estabelecida pelo seu autor ou por 
sua própria composição e organização interna. No texto 
em estudo, há uma ordem sugerida ou o leitor tem maior 
liberdade para ler as partes que o compõem? Explique sua 
resposta com base nas características do gênero textual 
abordado.
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

11. Gêneros textuais como este que estamos estudando 
costumam não ter um autor declarado, mas uma institui-
ção que patrocinou sua elaboração e distribuição. Qual é 
a instituição responsável pelo texto Uso consciente do 
transporte? Pesquise sobre ela e converse com seu profes-
sor e colegas sobre seus objetivos e atuação. 
..................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
...................................................................................................................
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12. Visando cumprir seu objetivo comunicativo, a cartilha 
faz uso de um modo verbal específico. Volte ao texto e ob-
serve como foram empregados os verbos organizar, deixar, 
seguir, sugerir, propor, optar, assumir, mobilizar. Em que 
modo foram empregados? Qual é a relação dessa escolha 
com os objetivos comunicativos do texto?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

13. Releia: 

Que tal transformar menos ...  
... em mais?

Cobrando das autoridades um transporte público de 
qualidade; mudando seus hábitos de transporte no coti-
diano; divulgando a mensagem do consumo consciente 
do transporte para seus amigos e familiares. 

No fragmento acima, foram utilizadas as formas nominais 
de gerúndio: cobrando, mudando e divulgando. Ao 
escolher essa forma verbal, qual sentido o autor do texto 
quis possibilitar:
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(   ) modo        (   ) consequência      (   ) causa      (   ) condição

Justifique sua resposta: 
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

14. Ao sugerir a troca do carro pela bicicleta, a cartilha 
ainda sugere outro benefício além da diminuição do trânsito 
e do stress. Qual é esse benefício?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

15. A cartilha dá alguns exemplos do trânsito na cidade 
de São Paulo. E na sua cidade, como é o trânsito? Há os 
mesmos problemas mencionados no texto? Há outros não 
mencionados? Que tal pensar um pouco sobre isso e escrever 
um parágrafo no qual você faça um relato sobre o trânsito 
na sua cidade?
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Atividades de produção

Vamos ler mais uma cartilha?
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Fonte: http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publi-
cacoes/Documents/Cartilhas/Construcao.pdf
  Acesso em março de 2015. Texto Adaptado.

http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Construcao.pdf
http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Construcao.pdf
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1.Releia o título da cartilha, reflita sobre o conteúdo e 
responda: 

a) Qual o objetivo comunicativo do texto?

(   ) defender a ideia de que os pedreiros devem negligenciar 
o cuidado com a rede elétrica.
(   ) narrar a história de pessoas que não tiveram cuidado 
com a rede elétrica.
(   ) instruir e convencer sobre o cuidado com a rede elétrica 
na construção civil.

b) O texto lido se dirige:

(   ) a toda a população.
(   ) aos trabalhadores da construção civil.
(   ) a pessoas irresponsáveis no manejo com a energia 
elétrica.

2. Observe o texto não verbal e sua associação com o texto 
verbal:

a. As imagens dialogam de que forma com as palavras 
“certo” e “errado”?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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b) Agora, foque nas cores utilizadas no texto. De que ma-
neira as cores se associam com o texto verbal? Por que você 
acha que foram escolhidas essas cores?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................

3. No texto, há palavras específicas da construção civil? 
Justifique.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Sobre o texto verbal que está disposto no meio das páginas 
da cartilha, responda:

a) Converse com os colegas: ele é relevante para o gênero 
textual cartilha? 

b) A posição em que o texto foi disposto na página contribui 
para cumprir o objetivo comunicativo do texto?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................
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c) Nesses fragmentos, qual modo verbal prevalece? Por 
que isso ocorre, tendo em vista o objetivo comunicativo 
do texto?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................

Agora que observou mais uma cartilha, foi possível 
atestar que ela é um texto no qual se mesclam informa-
ções e propósitos de influência social. Para isso, além 
de um texto verbal, com verbos predominantemente no 
imperativo, a cartilha usa imagens, cores, diferentes 
fontes para atrair o leitor para o texto. Ademais, a 
cartilha tem interlocutores específicos, o que ajuda a 
definir parâmetros associados à linguagem, às cores 
e às imagens.

Sabendo disso, dividam-se em quatro grupos e pro-
duzam uma cartilha que vise à conscientização da 
comunidade vizinha à escola sobre temas ambientais, 
que afetam a vocês e à sociedade em geral:

• coleta seletiva;
• economia de água;
• economia de energia elétrica;
• cuidado com a natureza.

Para isso, não se esqueçam de:



Capítulo 5

142

• planejar os pontos principais que serão abordados na 
cartilha, considerando os problemas que observam 
sobre o tema ao redor da escola e a necessidade de 
alteração dessa realidade;

• ter atenção à linguagem: como o público vizinho à es-
cola é diverso, – composto por crianças, jovens, adultos 
e idosos – não se esqueça de usar palavras acessíveis 
a todos;

• manter a coerência da forma verbal por todo o texto 
ao elaborar as instruções: mantenha, faça, desligue, 
limpe ou manter, fazer, desligar, limpar;

• usar imagens, cores e formatos de letras que chamem 
a atenção do leitor;

• fazer um rascunho para que observem as intervenções 
do professor;

• produzir uma versão final do texto.

Professor, a versão final desta cartilha deve ser pro-
duzida em um formato que facilite a distribuição, o que 
pode ser feito por meio de cópias de xerox ou impressão. 
Incentive os alunos na distribuição deste material pelo 
bairro. Para tanto, mobilize a direção a fim de alcançar 
recursos para a reprodução do material por eles pro-
duzidos. Junto com professores de outras disciplinas, 
organize campanha sobre o tema e incentive a entrega 
das cartilhas.
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Apêndice (conceitos usados no texto)

Cartilha: gênero textual com objetivo informativo e conscientizador/
sugestivo. normalmente organizado com mescla de texto verbal e não 
verbal, instrui o leitor sobre a forma como ele deve agir em determinada 
esfera social.

Modo imperativo: modo verbal associado à ordem. 

Multimodalidade: característica de textos que exploram cores, fontes, 
imagens, palavras, layout e diversos movimentos textuais distintos ao 
mesmo tempo, chamando a atenção do leitor e marcando a dinamicidade 
de muitos gêneros textuais.
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Respostas das atividades de leitura

1. O texto tem como tema principal o uso consciente do transporte. 

2. espera-se que o aluno perceba que o título ajuda na compreensão 
global do texto, ou seja, que o título atua como um guia para sintetizar o 
tema geral da cartilha.  

3. O texto lido tem como objetivo incentivar os leitores a adotarem práti-
cas de uso do transporte de modo consciente, mudando alguns hábitos e 
adotando outros, como evitar o uso de carros para o transporte individual 
e preferir o transporte coletivo. 

4.  são as palavras mais e menos. elas são advérbios.

5. a) Menos.
    b) são introduzidas orientações, sugestões de novos hábitos. 

6. 
a) há associação direta entre imagens e palavras porque os sinais indicados 
são de soma e subtração, diretamente ligados às palavras “mais” e “menos”.
b) Para chamar a atenção do leitor, são explorados recursos visuais.

7. as perguntas pressupõem uma resposta que é apresentada a seguir e 
as reticências indicam continuidade. esses fatores auxiliam na progressão 
textual.

8. Para diminuir os congestionamentos, foram sugeridas duas mudanças 
de hábitos: (1) os horários de entrada e saída do trabalho devem ser esca-
lonados e flexibilizados, de modo a diminuir o trânsito nos horários de pico 
e (2) algumas pessoas poderiam trabalhar em casa, diminuindo o número 
daqueles que precisam pegar trânsito para ir ao trabalho. 

9. É uma relação de complementariedade, ou seja, quando aparece o ques-
tionamento de menos (menos trânsito, menos tempo desperdiçado, menos 
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congestionamento etc.), há também o símbolo do menos (-) e quando há 
a sugestão do mais (mais gente no carro, mais transporte coletivo, mais 
tecnologias limpas), há também o símbolo do (+). 

10. espera-se que os alunos compreendam que as práticas de leitura são 
diferentes em gêneros textuais diferentes, ou seja, alguns deles necessi-
tam de uma leitura mais linear, das páginas iniciais às finais, outros são 
organizados de modo que o leitor pode ler fragmentos independentes 
e percorrer por diferentes “caminhos”. no gênero em estudo, a cartilha, 
há uma relação entre os pares de mais e menos, mas não há uma linea-
ridade a ser seguida, é possível compreender o texto ao realizar a leitura 
em diferentes direções. na parte inicial da cartilha, no entanto, há uma 
pergunta ao leitor que orienta a leitura do restante: Que tal transformar 
menos em mais?

11. O instituto akatu. Professor, promova uma conversa em que 
os alunos possam dizer o que pesquisaram sobre o instituto e tro-
quem informações coletadas. O instituto akatu é uma organização 
não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscien-
tização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. 
defende o ato de consumo consciente como um instrumento fundamental 
de transformação do mundo, já que qualquer consumidor pode contribuir 
para a sustentabilidade da vida no planeta: por meio do consumo de re-
cursos naturais, de produtos e de serviços e pela valorização da respon-
sabilidade social das empresas. https://www.akatu.org.br/sobre-o-akatu/. 
acesso em 21 de março de 2015.

12. esses verbos estão no imperativo, modo que exprime ordem, conselho, 
orientação. a escolha desse modo é proposital, porque a cartilha tem como 
objetivo incentivar os leitores a adotarem práticas de uso do transporte 
de modo consciente, mudando as formas de uso do transporte. 

13. O sentido é o de modo, porque a maneira ou o modo como as pessoas 
podem transformar mais em menos. Professor, chame a atenção de seus 
alunos para os diferentes usos do gerúndio, para as diferentes construções 
em que ele atua e os diferentes sentidos que possibilita. 

https://www.akatu.org.br/sobre-o-akatu/
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14. O benefício de, ao andar de bicicleta, você manter a forma, realizando 
exercícios de forma divertida e prazerosa.
15. resposta pessoal. 

Respostas das atividades de produção

Professor, se possível peça que os alunos tragam para a sala de aula outras 
cartilhas ou disponibilize mais material para que eles tenham contato com mais 
exemplares do gênero em questão. Esta seção se constituirá, sobretudo, por 
ser uma retomada das características principais do gênero, a fim de facilitar 
a produção dos alunos. Incentive os grupos a procurarem características do 
tema com o qual irão trabalhar, em jornais, revistas e na internet.

1.
a) (x) instruir e convencer sobre o cuidado com a rede elétrica na con-
strução civil.
b) (x) aos trabalhadores da construção civil.

2. 
a) as imagens e as palavras marcam a oposição entre aquilo que é certo 
e errado de ser feito.
b) O verde é associado àquilo que é correto e o vermelho àquilo que não 
deve ser feito. as cores estão indicadas como em um sinal de trânsito: as 
ideias de siga e Pare estão associadas ao que deve ou não ser realizado.

3. São usadas palavras específicas da área da construção, o que é notado 
em “vergalhões”, “andaimes” e “telas de proteção”.

4. 
a) sim, essencial. Professor, mostre que as instruções (sugestões) daquilo que 
deve ser realizado é o foco da cartiha.
b) O meio da página dá destaque ao que deve ser realizado pelo inter-
locutor.
c) Foi usado o modo imperativo, o que contribui para a ideia de instrução 
prevista pelo gênero cartilha, ou seja, reforça a ideia de que algo deve ser 
realizado de determinada maneira.
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Sugestão de cartilhas

1. Piquenique
Fonte: https://www.akatu.org.br/noticia/baixe-o-guia-

para-um-piquenique-sustentavel/ 
acesso em novembro de 2017

2. Proteção contra raios 
Fonte: http://www.inpe.br/webelat/docs/Cartilha_Raios_Alta.pdf
acesso em novembro de 2017

3. Energia elétrica em tudo
Fonte: http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/
Documents/Cartilhas/Fundamental%20I%20FInAL.pdf 
acesso em março de 2015.

https://www.akatu.org.br/noticia/baixe-o-guia-para-um-piquenique-sustentavel/
https://www.akatu.org.br/noticia/baixe-o-guia-para-um-piquenique-sustentavel/
http://www.inpe.br/webelat/docs/Cartilha_Raios_Alta.pdf
http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Fundamental I FINAL.pdf
http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Fundamental I FINAL.pdf
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REGULAMEnTO.... REGRAS..... 
DISCIPLInA... PARA QUE SERVE 
ISSO? SERVE PARA ALGUMA 
COISA?

Lucia cyranka
Mariângela Maia de Oliveira

Introdução

Professor, o objetivo de trazermos este gênero textual 
para ser estudado no segundo segmento do Ensino 
Fundamental faz parte do objetivo geral do trabalho 
escolar com a língua materna, isto é, a inserção do aluno no 
mundo letrado. Por suas características, o Regulamento 
não faz parte das práticas sociais de adolescentes, a não ser 
como leitura. Dificilmente algum deles se verá diante da 
necessidade de produzir um documento dessa natureza. 
No entanto, tomar conhecimento de que existem regras 
e normas a serem seguidas em qualquer participação 
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em grupos faz parte da educação escolar. Ser capaz de 
ler e compreender regras e normas é uma competência 
importante dentro das práticas de letramento.

Na proposta que segue com o gênero regulamento, 
apresentamos um exemplo no nível de alunos de 7º e 8º 
anos, para não nos afastarmos de suas práticas sociais de 
leitura e escrita, de tal modo que eles, ao desenvolverem 
as atividades da sequência didática, se percebam como 
usuários de sua língua materna em trabalho de ampliação 
de competências. Do mesmo modo, na parte de escrita 
de textos, sugerimos, a produção de um regulamento 
para uma situação que se coadune com sua realidade, 
buscando levá-los a ampliar sua competência nas práticas 
de letramento.  

Vamos, então, ao texto.

Refletindo sobre o gênero Regulamento 

Nós, que vivemos em sociedade, seguimos, sem 
mesmo ter consciência disso, uma série de regras todos 
os dias. Se vamos tomar um ônibus, entramos na fila; se 
vamos atravessar a rua, esperamos o sinal ficar verde 
para o pedestre; o motorista, por sua vez, deve esperar 
o sinal ficar vermelho para o pedestre e verde para ele; 
se queremos comprar um sapato, uma roupa, um livro 



Lucia cyranka & MariângeLa Maia de OLiveira

151

etc, fazemos nossa escolha, pagamos a mercadoria e só 
depois a recebemos na seção de embrulhos; se vamos 
jogar futebol, nos organizamos antes e determinamos a 
posição de cada jogador e, se possível, quem será o juiz; 
se vamos à casa de um colega, antes de entrar, tocamos 
a campainha, ou nos anunciamos antes, de algum modo; 
se vamos para a escola, precisamos chegar no horário 
determinado; se precisamos de uma consulta médica, 
marcamos com antecedência o dia e a hora, com o médico 
determinado, de acordo com nossa escolha e necessidade, 
e esperamos ser chamados na sala de espera; à noite, 
quando vamos dormir, nos deitamos em nossa própria 
cama, e não, em qualquer uma da casa.

Poderíamos ficar enumerando muitas e muitas regras 
que seguimos diariamente em todos os setores de nossa 
vida. E seria possível viver de outro modo? Imaginemos 
uma casa sem regras, onde cada um faz o que quer, na 
hora que quer, do jeito que quer... Ou uma escola sem 
horário para o aluno, para o professor ou para o diretor e 
funcionários, para o início ou fim das aulas, sem matrícula, 
sem critério de avaliação, sem limpeza, etc. 

Às vezes, seguir regras é muito dif ícil, mas, 
possivelmente, mais difícil seria viver em sociedade sem 
nenhuma delas... É claro que muitas dessas regras a gente 
aprende naturalmente, sem nem perceber. Não precisam 
ser escritas como, por exemplo, as que seguimos na nossa 
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casa, com os familiares. Mas, mesmo existindo apenas de 
forma tácita, elas existem e são seguidas. Caso contrário, 
sofremos pressões: dos pais, dos irmãos, dos amigos, etc.

Mas, como podemos imaginar, as regras nem sempre 
existiram. O homem primitivo começou a inventá-las à 
medida que foi percebendo que viver em comunidade era 
mais vantajoso, para sua segurança, para o provimento de 
sua alimentação etc. Aí ele foi aprendendo que a vida em 
comum precisava de organização para dividir o trabalho, 
para se proteger contra o ataque dos animais e garantir 
para todos as vantagens da vida em comum. Foi assim 
que, pouco a pouco, ao longo da História da humanidade, 
surgiu a necessidade de se estabelecer regras que fossem 
seguidas por todos, para tornar possível e vantajoso viver, 
isto é, CONviver. 

Hoje, depois de muitos milênios do surgimento da 
vida em sociedade, já aprendemos a fazer isso: inventar 
regras, normas, de preferência estabelecidas em comum 
acordo, mas que devem ser seguidas por todos os 
membros participantes de determinada instituição ou 
setor daquela sociedade. A esse conjunto de regras que 
determinam o funcionamento de um setor, seja ele qual 
for, é que chamamos de regulamento. 

Conforme dissemos acima, nem sempre os 
regulamentos precisam ser escritos, isso depende do 
grupo que deve seguir as normas. Outras vezes, porém, 
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eles precisam ser escritos ou porque o grupo é muito 
grande, ou mesmo como forma de pressionar as pessoas 
a obedecerem a essas normas para o bem comum.

Você já teve opor tunidade de conhecer um 
regulamento? Eles são, em geral, muito longos, porque 
procuram prever todas as necessidades da instituição. 
Mas podem também ser curtos, se se trata de uma 
situação mais simples. Vejamos o que se segue.

REGULAMEnTO InTERnO DA QUADRA DE 
ESPORTES DA ESCOLA PROF. PAULO FREIRE

Prefácio

A Quadra de Esportes “Unidos da Paulo Freire” é o lugar 
onde os alunos da Escola Prof. Paulo Freire praticam 
esportes, não apenas nos dias de aula de Educação Física. 
Eles tiveram permissão para utilizá-la fora dos horários de 
aula e também nos finais de semana e feriados.

O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer 
normas de funcionamento e uso das dependências dessa 
quadra, para garantir uma convivência agradável entre 
seus usuários, sem ferir as orientações da Escola.   

São as seguintes as normas: 
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1. Os usuários da Quadra “Unidos da Paulo Freire” devem 
ler este Regulamento, que estará disponível a todos, para 
que tomem conhecimento das normas de funcionamento 
dela, já que todas as decisões nesse sentido serão 
tomadas a partir dele. Não será considerada, portanto, 
nenhuma alegação de desconhecimento das normas aqui 
estabelecidas, sem privilégios nem exceções.

2. Somente alunos da Escola Prof. Paulo Freire podem 
utilizar a quadra.

3. Para utilizá-la fora dos horários das aulas de Educação 
Física, os alunos devem se inscrever na Secretaria da 
Escola.  

4. A inscrição deverá ser feita com antecedência de 
uma semana, para que possa haver planejamento na 
distribuição dos horários.

5. A quadra pode ser utilizada pelos alunos apenas quando 
não tiverem aula naquele turno. A utilização fica assim 
distribuída: alunos do turno da manhã a utilizam à 
tarde ou à noite; alunos do turno da tarde a utilizam 
pela manhã ou à noite.

6. O horário de funcionamento da quadra é das 8h às 11h; 
das 14h às 17h e das 18h às 21h.

7. Todos os alunos da escola Prof. Paulo Freire têm 
permissão para utilizar a quadra apenas para fins 
esportivos, não podendo ela ser utilizada para nada 
além disso.

8. Quando os alunos forem utilizar a quadra, devem estar 
acompanhados de um dos funcionários da Escola Prof. 
Paulo Freire. Somente esses funcionários têm a chave do 
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portão, de modo que somente eles podem fechar e abri-la.
9. Nessa quadra, é permitida a prática de todos os esportes 

possíveis de serem realizados ali: futebol, basquete, 
voleibol, corrida, futebol totó, pinguepongue etc.

10. Todos os usuários devem zelar pela conservação das 
instalações da quadra, sob pena de pagarem multa para 
o conserto do que for danificado. 

11. Embora haja um funcionário encarregado da limpeza, 
todos os usuários têm obrigação de conservar as 
instalações e o gramado limpo 

Considerações finais

Este regulamento poderá ser alterado ou reformulado 
a qualquer tempo, quando necessário e será sempre 
submetido à apreciação da Diretora da Escola Prof. Paulo 
Freire.

Juiz de Fora, 17 de maio de 2010

Atividades de leitura

Vamos, agora, conversar sobre esse texto.

Para começar, escreva abaixo o motivo pelo qual o 
Regulamento da Quadra “Unidos da Paulo Freire” foi escrito. 
Por outras palavras: qual o objetivo desse texto?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Você considera que um Regulamento seja necessário para 
isso? Por quê?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Você percebeu que, diferentemente de outros textos, um 
regulamento é dividido em partes bem marcadas, no caso 
presente em 11. Como poderíamos chamar cada uma dessas 
partes? É necessária e útil essa divisão. Por quê?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Observe o que diz cada uma dessas partes e procure 
agrupá-las de acordo com os temas abaixo, colocando 
entre parênteses o(s) número(s) correspondente(s):

Quem tem permissão para usar a Quadra (       )
Procedimentos necessários para uso da Quadra (       )
Restrições para o uso da Quadra (         )
Cuidados com a Quadra (        )

Observe que há dois itens que não se encaixam em nenhum 
dos que foram relacionados acima. Quais são? Qual é, então, 
o tema de cada um deles?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Você considera que a ordem em que as normas estão 
colocadas nesse regulamento poderia ser alterada? Por 
exemplo, a regra n. 4 poderia vir antes da n. 3? E as outras? 
O que você conclui, então, sobre a ordenação das normas 
de um regulamento?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Repare o nome da quadra de esportes da Escola Prof. Paulo 
Freire: “Unidos da Paulo Freire”. Você, que é falante da 
língua portuguesa, saberia explicar por que, nesse nome, 
foi utilizado o artigo a antes de um nome masculino (da 
Paulo Freire)? Isso está correto? Explique.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Observe as três frases seguintes:

a) Todos os usuários têm de zelar pela conservação das 
instalações da quadra.
b) Todos os usuários devem zelar pela conservação das 
instalações da quadra. 
c) Todos os usuários podem zelar pela conservação das 
instalações da quadra.
            
Responda: Qual a diferença de sentido entre as frases a), b) e 
c)? Qual foi o fator  determinante dessa diferença de sentido? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Você considera que esses verbos utilizados dessa maneira 
estão adequados ao gênero regulamento?  Por quê?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Pensando na autoria desse texto, observe que o autor 
não se apresenta, isto é, não conseguimos identificar uma 
pessoa específica ditando as normas. Então, quem está aí 
representado, ou seja, de quem é essa voz? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Qual o recurso linguístico utilizado para se conseguir esse 
efeito de sentido, isto é, para que o leitor perceba que há 
alguém estabelecendo determinações?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Observe o primeiro item, transcrito abaixo:1

Os usuários da Quadra “Unidos da Paulo Freire” devem ler 
este Regulamento, que estará disponível a todos, para que 
tomem conhecimento das normas de funcionamento dela, já 
que todas as decisões nesse sentido serão tomadas a partir 
dele. Não será considerada, portanto, nenhuma alegação 

1. Professor: Os exercícios n. 12,13 e 14 não são específicos da tipologia do instruir, 
mas têm o objetivo de trabalhar habilidades necessárias para o estudo de qualquer 
texto.
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de desconhecimento das normas aqui estabelecidas, sem 
privilégios nem exceções.

Observe as palavras grifadas. Faça, no texto, uma seta 
ligando cada uma delas ao termo anterior ao qual elas se 
referem.  Abaixo, diga isso claramente:
que se refere a ................................ 
dela se refere a ...............................   
dele se refere a ...............................    
aqui se refere a ...............................    

Desse mesmo trecho, retiramos as conjunções abaixo 
relacionadas. Verifique, no texto, qual o sentido delas, isto 
é, qual circunstância expressam e procure substituí-las  
por outras equivalentes. Coloque entre parênteses o nome 
dessa circunstância.

para que = ................................... (.............................)
 já que =      ......................................(.............................)
portanto =  .................................... (..............................)

Observe que, nos itens 5 e 9, foram utilizados dois pontos. 
Explique para que serve essa pontuação, nesses dois casos. 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Observe a linguagem utilizada nesse regulamento. Você 
encontrou aí alguma gíria, ou termo da linguagem coloquial, 
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isto é, uma linguagem que utilizamos nas nossas conversas 
pessoais com amigos e familiares? De acordo com sua 
resposta, justifique essa escolha da variedade linguística 
para esse gênero textual.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

 Se você fosse usuário da Quadra de Esportes “Unidos 
da Paulo Freire”, acrescentaria alguma outra norma ou 
retiraria alguma dessas? Por quê?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Atividade de produção textual 

Vamos, agora, produzir um regulamento.
Para começarmos, leia o texto abaixo, procurando 
compreendê-lo.  

Celular na Sala de Aula2 

O que fazer?

O telefone celular é, certamente, uma das mais celebradas 
invenções da humanidade. Tornou-se objeto do desejo não 
apenas no sentido de termos acesso a um aparelho qualquer 
ou aos serviços a ele relacionados. A constante atualização 
de seu design e possibilidades técnicas (cada vez mais 
ampliadas) estimulada por acirrada competição entre 
empresas poderosas (Nokia, Motorola, Sony Ericsson, LG, 
Apple...) faz com que as pessoas, no mundo inteiro, troquem 
de aparelhos com enorme constância.

O uso dos celulares, no entanto, traz não apenas benefícios, 
mas em alguns casos, gera transtornos e dificuldades. Existe 
certa “ética” quanto ao uso do celular, que não é explícita, 
mas oculta e imperceptível, a orientar a maioria das pessoas. 
Sabe-se, por exemplo, que em locais públicos, como cinemas 

2. Professor, vale ressaltar aqui a importância de que você trabalhe o texto com o 
aluno. elabore discussões orais sobre o tema para, em seguida, dar continuidade 
à proposta aqui apresentada. 
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ou teatros, é preciso desligar os celulares ou, na melhor das 
hipóteses, deixá-lo em modo de vibração, para que os demais 
presentes não sejam incomodados em caso de telefonema. É 
esperado que as pessoas ajam desta forma, mas nem sempre 
é o que acontece.

Outra “regra de ouro”, se assim as pudermos chamar, 
estipula que as pessoas devem utilizar seus celulares sempre 
de acordo com suas necessidades, sem exageros. Ainda 
assim, há muitos homens e mulheres que, até mesmo para 
exibir-se publicamente, ostentam seus modernos aparelhos, 
realizando o uso indiscriminado da telefonia celular a todo 
o momento, mesmo naqueles em que não há nenhuma 
aparente necessidade (ou seja, por motivos totalmente 
fúteis).

É certo também que existem leis, como aquelas relacionadas 
ao trânsito, que abertamente condenam o uso de aparelhos 
celulares pelos condutores de veículos. Estas leis preveem 
sanções, multas e até mesmo, com o acúmulo de pontos, 
a perda da carteira de motorista. Mas ande no trânsito 
em qualquer lugar do Brasil e perceba, ao seu redor, se 
os motoristas estão minimamente preocupados com sua 
segurança ou mesmo com as multas que a eles podem ser 
aplicadas quanto ao uso dos celulares...

O exagero no uso dos telefones celulares, além dos 
inconvenientes na vida cotidiana, tem ocasionado também 
problemas invisíveis a “olho nu”, ou seja, que precisariam 
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de microscópios para serem detectados e tratados. Estas 
dificuldades vão além daquilo que pode ser considerado 
prejuízo no trânsito, nos cinemas, em locais de trabalho... 
Refere-se à overdose de informações e de ligação com o 
mundo (profissional ou pessoal). Tratam-se, portanto, de 
problemas que estão relacionados a stress, ansiedade, 
depressão e afins – de fundo psicológico e emocional.

O fato de estarmos “ligados” pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, entre as quais temos que incluir os celulares, 
cada vez mais integrados a todas as redes, não apenas via 
telefonia, provoca ou estimula problemas psíquicos em todas 
as faixas etárias, inclusive crianças e adolescentes. É claro 
que não pode e nem deve ser considerado fator primordial 
e único para que isto aconteça, mas certamente contribui 
e reforça sintomas e dificuldades decorrentes de um todo, 
associado à velocidade e as cobranças cada vez mais 
acentuadas do mundo em que estamos vivendo.

Nas escolas não é diferente. Há os problemas relacionados 
à ética quanto ao uso de telefones celulares que, para 
princípio de conversa, deve começar com os profissionais que 
atuam nas escolas. Diretores, coordenadores, orientadores, 
funcionários em geral e, principalmente os professores, devem 
desligar seus aparelhos quando estiverem trabalhando ou, 
caso seja muito necessário e acordado com os demais 
colegas, manter em modo de vibração (silencioso) para que 
as mensagens e ligações fiquem em arquivo e depois possam 
ser respondidas.
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Em sala de aula, especificamente, o toque de um celular, 
ainda mais com a variedade de músicas e demais estilos 
(muitos deles cômicos) pode atrapalhar consideravelmente 
o andamento das ações previstas pelo professor. Portanto, 
o exemplo começa com ele e, depois, deve ser combinado 
com os alunos, seguido das devidas explicações, ou seja, dos 
motivos que levam a escola (sim, a instituição e não apenas 
o indivíduo, o profissional) a pedir aos alunos que deixem 
seus celulares desativados durante o dia de atividades 
educacionais.

Isto, certamente, inclui a questão do envio de torpedos 
com mensagens de texto e,  principalmente, usos de 
diversos aplicativos como WhatsApp, Podcasts, Instagram, 
Messenger, Twitter, Facebook entre outros. Esta prática, 
ainda que silenciosa, tira o foco dos alunos e pode, em muitos 
momentos, ser utilizada para fins indevidos, como passar 
respostas em provas ou testes... 

Na hora do intervalo, na mudança de professores (período 
entre uma aula e outra), daí sim é possível que alunos e 
professores examinem seus celulares para verificar se 
há mensagens importantes ou telefonemas de retorno 
necessário. Ainda assim, cabe lembrar que isto não deve 
se tornar uma “neurose”, ou seja, não devemos nos tornar 
escravos do aparelho e dos serviços, tendo que a toda hora 
conferir as mensagens (como já foi detectado, por exemplo, 
com as pessoas que trabalham muitas horas por dia diante 
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do computador e que se sentem compelidas a ver e-mails, 
atender comunicadores instantâneos, interagir nos mais 
diversos aplicativos).

No caso das salas de aula, por outro lado, diferentemente 
do que se pensa, os celulares não precisam ser vistos 
apenas como problemas ou dificuldades. Além de canais 
de comunicação com as famílias e os amigos, ou mesmo 
entre a escola e os alunos, estes aparelhos podem ainda se 
tornar elementos de aprendizagem, incluídos em projetos 
educacionais.

As peculiaridades destes equipamentos, cada vez mais 
equipados, contando com recursos como câmeras 
(que fotografam e filmam com boa qualidade de som e 
imagem), gravadores de áudio, calendários, comunicadores 
instantâneos envio de torpedos, calculadoras e tantos outras 
ferramentas – possibilitam a criação de projetos e ações 
pedagógicas que não podem e nem devem ser desprezadas.

Entrevistas, criação de banco de imagens, gravação de 
minidocumentários, elemento de comunicação entre alunos 
e dos estudantes com os professores, envio de mensagens 
sobre dúvidas e avaliações, utilização de agendas dos 
celulares para organização da vida escolar... São algumas 
das possibilidades de trabalho com o celular em sala de aula. 
Há inúmeras outras que podem ser pensadas e criadas pelos 
professores, se transformando em projetos que, com certeza, 
serão bastante atraentes aos olhos dos alunos!
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Neste sentido, chegamos à conclusão de que, ao mesmo 
tempo em que o celular deve sofrer algumas restrições de 
uso nas escolas, tanto para permitir um melhor andamento 
das ações pedagógicas quanto para “desligar” um pouco os 
alunos do ritmo frenético em que vivemos, é possível tornar 
este equipamento, tão popular e acessível, igualmente num 
elemento de trabalho educacional com a criação de projetos 
que o incluam como ferramenta de pesquisa e produção. 
Então, que assim seja!

Fonte: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.
asp?artigo=1621. Acesso em 04 de agosto de 2016

Agora, responda:

01) Qual é o principal assunto abordado no texto?

02) Considerando o que foi estudado a respeito do gênero 
regulamento, responda:

a) De acordo com o contexto explicitado no artigo lido, 
onde um regulamento sobre o uso de celulares poderia 
ser veiculado?
b) Quando nos propomos a ler um regulamento, o que 
geralmente buscamos nele?
c) Que tipo de variedade linguística deveria ser 
empregada nesse regulamento?

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=1621
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=1621
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03) Com base nas reflexões acerca do gênero regulamento 
e no texto sobre o uso de celulares na sala de aula, imagine 
a seguinte situação: uma sala de aula em que seja comum o 
uso de celulares. Sabendo que o uso desse equipamento não 
é permitido em classe, elabore um regulamento sobre o uso 
do aparelho em sua escola.
Você pode seguir os seguintes passos:

• crie um texto introdutório a respeito do tema “celular 
e sala de aula”; 

• em seguida, apresente o objetivo do regulamento;
• aponte as regras sobre o uso dos celulares no ambiente 

escolar.
• elabore uma conclusão para o seu regulamento.   

Respostas 

a) respostas às perguntas das atividades de leitura

1. O objetivo do texto é construir um conjunto de normas para a 
utilização da quadra.

2. embora a resposta seja pessoal, espera-se que os alunos percebam 
a vantagem/necessidade de regras e regulamentações quando se 
trata de utilização coletiva de bem comum.

3. cada um dos itens chama-se norma, ou regra. sim, essa divisão 
é necessária para se organizar o texto e deixar claras as normas 
a serem seguidas.

4. Quem tem permissão para usar a Quadra (2)
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Procedimentos necessários para uso da Quadra (3, 4)
restrições para o uso da Quadra (5,6,7,8)
cuidados com a Quadra (10,11)

5.  item 1 – Finalidade do regulamento
item 9 - tipos de esportes permitidos na Quadra.

6. a ordem em que as normas estão colocadas nesse regulamento 
não poderiam ser alteradas, porque elas foram escritas 
obedecendo a uma sequência lógica. A norma n. 3, por exemplo, 
informa que os alunos devem se inscrever se forem usar a quadra 
fora dos horários da aula. A norma 4 é mais específica, informando 
o prazo de antecedência dessa inscrição. aqui, portanto, o geral 
precede o específico.
disso se conclui que um bom regulamento deve organizar a ordem 
das normas dentro de uma certa lógica.

7. no nome da quadra, há a elipse do substantivo escola (escola Prof. 
Paulo Freire). O artigo está no feminino, porque está se referindo a 
escola. essa construção está correta e pode ser encontrada também 
noutros nomes: unidos da tijuca (do bairro tijuca) etc.

8. a frase a) indica uma obrigação, uma ordem a ser obedecida; a 
frase b) indica uma orientação que se espera que seja seguida, 
sendo, portanto, mais atenuada que a anterior; a frase c) indica 
permissão/possibilidade.
essa diferença de sentido foi determinada pela alternância dos 
verbos ter, poder e dever. 

9. a escolha desses verbos está perfeitamente adequada para o 
gênero regulamento, porque dão orientações precisas.

10.  essa voz é a da instituição escolar representada pelos responsáveis 
por ela.

11. esse recurso é conseguido utilizando-se verbos que expressam 
ordem, obrigação,
orientação, permissão: têm, devem, podem. são chamados verbos 
injuntivos.
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12. Que se refere a regulamento; dela se refere à Quadra de 
esportes  “unidos da 

      Paulo Freire”; dele e aqui também se referem a regulamento.
13. para que = a fim de que (finalidade);

já que = porque (causa);
portanto = por isso (consequência). 

14. em ambos os casos, os dois pontos anunciam a explicação do 
que foi dito antes.

15. não. esse regulamento não foi redigido em linguagem coloquial. 
a variedade linguística usada nesse regulamento é chamada 
variedade culta, porque é esse tipo de linguagem que deve 
utilizada nos documentos oficiais e públicos. 

16. resposta pessoal.

b) respostas às perguntas das atividades de produção de texto

1. trata do uso de celulares nas salas de aula.
2. a) O regulamento sobre o uso de celulares em sala de aula poderia 

ser veiculado nas escolas, para que os alunos soubessem a respeito 
das normas ali estabelecidas a respeito deste assunto. Poderia 
também ser veiculado em outros ambientes, como repartições 
públicas, salas de cinema, hospitais, enfim em lugares em que o 
bem-estar comum não pode ser lesado. 
b) ao ler um regulamento, buscamos nele as regras a respeito 
de um determinado assunto; as normas que irão determinar o 
funcionamento de um ambiente ou setor.
c) a variedade linguística adequada para esse gênero é a variedade 
culta, por ser o regulamento um texto veiculado no ambiente 
escolar e voltado para a elaboração de normas e regras escolares.

3. Produção textual.
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SEQUÊnCIAS InSTRUCIOnAIS 
EM TExTOS DE GÊnEROS 
DIVERSOS

Begma tavares Barbosa
simone rodrigues Peron

Introdução

Neste capítulo, propomos o trabalho com sequências 
instrucionais que estruturam textos que podemos reco-
nhecer como “híbridos” por exibirem traços de diferentes 
tipos textuais. O primeiro é uma reportagem1. O segundo, 
um curioso texto publicado no Caderno Opinião do jornal 
O Globo. Inserido num domínio da comunicação relativo 
ao debate de questões sociais relevantes e cercado por 
vários artigos de opinião, o texto 2 não poderia ser toma-

1. segundo proposta de dolz e schneuwly (2004), reportagens são gêneros do tipo 
reLatar. como as notícias e os relatos de viagem, portanto, possuem estrutura e 
se valem de recursos que as distinguem dos gêneros instrucionais. 

Capítulo 7
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do como tal, se considerarmos sua função e mesmo sua 
forma. O terceiro é um conto, reconhecido como um dos 
melhores do século XX2, que se estrutura, não em uma 
sequência narrativa, mas instrucional.

Embora não seja finalidade deste capítulo nomear e 
classificar gêneros de textos, mas oferecer material teórico 
que facilite sua interpretação e a construção de boas práticas 
de leitura, a proposta de trabalho apresentada permitirá 
observar, acerca da discussão sobre os gêneros textuais, que, 
embora os gêneros sejam definidos como “formas bastante 
estáveis” (MARCUSCHI, 2008, p.155) de enunciados, seu 
dinamismo é notável.  Muitos gêneros realizam-se a partir 
de uma diversidade de tipos textuais - “heterogeneidade tipo-
lógica” -; em outros casos, um gênero pode assumir a função 
de outro, caracterizando uma espécie de “intertextualidade 
tipológica” (MARCUSCHI, 2008, p. 165). 

É importante observar também que a identificação 
de um gênero deve considerar sua forma e função, mas é 
principalmente a função que determina o gênero textual. 
Nesse sentido, o texto 2, publicado num caderno dedicado 
a discussões polêmicas e temas sociais e contendo em seu 
parágrafo introdutório componentes da estrutura argumen-

2. O conto “aí pelas três da tarde”, de raduan nassar (MOricOni, 2000), compõe 
a coletânea “Os cem melhores contos brasileiros do século xx”. também segundo 
a classificação de Dolz e Schneuwly (2004), contos são gêneros do tipo NARRAR. 
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tativa, poderia ser tomado como um artigo de opinião? Sua 
inserção num conjunto de artigos de opinião seria suficiente 
para reconhecê-lo como tal? Qual seria a intenção comuni-
cativa de sua autora: oferecer dicas de como escrever bem 
ou argumentar que escrever bem é simples3? 

Não é o caso, insistimos, de nos ocuparmos em deci-
dir sobre isso, mas de refletirmos, em sala de aula, sobre 
questões que envolvem a produção, a circulação e a recep-
ção de textos, exercício de que já são capazes os alunos 
dos anos finais do Ensino Fundamental. Também nesse 
sentido, o conto de Haduan Nassar envolve uma escolha 
discursiva interessante, uma estratégia que contribui para 
seu sucesso: trata-se de um conto tecido a partir de uma 
estrutura injuntiva e não narrativa. 

Este capítulo, portanto, objetiva desenvolver habilida-
des de leitura de gêneros textuais organizados a partir de 
sequências instrucionais. Para tanto, propomos atividades 

3. O artigo de opinião é considerado um  texto jornalístico que se caracteriza 
por expor claramente a opinião de seu autor. Também chamado de  matéria 
assinada ou coluna (quando substitui uma seção fixa do jornal) é um texto que 
tem a intenção comunicativa de persuadir seu leitor. esse gênero é comumente 
encontrado em jornais e revistas. são componentes essenciais de sua estrutura 
formal: a tese e o argumento. na construção de sua argumentação, os autores 
costumam utilizar recursos como: dados estatísticos, citações de autoridades 
no assunto tratado, exemplos da realidade, a contestação de opiniões contrárias 
à sua (contra-argumentos) etc. esse último recurso, por exemplo, é utilizado no 
primeiro parágrafo do texto 2. 
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de leitura cuja função é mediar o contato dos alunos com 
os textos, apontando para pistas textuais relevantes à 
sua interpretação: aspectos da organização macroestru-
tural (componentes da estrutura instrucional); recursos 
linguísticos próprios dos gêneros (como o tempo verbal); 
recursos de coesão textual; escolhas morfossintáticas etc. 

Em alguns casos, as perguntas de leitura procuram 
facilitar a produção de inferências, - lexicais e informacio-
nais - o estabelecimento de relações entre partes do texto 
e outros procedimentos facilitadores da leitura. A função 
de cada pergunta pode ser percebida pelas marcações 
em negrito. Há, ainda, comentários referentes a grupos 
de questões que devem ser considerados. 

Passemos aos textos.

A sequência instrucional em uma 
reportagem
 

O primeiro texto que propomos para o trabalho com 
o oitavo e nono ano do Ensino Fundamental foi retirado 
da Revisa Superinteressante, de dezembro de 2007, e 
compõe um conjunto de reportagens sobre o tema “meio 
ambiente e sustentabilidade” publicadas em uma edição 
especial (Edição Verde Histórica), com o seguinte título 
de capa: “A última chance de salvar a terra”.  Publicado 
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na seção Comportamento, o texto organiza-se a partir de 
uma sequência instrucional, um conjunto de instruções: 
“dicas para ser sustentável”. Pretende-se que os leitores 
conheçam e assumam ações simples e cotidianas que po-
dem ajudar a promover um desenvolvimento sustentável. 
Para tanto, o texto organiza-se a partir de uma sequência 
de 10 comandos4 – “Dez dicas para ser sustentável sem ser 
mala” – que são expressos com verbos no modo imperativo. 
As justificativas seguem-se a cada conselho e correspon-
dem, sobretudo, à exposição de estudos e pesquisas sobre 
o tema. O recurso a citações, tomadas de autoridades nos 
assuntos tratados, funciona, nesse texto, como reforço ao 
argumento de que as ações indicadas podem, de fato, ajudar 
a promover um desenvolvimento sustentável. 

Chamamos a atenção para a estratégia utilizada na 
introdução do texto – onde se expõe seu objetivo comuni-
cativo – de citar o exemplo de João Gordo – um apresen-
tador certamente conhecido por muitos leitores jovens da 
revista – como forma de reforçar a ideia de que qualquer 
cidadão, não necessariamente ativistas ecológicos, pode 
se envolver na luta pela preservação ambiental, atentando 
para questões simples e cotidianas, como seu horário de 
banho, por exemplo.

4. Para o trabalho proposto neste capítulo, não estamos utilizando o texto na 
íntegra. recortamos dele seis das dez dicas apresentadas. 
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Leia o texto atentamente, observando sua organização 
macroestrutural e os recursos linguístico-discursivos 
nele utilizados.

Eco Sim, Chato não.

Dicas para ser sustentável sem ser mala.

João Gordo não é o que se pode chamar de ativista bonzi-
nho e politicamente correto. Mas acredite: o apresentador 
mais desbocado do país está preocupado com o futuro do 
planeta. Aos 43 anos, dois filhos, vegetariano desde 2005, 
João constrói uma nova casa em são Paulo que é feita com 
madeira de demolição e terá aquecedor solar e reservatório 
de agua da chuva. Se reciclagem de lixo já é uma atitude 
básica nas grandes cidades, ele vai além: na festa de aniver-
sário de um dos dois filhos, a lembrança que os convidados 
levaram para casa era feita de garrafas pet reutilizadas. E 
as roupas que o pessoal em casa não usava mais viraram 
capas de almofadas, feitas por sua mulher, Viviana Torrico. 
“É muito legal: depois de velho, eu virei hippie”, brinca ele.

Como o punk mais pop do Brasil mostra, não é preciso virar 
um eco chato e se mudar para uma comunidade alternativa 
para adotar atitudes mais saudáveis para o planeta. A ciên-
cia tem dicas de ações simples e surpreendentes para você 
gastar menos energia, produzir menos lixo e emitir menos 
carbono na atmosfera. Veja 6 delas, a seguir.
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1. Use móveis de madeira

Sim, optar por móveis de madeira é uma atitude sustentável. 
Árvores, para crescer, transformam o carbono da atmosfera 
em madeira. Por isso, cerca de metade do peso da madeira 
é de átomos de carbono – os mesmos que poderiam estar no 
ar causando o efeito estufa. “O móvel de madeira mantém o 
carbono que iria para a atmosfera aprisionada por muito 
tempo, podendo ser usado por muitas gerações. Isso não 
acontece com os plásticos e o aço” diz o pesquisador Marcio 
Náhuz,  do Centro  Tecnológico de Recursos Florestais do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A quantidade de 
carbono que o seu guarda-roupa aprisiona depende do tipo de 
árvore e da densidade da madeira de que ele é feito. Prefira os 
móveis de pinus, eucalipto e paricá e evite as escassas como 
pau-brasil, mogno, imbuia e jacarandá-paulista. E, claro, 
escolha madeira com certificação do Conselho Brasileiro de 
Manejo Florestal (FSC Brasil), que garante a procedência 
de árvores plantadas e derrubadas de maneira planejada. 
Outra vantagem é que a madeira é um lixo muito mais tole-
rável para o ambiente que outros materiais. “A madeira se 
decompõe e, assim, não cria um Frankenstein na natureza”, 
diz Nahuz. Plásticos, outros derivados de petróleo e demais 
materiais precisam de um processo de reciclagem (quando 
há) que pode consumir energia - e liberar mais carbono na 
atmosfera. 
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2. Evite plástico e vidro

No supermercado surge a dúvida: serei um cidadão mais 
sustentável se levar a bebida na embalagem de alumínio, de 
vidro ou pet? O senso comum apostaria na latinha, já que 
ela é quase totalmente reciclada no Brasil. Alguém poderia 
contra-argumentar que ela gasta energia demais: a indús-
tria do alumínio consome 6% da eletricidade do Brasil. Já 
a ciência diz que, se a intenção é só avaliar a forma mais 
ecológica de beber refrigerante ou cerveja, siga o senso 
comum. Esse é o conselho da engenheira química Renata 
Valt, autora do livro Ciclo de Vida de Embalagens para 
Bebidas no Brasil. Segundo ela, a lata leva vantagem hoje 
no Brasil justamente pelo alto índice de reciclagem (96% 
em 2005) frente ao vidro (45%) e ao pet (47%). Renata 
comparou a produção de 1000 litros de refrigerante para 
cada embalagem, somou a porcentagem de reciclagem e de 
matéria-prima e concluiu: o alumínio é o que menos conso-
me energia, água e recursos naturais, tem a menor emissão 
de poluentes e gera menos resíduos sólidos.

É de espantar que o vidro, cuja garrafa é reutilizada de 
20 a 30 vezes em média, não seja o mais ecológico. Mas é 
exatamente por causa das idas e vindas no transporte, e 
sua queima de combustível, que ele perde pontos. “O vidro 
só é melhor se considerarmos que seus recursos são mais 
renováveis que o petróleo do pet e a bauxita do alumínio. 
Se a indústria usasse combustíveis mais limpos, a avalia-
ção melhoraria”, diz Renata. Ainda que vivêssemos em um 
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mundo ideal, com 100% de reciclagem, o alumínio teria 
suas vantagens, pois gastaria menos recursos naturais e 
emitiria menos poluentes. O pet seria o mais econômico na 
energia, na água e na produção de lixo. Por outro lado, sem 
reciclagem, a latinha seria o terror do consumo energético, 
dos recursos naturais e da emissão de gases.

3. Tome banho pela manhã

A dica é velha: evite consumir energia elétrica no horário 
de pico. Mas está mais atual do que nunca. A limitação das 
usinas e a escassez de água, motor propulsor das hidrelé-
tricas, deixa sempre possível haver um apagão. O Brasil 
produz normalmente 75 mil megawatts de energia elétrica. 
A quantidade é suficiente para o consumo habitual, mas 
não para os picos - momentos como o intervalo do futebol, 
quando milhões de brasileiros abrem a geladeira para pegar 
uma cerveja, ou às 19h30, quando a maioria liga o chuveiro. 

Quando as 158 hidrelétricas não dão conta da demanda, 
o país é obrigado a acionar as usinas termoelétricas, que 
usam como combustível gás natural, carvão, xisto ou óleo 
diesel e lançam muito mais dióxido de carbono na atmos-
fera. Com todos os tipos de usinas ligados, a capacidade de 
fornecimento sobe para 100 mil megawatts. Já que é impos-
sível armazenar energia em grande quantidade, qualquer 
consumo superior a isso obrigaria a construção de mais 
usinas e linhas de transmissão.
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Imagine se os 186 milhões de brasileiros decidissem tomar 
banho em chuveiros elétricos às 19h30. Como cada chuveiro 
gasta cerca de 1kWh em 11 minutos de banho, o país pre-
cisaria de quase duas vezes mais usinas para não apagar. 
Para espantar esse risco, basta variar o horário do banho. 
Se você ligar o chuveiro fora dos horários de pico, como pela 
manhã, ajuda a diminuir a necessidade de construção de 
mais usinas para atender a um consumo pontual. 

4. Pague suas contas online

Aqueles papéis bancários que você recebe toda vez que paga 
suas contas significam mais emissões de poluentes, gás me-
tano nos lixões e água desperdiçada. Essa é a conclusão de 
um relatório da empresa de consultoria americana Javelin 
Startegy and Research sobre o que representam os extratos, 
comprovantes de pagamento e cheques nos EUA. Segundo 
o estudo, lançado em junho, se todos os americanos abolis-
sem o papel de suas transações bancárias, 2,3 milhões de 
toneladas de madeira seriam poupadas por ano – ou cerca 
de 16 milhões de arvores. Ok, o consumo de madeira não é 
ruim para o aquecimento global, já que madeira e papel são 
pequenos depósitos de moléculas de carbono. O problema 
é que, para fazer papel, é preciso muita energia e poluição. 
A produção dos comprovantes nos EUA gasta a energia su-
ficiente para abastecer, durante o ano inteiro, uma cidade 
do porte de Campinas (SP). Se tanto papel não existisse, a 
emissão de carbono também diminuiria, no equivalente a 
mil carros a menos nas estradas americanas. No Brasil, a 
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maior empresa de bobinas do país abasteceu, em 2006, 4 
grandes bancos com 6 mil toneladas de papéis para caixas 
eletrônicos.

5. Prefira alimentos locais

Comprar alimentos produzidos na região próxima onde 
você mora faz bem aos pulmões. O segredo está na redução 
da distância: com os caminhões rodando pouco, há menos 
poluição. Além disso, o desperdício é muito menor – e as 
frutas não precisam ser colhidas ainda verdes. De acordo 
com Celso Moretti, pesquisador da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil desperdiça no 
trajeto campo à mesa 14 milhões de toneladas de hortaliças, 
grãos e frutas por ano. O transporte, que submete frutas 
a uma temperatura de 42° C embaixo das lonas, é o maior 
vilão do desperdício de alimentos.

Alimentos de longe também aumentam o aquecimento global. 
O pesquisador Márcio Nahuz e sua equipe do instituto de 
pesquisas tecnológicas fizeram as contas do gás carbônico 
emitido por um caminhão a diesel  (Mercedes 1620, com 231 
cavalos) no transporte de melões de Mossoró, no Rio Grande 
do Norte, até a capital paulista (uma distância de 2783 quilô-
metros). Considerando apenas o consumo de combustível, a 
carga teria custado 1 570,95 quilos de dióxido de carbono a 
mais na atmosfera. Ou o trabalho de três árvores adultas de 
16 metros de altura e 0,28 metros de diâmetro no sequestro 
de carbono. “O problema é que, para neutralizar as emissões 



Capítulo 7

182

da viagem, esse motorista deveria ter plantado as árvores 
20 anos antes”, diz Nahuz. O mesmo problema acontece com 
maçãs que viajam de Vacaria (RS) até São Paulo, nas mesmas 
condições de transporte. Emitem 488 quilos de dióxido de 
carbono nos 865 quilômetros de viagem. Até mesmo a cenou-
ra, facilmente cultivada nos cinturões verdes dos municípios, 
pode ter alta quilometragem - do polo de São Gotardo (MG) à 
capital paulista vão sendo distribuídos nos 655 quilômetros 
quase 370 quilos de gás causador do efeito estufa. “É muito 
difícil não ter esse custo ambiental, já que não dá para pro-
duzir nas capitais as mesmas frutas de regiões distantes”, 
diz Nahuz. Uma saída é aproveitar as frutas e verduras da 
época – que podem ser produzidas tranquilamente perto das 
grandes cidades.

6. Tome água da torneira

Esqueça a água mineral. A água que sai da torneira da 
maioria das cidades brasileiras é potável – tratada para que 
você possa bebê-la numa boa. Gastar dinheiro com água de 
garrafa é supérfluo e agressivo ao planeta. Além de mais 
cara, produz milhões de garrafas como lixo e precisa ser 
transportada em caminhões poluentes. Se não recicladas, 
as garrafas pet demoram 110 anos para se degradar. Além 
disso, o processo para transformar resina em garrafas e o 
transporte até a sua casa consomem combustível e geram 
poluição. Cada 1 000 garrafas de meio litro de água gastam 
600 kWh de energia, liberam 6 quilos de carbono e geram 35 
quilos de lixo no planeta. Por isso, várias cidades da Califórnia, 
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nos EUA, estão adotando leis para restringir a água mineral 
em empresas e escolas. “Do ponto de vista bacteriológico, a 
água da torneira é segura, não precisa nem ser filtrada”, diz 
Paulo Olzon, clínico geral da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). “Quem prefere ter mais segurança e optar 
pela água mineral, deve evitar embalagens descartáveis.” 

Fonte: http://super.abril.com.br/historia/eco-sim-chato-nao.

 Adaptado

Sugerimos, a seguir, uma sequência de “atividades 
de leitura” que podem ser aplicadas em sala de aula ou 
podem servir para auxiliar a elaboração de exercícios de 
leitura do texto instrucional. Perguntas formuladas por 
um mediador mais experiente, como o professor, podem 
auxiliar os processos interpretativos, facilitando a leitura 
(KLEIMAN, 1993; KOCH e ELIAS, 2010). Ao final deste 
capítulo, apresenta-se um gabarito, cujas respostas não 
devem ser tomadas como exclusivas. Ao concebermos a 
leitura como construção de sentidos, estamos assumin-
do que, a partir de um mesmo texto, diferentes leituras 
podem ser produzidas. A sala de aula deve ser, portanto, 
um espaço de interação de possíveis diferentes leitu-
ras, embora essas diferenças sejam limitadas. As pistas 
textuais devem ser atentamente observadas, colocando 
limites à interpretação.  Daí a importância da atuação do 
mediador de leitura.

http://super.abril.com.br/historia/eco-sim-chato-nao
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Atividades para leitura do texto “Eco sim, 
chato não”

O texto que você leu foi retirado da revista Superinteres-
sante, edição de dezembro de 2007, da seção “COMPORTA-
MENTO”. O texto ECO SIM, CHATO NÃO procura mostrar que 
qualquer um de nós, pode adotar, em seu cotidiano, atitudes 
mais responsáveis para proteger o planeta. 

Releia os dois primeiros parágrafos para responder às 
questões de 1 a 5. 5

1. Qual seria o objetivo do texto em questão?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2. As palavras e expressões grifadas nas frases abaixo são 
frequentemente usadas quando o assunto é ecologia ou 
preservação ambiental. Que significado têm essas palavras 
ou expressões no texto?

5. As questões de 1 a 5 exploram o conteúdo introdutório do texto, importante por 
expor a função comunicativa desse texto instrucional (questão 1). as questões 2 e 3 
são questões de inferência lexical. O professor pode ampliar a discussão abordando 
o significado de outros termos como “politicamente correto”. Sugerimos, em (3), 
um exercício de reflexão sobre a linguagem que chame a atenção para esse curioso 
processo de gramaticalização. As questões 4 e 5 sugerem que o aluno reflita sobre 
a escolha estratégica de citar uma personalidade conhecida como exemplo de 
engajamento na questão ambiental.
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a) “Dicas para ser sustentável sem ser mala.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................

b) “João Gordo não é o que se pode chamar de um ativista 
bonzinho e politicamente correto.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................

c) “Como o punk mais pop do Brasil mostra, não é preciso 
virar um ecochato (...) para adotar atitudes mais saudáveis 
para o planeta.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3. Releia: 

“Dez dicas para ser sustentável sem ser mala.”
Explique o significado do adjetivo “mala” na frase acima. 
Tente explicar também seu processo de formação.  
...................................................................................................................
...................................................................................................................

4. Por que o texto afirma que João Gordo “não é o que se pode 
chamar de um ativista bonzinho e politicamente correto.”?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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5. Por que o exemplo de João Gordo é citado no texto? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6. O texto da Superinteressante está organizado a partir 
de uma série de instruções, dicas de comportamento que 
podem ajudar a proteger o meio-ambiente.6

6.1.  Grife, em cada uma das dicas, os verbos utilizados. 
Nomeie essa forma verbal. Com quais finalidades comuni-
cativas utilizamos essa forma verbal? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6.2. Encontre, no texto, outras instruções e grife-as.

7. Observe que, para cada uma das instruções, há uma 
justificativa. O autor do texto apresenta a nós leitores 
os motivos pelos quais devemos adotar as ações listadas.  
Explique, com suas palavras, por que é importante para o 
planeta:

6. as questões 6, 7 e 8 procuram explorar a organização macroestrutural do texto, 
apontando para os outros dois componentes da sequência injuntiva: os comandos 
(em nosso caso, seis “dicas” ou conselhos) e as justificativas que costumam seguir-
se a eles. É importante aprofundar o estudo do texto instrucional, chamando a 
atenção para as formas verbais do imperativo, característica marcante desse tipo 
de texto, e também apontar para a estratégia do texto em questão de apresentar 
justificativas tomadas de estudos e pesquisas sobre o assunto.
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a) usar móveis de madeira? ...........................................................
b) evitar plástico e vidro? ...............................................................
c) tomar banho pela manhã? .........................................................
d) pagar nossas contas online? .....................................................
e) preferir alimentos locais? ..........................................................
f) tomar água da torneira? ............................................................

8. Há, em todo o texto, várias citações marcadas por aspas. 
Qual é a função dessas citações?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

9. Releia:7

“A madeira se decompõe e, assim, não cria um Frankenstein 
na natureza.” (Dica 1)

9.1. Substitua a palavra “assim” por outra palavra ou ex-
pressão que preserve o seu sentido na frase acima. 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

7. a questão 9.1 propõe uma análise do valor semântico da palavra “assim”, que, 
na frase em destaque, funciona como um conector oracional, embora não seja 
uma conjunção. a questão possibilita uma discussão morfossintática e semântica. 
A questão 9.2. chama a atenção para uma expressão metafórica de forte valor 
expressivo no texto. as questões 10 e 13 procuram desenvolver os aspectos das 
expressões modalizadoras. as questões 11 e 12 são respectivamente, questões 
de inferência. 



Capítulo 7

188

9.2. Explique o sentido, no texto, da expressão metafórica 
grifada. 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

10. O autor, ao produzir um texto, usa expressões que podem 
sugerir o seu ponto de vista, reforçando-o ou atenuando-o 
de acordo com o seu objetivo comunicativo. Essas expressões 
são chamadas de expressões modalizadoras. Elas podem 
ser constituías por verbos, advérbios, adjuntos adverbiais, 
adjetivos etc. 

Explique por que a sentença abaixo pode ser considerada 
modalizada, ou seja, minimiza  o ato direto de uma sugestão 
dada pelo autor nas dicas.

“Prefira os móveis de pinus, eucalipto e paricá e evite as escas-
sas como pau-brasil, mogno, imbuia e jacarandá-paulista.”

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

11. Releia: 
“Comprar alimentos produzidos na região próxima de onde 
você mora faz bem aos pulmões.”

A afirmação em destaque quer dizer que:
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a) Comendo alimentos saudáveis não teremos problemas 
de saúde.
b) O consumo de frutas e legumes ajuda a evitar doenças 
pulmonares.
c) Consumir alimentos locais protege o planeta da poluição. 
d) Os alimentos locais costumam utilizar menos agrotóxicos.

12. Releia:
 “O problema é que, para neutralizar as emissões da via-
gem, esse motorista deveria ter plantado as árvores 20 anos 
antes”, diz Nahuz.

A palavra que melhor substitui o verbo grifado é:
a) eliminar.
b) compensar. 
c) reduzir.
d) anular.

13. Marque a dica abaixo que expressa de forma menos 
direta (mais modalizada) a sugestão do autor por uma 
preservação ambiental:
a) “Use móveis de madeira”
b) “Tome água da torneira”;
c) “Prefira alimentos locais”
d) “Pague suas contas online”.

Analisada a sequência instrucional em uma reportagem, 
vamos, a seguir, observar um caso de mesclagem entre texto 
instrucional e texto argumentativo. 
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Sequência instrucional e argumentação

O texto 2 foi retirado do jornal O Globo e, como o texto 
anterior, também se propõe a dar dicas. No entanto, se 
considerarmos alguns dados de seu contexto de produção 
(o suporte – jornal – e o caderno em que foi publicado 
– caderno “Opinião”) e aspectos de sua organização ma-
croestrutural, é fácil perceber que se trata de um texto 
que mescla os tipos ou modos textuais argumentativo 
e instrucional.  O título do texto já sinaliza essa mescla-
gem. A autora assume um posicionamento (“Escrever bem 
é simples”), ao mesmo tempo em que incentiva seu leitor 
à atividade escrita – utilizando a forma imperativa do 
verbo - sob a justificativa de que essa atividade é simples. 

A feição argumentativa desse texto manifesta-se no 
1º parágrafo, em que se apresentam argumentos e contra-
-argumentos para confirmar a tese de que “escrever bem 
é simples”. No entanto, a sequência instrucional predo-
mina no texto, o que nos permite reconhecê-lo mais como 
um gênero do tipo instrucional (Dicas para escrever bem), 
do que propriamente como um artigo de opinião, confor-
me se poderia concluir inicialmente pela consideração do 
“lugar” em que ele se situa no jornal e pelo fato de estar 
circundado por vários artigos de opinião.
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Escreva bem, é simples
17/03/2012

Erika de Souza Bueno

Não é preciso ser professor de língua portuguesa para conhe-
cê-la. Os gramáticos não são os únicos capazes de produzir 
textos coerentes, concisos e adequados. Não, a língua portu-
guesa não é a mais difícil de ser entendida. Não, português 
não é difícil de aprender. Acredite, você é capaz de produzir 
textos concisos, caprichados e perfeitamente entendíveis às 
pessoas que você deseja que tenham acesso a eles.

Para começar, defina seu assunto, ou seja, sobre o que você 
pretende falar ou discursar. Entenda que não é o título (ao 
concluir seu texto, não se esqueça dele), mas o assunto a 
ser desenvolvido, aquele que será seu objeto de análise, tal 
como uma matéria-prima que precisa ser moldada para ter 
os formatos de acordo com o estilo de cada um.

Uma das dicas para isso é inserir em seu cotidiano a leitura 
em suas formas verbais e não verbais, tendo um olhar aten-
cioso a todas as formas de textos que o rodeiam, tais como 
propaganda, folder, charge, placa de trânsito, anúncio de 
emprego, discurso de algum político, enfim, atente-se a tudo 
o que é capaz de transmitir uma mensagem. Aproveite para 
se questionar sobre como esses exemplos conseguem fazer 
com que uma mensagem seja entendida por um determinado 
grupo de pessoas.
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Bom, escolhido o assunto, defina, indispensavelmente, seu 
público alvo, pois ninguém escreve bem se não souber para 
quem vai escrever. Essa dica vale até mesmo se você desejar 
que seu texto seja lido por um grande número de pessoas. 
Nesse caso, utilize-se de uma linguagem simples e formal, 
ou seja, não utilize palavras que parecem existir apenas em 
dicionários e, muito menos, não utilize expressões grosseiras 
e gírias.

Observadas essas dicas, você pode, enfim, começar seu 
rascunho. Isso mesmo! Rascunho, pois um bom texto, na 
maioria das vezes, é o resultado de uma releitura realizada 
pelo próprio autor. Isso acontece porque, ao reler o que 
escrevemos, vamos identificando outras formas de passar 
a mesma informação. Nesse processo, aumentamos nossa 
garantia de que a mensagem será entendida pelos nossos 
receptores.

A partir de seu primeiro rascunho montado, faça uma relei-
tura atenciosa, verificando se existe alguma palavra escrita 
incorretamente ou, ainda, se é necessário mudar a ordem 
em que as frases foram escritas. Aproveite essa releitura, 
também, para verificar se não existem formas mais claras 
de dizer alguma sentença, apostando na simplicidade das 
falas e na consequente clareza da mensagem.

Por falar em simplicidade, entenda-a como um dos cami-
nhos para a concisão de seu texto. Por exemplo, em vez de 
começar um e-mail com "Venho por meio deste solicitar 
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minha transferência de setor", prefira, simplesmente, "So-
licito minha transferência de setor", não se esquecendo de 
começá-lo com os devidos cumprimentos.

Aproveite esse momento, ainda, para identificar possíveis 
pleonasmos, pois eles cansam o leitor, impedindo-o, mui-
tas vezes, de completar a leitura. Exclua de seu texto, por 
exemplo, expressões como "elo de ligação", "sair para fora", 
"calçar os sapatos nos pés", entre tantas outras.

Para finalizar, na releitura de seu próprio texto, tente aten-
tar-se para regras simples da língua portuguesa, ou seja:
Não separe sujeito e verbo, e acentue todas as proparoxí-
tonas.

Analise os parênteses. Compreenda que tudo pode acontecer 
dentro deles, ou seja, outras vírgulas, pontos-finais e, até 
mesmo, exclamação e interrogação. Por isso, primeira-
mente, analise sua frase sem eles e, somente depois, volte 
seu olhar para analisar o que foi escrito, verificando se há 
mesmo a necessidade de inseri-los.

Verifique se as palavras terminadas em ágio, égio, ógio e 
úgio estão devidamente acentuadas, bem como se a crase 
não foi inserida antes de palavras do gênero masculino ou 
antes de verbos no infinitivo.

Se seu texto obedecer às regras da Nova Ortografia, exclua 
o trema e os acentos de paroxítonas "oi/ei", bem como o cir-
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cunflexo de formas verbais como "veem e creem". Lembre-se 
que temos até o fim de 2012 para nos adequarmos a ela.
Se for utilizar os verbos "tem" e "vem" no plural, não se 
esqueça de acentuá-los.

Atente-se para a escrita correta de cada palavra, verifican-
do se não está faltando nenhuma letrinha.

Em caso de ênclise, principalmente no Word (o Word insiste 
em eliminar alguns acentos indevidamente), verifique se os 
verbos (com exceção apenas de verbos terminados em "ir") 
estão acentuados, como ocorre em "identificá-lo, rompê-lo, 
construí-lo".

Ainda falando em colocação pronominal, identifique se o 
pronome não está sendo atraído por palavrinhas como 
"não, jamais, quanto, quem, que...". Por exemplo, em vez de 
escrever "não negaram-me a certidão", escreva "não me 
negaram a certidão".

Evite o gerundismo, pois, assim como o pleonasmo, também 
pode desmotivar a leitura.

Veja se você não repetiu alguns termos desnecessariamente, 
lembrando que a razão de os pronomes existirem é exata-
mente essa, ou seja, substituir palavras, retomando seu 
completo significado.
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Além dessas regras que podem ser lembradas mais facilmen-
te, vale mais uma dica muito importante: peça que outra 
pessoa leia seu texto, pois nada como um olhar diferente 
para apontar algumas falhas que, mesmo após a nossa 
releitura, não conseguimos identificar.

ERIKA DE SOUZA BUENO é professora de Língua Portuguesa,
coordenadora-pedagógica do Planeta Educação/Vitae Futurekids.

Jornal: O GLOBO
Editoria: Opinião

Tamanho: 836 palavras
Edição: 1 Página: 7

Coluna: Seção: Opinião
Caderno: Primeiro Caderno

© 2001 Todos os direitos reservados à Agência O Globo

Atividades para leitura do texto "Escreva 
bem, é simples"

1. Releia atentamente o primeiro parágrafo do texto. Trata-
-se de um parágrafo de opinião.8

a) Que posicionamento o autor assume nesse parágrafo?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

8. essa questão inicial chama a atenção para a feição argumentativa do texto, 
publicado numa coluna de Opinião, bem como para a estratégia da contra-
argumentação nele presente.
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b) Que estratégia argumentativa ele utiliza para reforçar 
seu posicionamento?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

2. Na sua opinião, qual seria o objetivo comunicativo 
desse texto?9

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3. A partir do 2º parágrafo do texto, a autora organiza 
um conjunto de dicas para ajudar o leitor a escrever bem. 
Algumas delas consideram a agenda comunicativa do 
texto: quem escreve, o que escreve, para quem, com que 
objetivo, como. Que aspectos da escrita de textos ela realça 
e em que parágrafos?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

9. Observe, nesta pergunta, a forma verbal “seria”. ela sugere que se trata de 
uma questão aberta a mais de uma possibilidade de leitura. há pistas textuais 
que permitem indicar uma intenção argumentativa e outras que sinalizam para 
o propósito de instruir sobre como escrever bem. Mais do que chegar a uma 
resposta única, é importante que o professor estimule os alunos a construírem 
suas hipóteses de leitura, fundamentando-as.
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4. Releia: 

“Para começar, defina seu assunto, ou seja, sobre o que você 
pretende falar ou discursar. Entenda que não é o título (ao 
concluir seu texto, não se esqueça dele), mas o assunto a ser 
desenvolvido, aquele que será seu objeto de análise, tal como 
uma matéria-prima que precisa ser moldada para ter os 
formatos de acordo com o estilo de cada um.”

4.1 Com suas palavras, explique a dica acima.
...................................................................................................................
...................................................................................................................

4.2 Qual é a função dos parênteses nesse trecho?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

4.3 Que relação de sentido foi construída com o uso da 
expressão “tal como” no enunciado acima?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

5. Observe que o texto organiza algumas dicas em uma 
espécie de estrutura de tópicos. Isso acontece a partir do 
10º parágrafo. O que caracteriza essas dicas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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6. Para várias das dicas apresentadas, há uma justificati-
va. A autora do texto expõe aos leitores os motivos pelos 
quais devemos seguir suas dicas para produzirmos textos 
coerentes e adequados à situação comunicativa. Explique, 
com suas palavras, porque é importante:

a) Definir o assunto sobre o qual se irá discursar? ................
b) Inserir, no cotidiano, a leitura? ...............................................
c) Definir o público- alvo? ...............................................................
d) Fazer um rascunho? ....................................................................
e) Reler de forma atenciosa? .........................................................
f) Identificar os possíveis pleonasmos? ......................................

7. Considere a forma verbal que a autora utiliza para in-
troduzir as dicas. O que elas têm em comum? Cite alguns 
exemplos para confirmar sua resposta.
...................................................................................................................
...................................................................................................................

8. Existem outras formas verbais utilizadas como recurso 
para introduzir as dicas?
...................................................................................................................
...................................................................................................................

9. Ao escrever um texto o autor pode ser mais direto em suas 
sugestões, ou pode ser indireto. Observe a seguinte definição 
retirada da Gramática Houaiss da Língua Portuguesa:
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"A modalização diz respeito à expressão das intenções e 
pontos de vista do enunciador. É por intermédio da moda-
lização que o enunciador inscreve no enunciado seus jul-
gamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz/escreve, 
fornecendo ao interlocutor ‘pistas’ ou instruções de reco-
nhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. (...)”  
 
AzEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Por-
tuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008.

Com base nessa definição de modalização, explique se as 
sentenças abaixo extraídas do texto podem ser consideradas 
sugestões mais diretas ou indiretas (modalizadas), segundo 
a intenção da autora. Justifique sua resposta.
“Não separe sujeito e verbo, e acentue todas as proparo-
xítonas.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................

“Evite o gerundismo, pois, assim como o pleonasmo, também 
pode desmotivar a leitura.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................

“Por isso, primeiramente, analise sua frase sem eles e, so-
mente depois, volte seu olhar para analisar o que foi escrito, 
verificando se há mesmo a necessidade de inseri-los.”
...................................................................................................................
...................................................................................................................



Capítulo 7

200

Os dois textos acima propostos para o trabalho com 
sequências instrucionais são ambos não literários. A 
próxima atividade aponta para a presença desse tipo de 
sequência em um texto literário, o que exige que a prática 
de leitura se faça, prioritariamente, em função da experi-
ência estética, de fruição e prazer que deve caracterizar 
o contato com a literatura.

A sequência instrucional em um conto

O conto de Haduan Nassar não possui um narrador 
típico, como o das narrativas canônicas: um narrador 
que nos conta uma história. Nesse conto singular, onde 
predomina a 2ª pessoa do verbo, a voz narrativa dirige-se 
a alguém (“espécie da qual você, milenarmente cansado, 
talvez se sinta bastante excluído”) – que pode ser o leitor 
ou aquele a quem se dedica o conto – para aconselhá-lo: 
“largue tudo de repente”; “componha uma cara de louco”; 
“convém não responder aos olhares interrogativos”; “goze 
a fantasia de se sentir embalado pelo mundo”. 

É possível identificar dois cenários no conto – o es-
paço sufocante do trabalho e o espaço da casa –, mas o 
narrador também não se ocupa em descrevê-los para o 
leitor. Portanto, trata-se de uma narrativa construída 
a partir de estratégia bastante criativa: a utilização de  
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instruções, conselhos ou a descrição de ações que devem 
ser executadas por alguém que, ao final, poderá se sentir 
livre, “embalado pelo mundo”. 

Aos leitores atentos, acostumados ao contato com a 
literatura, a estratégia de tecer a narrativa a partir de 
uma sequência instrucional não passará despercebida. A 
formação de leitores de literatura deve, inclusive, chamar 
a atenção para aspectos formais e estratégias de cons-
trução do texto, sem, contudo prejudicar a experiência de 
fruição que caracteriza o contato com a literatura.

Ao propormos, nesta sequência, um texto literário, 
nosso objetivo é este: refletir sobre o talento do autor, 
que trabalha o texto e a palavra com arte, com criativi-
dade. O conhecimento sobre os textos instrucionais não 
é, portanto, a finalidade desta atividade, mas pode ser 
acionado no processo de análise formal que participa da 
leitura de literatura.

Por esse motivo, sugerimos que as atividades de 
leitura sejam feitas oralmente. Mais conveniente do que 
discutir o texto a partir das perguntas abaixo formula-
das seria ouvir, num primeiro momento, as leituras que 
os alunos construíram e, a partir das dúvidas que forem 
surgindo, propor perguntas que facilitem a leitura e a 
transformem na descoberta do prazer de ler.

Vamos ao belo conto de Haduan Nassar.



Capítulo 7

202

Aí pelas Três da Tarde

(para José Carlos Abbate) 

Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde inve-
jáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, 
aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do mormaço, 
seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem 
o homem moderno (espécie da qual você, milenarmente 
cansado, talvez se sinta um tanto excluído), largue tudo de 
repente sob os olhares a sua volta, componha uma cara de 
louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto 
os tais escribas mais severos, dê um largo "ciao" ao trabalho 
do dia, assim como quem se despede da vida, e surpreenda 
pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os 
que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, 
que você não sabia antes como era conduzida. Convém não 
responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, 
por instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas não 
exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando 
aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo 
como se retirasse a importância das coisas, pondo-se enfim 
em vestes mínimas, quem sabe até em pêlo, mas sem ferir 
o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo 
tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de com-
portamento. Feito um banhista incerto, assome em seguida 
no trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse 
beirar um salto, silenciando de vez, embaixo, o surto aba-
fado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça, sem 
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pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto 
(coitados!) dos pobres familiares, que cobrem a boca com a 
mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles 
calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia 
deserta (mas sempre com a mesma cara de louco ainda não 
precipitado) e se achegue depois, com cuidado e ternura, 
junto à rede languidamente envergada entre plantas lá no 
terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida, e vá ao 
fundo nesse mergulho: cerre as abas da rede sobre os olhos e, 
com um impulso do pé (já não importa em que apoio), goze 
a fantasia de se sentir embalado pelo mundo.

Atividades para leitura do conto 
"Aí pelas Três da Tarde"

1. Qual é o assunto do conto de Haduan Nassar?
2. Como você compreende o título do conto?

Observe que iniciamos a discussão do conto com per-
guntas bastante abertas e que se relacionam, na medida 
em que os títulos são importantes sinalizações do tema 
de um texto. Diferentes leituras podem ser produzidas, 
e o professor deve solicitar que os alunos as fundamen-
tem considerando as pistas textuais. Pode-se indicar, por 
exemplo, que o tema do texto é a busca da liberdade. A 
vida, o mundo do trabalho, principalmente, é represen-
tado como uma prisão. Nesse sentido, o título é bastante 
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significativo: três horas da tarde é horário de trabalho, 
uma hora próxima ao fim do expediente, em que as pes-
soas já estão cansadas, ansiosas por ir para casa. Sair no 
meio do expediente, sem nada explicar a ninguém, é coisa 
que só os “loucos” fariam: “componha uma cara de louco 
quieto e perigoso”.

3. Que cenários se podem reconhecer no texto? Como eles 
são caracterizados?10

4. Que reações o personagem protagonista poderia pro-
vocar em seus observadores se agisse conforme os conse-
lhos dados? Indique no texto trechos que confirmem sua 
resposta. 

5. Releia:

“Desça, sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante 
com o espanto (coitados!) dos pobres familiares, que co-
brem a boca com a mão enquanto se comprimem ao pé da 
escada.”

 

10. textos literários são textos exigentes, que convidam a um aprofundamento, 
por isso é importante que o professor faça perguntas que estimulem a releitura, 
o retorno a partes significativas do texto. As questões de 3 a 8 propõem esse 
aprofundamento, apontando para informações e escolhas discursivas e estéticas 
relevantes à construção de sentidos. dentre essas escolhas, chama a atenção a 
construção de imagens de forte poder expressivo no conto.
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Por que os familiares, que se espantam, são chamados de 
“coitados” e “pobres”?

Releia:

“Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quar-
to, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a 
roupa do corpo como se retirasse a importância das coi-
sas, pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em 
pêlo, mas sem ferir o decoro (o seu decoro, está claro)...”

 
Como você interpreta a afirmação entre parênteses?

7. Há no conto a imagem de um banhista que salta de um 
trampolim. O que essa imagem pode representar?

8. Que outra imagem está presente no desfecho do conto?

Proposta de produção de texto

O texto da Revista Superinteressante mostra que 
podemos, através de ações simples, contribuir com o de-
senvolvimento sustentável do planeta. O professor pode 
propor que os alunos, considerando a sua realidade, o 
seu cotidiano em casa, na escola, no bairro, produzam 
um texto com dicas, instruções que possam se somar 
àquelas que acabamos de ler. Devem acrescentar, a essas 
instruções, justificativas ou evidências de que as ações 
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indicadas podem ajudar a construir uma vida mais sus-
tentável. Essa produção, coletiva ou individual, poderá 
compor um folder ou um cartaz de modo que divulgue 
a ideia da sustentabilidade na escola ou na comunidade.
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Apêndice

suporte – “entendemos aqui como suporte de um gênero um locus físi-
co ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de 
fixação do gênero materializado como texto.” (MARCUSCHI, 2008, p.174)
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inferências – “são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, 
partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, 
constroem uma nova representação semântica. Para tanto, será necessário 
ter clareza não apenas em relação ao que se deve entender por informação, 
mas também o que vem a ser contexto. diante do exposto, pode-se dizer 
que as inferências introduzem informações por vezes mais  salientes que 
as do próprio texto.” (MARCUSCHI, 2008, p.249)

QuaDrO GEraL DE iNfErÊNCias

(Marcuschi, 2008,p.254)

Objetivo comunicativo- o que o texto pretende passar como informação 
principal.

Gramaticalização: segundo castilho (1997:31), gramaticalização é o trajeto 
empreendido por um item lexical, ao longo do qual ele muda de categoria 
sintática (= recategorização), recebe propriedades funcionais na sentença, 

INFERÊNCIAS

De base

textual

De base

contextual

Sem base textual

e contextual

pragmáticas

cognitivas

dedutivas

indedutivas

abdutivas

condicionais

sintáticas

associativas

generalizadoras

correferenciais

intencionais

conversacionais

avaliativas

experenciais

esquemáticas

analógicas

composicionais

falseadoras

extrapoladoras

lógicas

semânticas
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sofre alterações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de ser uma 
forma livre, estágio em que pode até mesmo desaparecer, como conse-
quência de uma cristalização extrema.

Organização macroestrutural: organização retórica do texto em estágios 
que servem a propósitos específicos para a coesão do discurso. 

Organização microestrutural: organização léxico-gramatical da cadeia 
das menores unidades semânticas de um texto.

Expressão metafórica: é a expressão que produz sentidos figurados por 
meio de comparações implícitas.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Met%c3%a1fora 

Respostas

tExtO 1 - ECO siM, CHatO NÃO



Begma Tavares BarBosa & simone rodrigues Peron

209

1. O texto pretende orientar os leitores a assumir, em seu cotidiano, prá-
ticas que tornem nosso consumo mais sustentável. 

2. 
a) ser sustentável é ajudar a promover um desenvolvimento sustentável, 
utilizando os recursos naturais sem destruir o planeta, ou seja, garantindo 
a sustentabilidade, a conservação do planeta.
b) Ativistas ecológicos são aqueles que se envolvem diretamente na defesa 
das causas ecológicas.
c) ecochato é como são chamados os defensores mais radicais da ecologia, 
tão extremistas que chegam a ser considerados chatos.

3. O adjetivo “mala” significa chato. É uma gíria, que faz referência a um 
substantivo, o substantivo mala, um objeto difícil de carregar, incômodo 
como os chatos. no texto, “mala” transforma-se em um adjetivo. O pro-
cesso tradicionalmente conhecido como  derivação, atualmente  vem sido  
estudado pelo viés da gramaticalização, portanto, implicou transportar 
uma palavra de uma classe (substantivo) para outra.

4. Porque ele não está diretamente envolvido em projetos de defesa da 
causa ecológica. Mas, embora não seja um ativista no sentido estrito, 
assume atitudes simples que podem ser muito significativas na defesa 
do meio ambiente.

5. João Gordo não é um ecologista “extremista”, mas ele é um defensor 
do planeta na medida em que assume em seu cotidiano pequenas ações 
que ajudam a preservar o meio ambiente, por isso ele é um exemplo a 
ser seguido.

6. 
6.1.  Os verbos são: use, evite, tome, pague, prefira. São formas verbais de 
imperativo. usamos essas formas verbais em ordens, pedidos, conselhos 
ou instruções.
6.2. “Prefira os móveis de pinus, eucalipto e paricá e evite espécies es-
cassas...”
“siga o senso comum...”
“esqueça a água mineral...”
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7. 
a) Porque a madeira aprisiona o carbono que, estando no ar, provoca o 
efeito estufa. Além disso, móveis de madeira costumam ser preservados, 
passando de geração em geração.
b) Porque plástico e vidro são mais poluentes que lata de alumínio. as 
latinhas de alumínio dos refrigerantes são, no Brasil, recicladas, o que faz 
desse material o menos poluente.
c) tomar banho em horário de pico consome mais energia e energia mais 
poluente. em horários de pico, em torno das 19h30, a energia elétrica 
produzida por nossas usinas não é suficiente. Há necessidade, então, de 
acionar as usinas termoelétricas, que produzem energia poluidora.
d) nas transações bancárias, gasta-se muito papel e, para fazer papel, 
gasta-se muita energia e se produz poluição.
e) ao consumimos alimentos locais evitamos a poluição causada pelo trans-
porte de alimentos. evitamos também que os alimentos sejam colhidos 
antes de estarem maduros, prontos para a colheita.
f) Podemos e devemos tomar água da torneira, pois nossa água é potável, 
ou seja, tratada para o consumo. evitamos, assim, tomar água de garrafa 
plástica, pois o plástico é muito poluidor.

8. as citações são falas de autoridades, estudiosos do assunto, que 
expõem resultados de pesquisa. Esses dados reforçam as justificativas 
apresentadas e são importantes para convencer o leitor a adotar as dicas 
apresentadas.

9. 
9.1. Portanto, logo, então, dessa forma etc.
9.2. Frankenstein é uma referência a um monstro, criado em laboratório. 
seu criador perdeu o controle sobre as ações da criatura. O texto faz re-
ferência a agentes poluidores de efeitos devastadores, como o plástico, 
que fica na natureza, produzindo poluição. A madeira, por se decompor, 
não cria essa “monstruosidade”. 

10. Essa sentença pode ser considerada modalizada, pois os verbos “prefi-
ra” e “evite” não expressam uma ordem direta, e sim uma sugestão, dentre 
outras possibilidades apresentadas.
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11. c

12. B

13. c

ativiDaDEs Para LEitura DO tExtO EsCrEva BEM, é siMPLEs

1. 
a) O autor afirma que qualquer pessoa é capaz de escrever um texto 
coerente, conciso e adequado e que essa capacidade não seria mérito 
apenas dos gramáticos. 
b) O autor utiliza a contra-argumentação, ou seja, rebate algumas crenças 
do senso comum, como: “a língua portuguesa é a mais difícil de ser en-
tendida”; “Português é difícil de aprender”.  a repetição do advérbio “não” 
é uma estratégia textual importante, ela nega essas opiniões e introduz 
a afirmação de opinião contrária: “português não é difícil de aprender”. 

2. O autor pretende oferecer ao leitor dicas de como escrever bem, com 
concisão e clareza, e também convencê-lo de escrever bem é simples. 

3. a autora fala, nos parágrafos 2 e 4, da importância de se planejar o 
texto, escolhendo seu assunto, definindo seu interlocutor e, por fim, o 
registro a ser adotado.

4. 
4.1. A autora indica aos leitores que definam e delimitem (“moldem”) o 
tema do texto, distinguindo essa tarefa da escolha do título. Para ela, o 
título pode ser uma escolha a se fazer ao final. 
4.2. Os parênteses operam uma interrupção da sequência, inserindo um 
lembrete importante. 
4.3. essa expressão estabelece uma relação de comparação: o texto/
assunto como matéria-prima a ser modelada. 

5. são dicas que dizem respeito à correção formal do texto e consideram 
a norma padrão da Língua Portuguesa.
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6. 
a) Porque, tendo sido delimitado o assunto, será mais fácil desenvolvê-lo, 
“moldando” um texto conciso e coerente.
b) Porque a leitura atenta de gêneros diversos, verbais e não verbais, en-
sina sobre como os textos se organizam e comunicam suas mensagens. 
c) Porque, ao definirmos o público-alvo, selecionaremos de forma mais 
eficiente o registro linguístico – se mais formal ou menos formal. 
d) Porque um bom texto sofre diversas alterações a partir de uma releitura, 
por isso, o ideal é que o primeiro texto seja apenas um rascunho. 
e) Porque, a partir da releitura, pode-se constatar se há erros formais ou 
se é possível melhorar o texto, deixando-o mais claro e objetivo.
f) Porque assim se evitará que o leitor se canse e desista da leitura

7.  Os verbos que a autora utiliza estão no imperativo, já que se trata de 
um texto injuntivo, Alguns exemplos de verbos no imperativo são: “defina, 
faça, verifique, aproveite,” entre outros.

8. As formas verbais de infinitivo como: “inserir e começar”.

9.
a) Por ser uma regra gramatical da língua portuguesa, autora foi muito 
direta ao expressar essa dica, principalmente com o uso do adverbio de 
negação “não”.
b) nesse caso a autora não foi tão direta, pois utilizou o verbo “evite”, e 
justificou o porquê de não utilizar o gerundismo. Se ela fosse mais direta 
poderia utilizar a expressão “não use”, por exemplo.                                          
Podemos também considerar uma frase modalizada, pois a expressão 
“volte seu olhar”, poderia ser substituída por outras expressões de ordem 
mais direta, como “olhe”. Outra expressão que modaliza essa frase é “se 
há mesmo a necessidade de (...)”.
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ativiDaDEs Para LEitura DO CONtO aÍ PELas trÊs Da tarDE

1. resposta pessoal

2. resposta pessoal

3. O trabalho e a casa. O escritório (“a sala atulhada de mesas...”) é um lugar 
que oprime. a casa se apresenta como o espaço de liberdade(“suba sem 
demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos”.

4. de grande surpresa: “largue tudo de repente sob os olhares a sua volta”; 
“surpreenda pouco mais tarde os que estiveram em casa ocupados”; “Convém 
não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, a 
intensa expectativa que se instala”. 

5. talvez porque não sejam capazes de compreender a atitude do protago-
nista, representado, enfim, como um homem livre, dono de seu cotidiano, 
de sua vida.

6.  O narrador lembra àquele a quem se dirige que deve ter compromisso 
apenas consigo mesmo, com as suas normas de recato e decência, sem 
preocupar-se com a avaliação dos outros. isso reforça a liberdade con-
quistada pelo personagem. 

7. um ato de coragem, liberdade, entrega. como o banhista se entrega à 
água e desfruta dela, o personagem se entrega à vida.

8. a imagem do protagonista balançando numa rede, “gozando a fantasia 
de ser embalado pelo mundo.”
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Nossos professores parecem convencidos 
da necessidade do trabalho pedagógico 
com textos moldados por diferentes 
gêneros. As teorias linguísticas subjacentes 
aos conceitos de texto e gênero, de 
alguma forma, são familiares a inúmeros 
profissionais da educação, mas tal 
conhecimento não é suficiente para 
possibilitar a construção de novos objetos 
de ensino. Esse desafio é experienciado até 
mesmo por formadores de professores no 
ensino superior.

Este livro se configura como uma 
resposta a essas demandas. No mercado 
editorial brasileiro, são raros os materiais 
didáticos disponíveis com propostas 
prontas de atividades pedagógicas para 
o estudo da língua portuguesa a partir 
de gêneros textuais. Em cada capítulo, os 
professores, leitores aos quais os textos 
são endereçados, encontram não apenas 
orientações teóricas e metodológicas, mas, 
principalmente, atividades pedagógicas 
que articulam práticas de leitura, de 
escrita e de análise linguística. 
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