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A INTERFACE ENTRE LEITURA E ESCRITA EM REDAÇÕES DO ENEM: o problema da 
fuga ao tema  

 
 

Ângela Cláudia Rezende do Nascimento Rebouças1   
Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá2  

 
 
RESUMO: A escrita do texto dissertativo argumentativo tem sido o foco, na grande 
maioria dos casos, do trabalho com a escrita no ensino médio. A partir da concepção de 
que o processo de escrita não ocorre de forma automática, mas acontece a partir da 
articulação entre os três grandes sistemas de conhecimento: linguístico, enciclopédico 
e interacional (HEINEMANN; VIEHWEGER, 1991), (KOCH, 2016), este trabalho objetiva 
provocar algumas reflexões sobre as estratégias de interpretação crítica do tema do 
texto dissertativo-argumentativo nas redação do ENEM, visando discutir acerca do que 
pode levar a fuga ao tema nestas produções. Neste sentido, usamos como base as 
competências cobradas na prova de redação no Exame Nacional do Ensino Médio e os 
PCNEM (BRASIL, 2000), além das Orientações curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 
2016) e, ainda, usamos como aporte teórico para a orientação deste trabalho 
pressupostos basilares da Linguística Textual. Segundo esta disciplina, a leitura e a 
escrita são consideradas práticas sociais, e, portanto, seguem imbrincadas, 
considerando os aspectos de textualidade como parte importante desse processo. Desta 
forma, defendemos que os conhecimentos: linguístico, enciclopédico, sociocultural, 
comunicacional, metacomunicativo e superestrutural (KOCH, 2016) articulam-se na 
construção de sentidos dos textos atuando diretamente na manutenção da coerência 
textual. Assim, esses sistemas articulados são indispensáveis no desenvolvimento 
adequado do tema da proposta a ser desenvolvida, o que nos permite atribuir ao 
exercício da leitura e da escrita, na escola, atividades indispensáveis nesse processo. 
Nesta perspectiva, cabe ao docente de língua portuguesa um papel de importante 
mediador neste percurso, visando uma maior proficiência do discente no exercício da 
leitura e da escrita como práticas letradas socialmente situadas. 
 
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Texto dissertativo-argumentativo. Fuga ao tema. 
Prática social. 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A escrita e a leitura escolar sempre foram alvos de muitas pesquisas acadêmicas 
de cunho teórico-prático por que continuam sendo um campo fértil para estudos nos 
diversos ramos do conhecimento, pedagogia, cognição, psicologia, sociologia, etc-  e da 
pesquisa linguística que busca auxiliar os professores a pensarem ou desenvolverem 

                                                           
1 Doutora em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professora do quadro efetivo 

do Serviço Nacional de Aprendizagem ao comerciário (SENAC) e tutora a distância da Universidade 

Federal Rural do Semi-árido (UFERSA). 
2 Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), professora do Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV) da Universidade do estado do Rio Grande do Norte (UERN), membro do PPCL/UERN 

e PROFLETRAS. 
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técnicas diversificadas para aumento no desempenho dos alunos nas competências de 
leitura e escrita. 

 Constituídas como práticas desenvolvidas durante todo o ensino básico da vida 
escolar, a escrita e a leitura são requeridas nas provas para vestibulares e Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) como um instrumento através do qual os alunos são 
avaliados quando buscam entrar na universidade. E essa exigência torna-se uma pressão 
no que tange ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, o que muitas 
vezes frustra o alunado, devido terem bastantes problemas para ler bem uma proposta 
de redação e se posicionarem criticamente por meio da escrita dissertativo-
argumentativa. 

Uma grande parcela dos alunos que prestam o ENEM foge ao tema parcialmente 
ou totalmente. Transformando a porcentagem divulgada pelo Inep3 sobre a prova de 
2017, o equivalente a 6,5%, temos 309 mil textos que não atendem à competência II 
que requer a compreensão da proposta de redação, número que consideramos elevado 
para um aluno que conseguiu concluir o ensino básico e que ou terminou ou está no 
ensino médio. 

Dessa forma, o nosso objetivo nesse trabalho é provocar algumas reflexões sobre 
as estratégias de interpretação crítica do tema do texto dissertativo-argumentativo nas 
redações do ENEM, visando discutir acerca do que pode levar a fuga ao tema nestas 
produções. 
 
NOÇÕES ASSUMIDAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Desde a criação dos PCNs em 1990, o ensino de Língua Portuguesa passou por 
mudanças consideráveis que tem implicâncias diretas na prática docente dos 
professores de língua materna, no que diz respeito aos aspectos teórico-metodológicos. 
Uma das grandes mudanças que podem ser claramente descritas é a inserção de 
resultados de estudos linguísticos criticamente observados e bem aceitos pela 
comunidade acadêmica na esfera da compreensão da língua como um objeto de 
interação social e que deve, consequentemente, ser estudada em seu contexto de uso. 

Obviamente, a partir de uma mudança na concepção da linguagem assumida nos 
PCNs como interacional, as práticas docentes se reformulariam a partir das mudanças 
de concepções de leitura e escrita, dando a partir de então, uma valorização maior do 
que o que era feito, à oralidade, e à ideia de que era necessário trabalhar a oralidade e 
a escrita a partir das noções de gêneros discursivos (BAKHTIN, 1979). 

Nesse ínterim, as noções de texto, leitura e escrita nas visões de Kleiman (2008), 
Koch (2010) e Kato (1987) comungam das premissas de que o texto, numa acepção mais 
elaborada e aceita pelos pesquisadores é uma construção baseada na interação texto-
leitor-autor, sendo o leitor um sujeito ativo e que é capaz de confrontar os dados do 
texto, percorrendo as marcas de seu autor, com conhecimentos prévios construídos 
socialmente – os chamados conhecimento de mundo-. O texto seria então uma 
construção de sentido baseado na interação texto/sujeito e a leitura uma atividade 
complexa de produção de sentidos que requer a mobilização de um conjunto de 
conhecimentos, que não somente os linguísticos. Nesta visão interacional da língua, a 
leitura e a escrita se dão a partir de vários tipos de conhecimentos (de mundo, 

                                                           
3 Notícia divulgada em https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/01/18/fuga-ao-tema-zera-64-vezes-mais-

redacoes-no-enem-2017-diz-mec.htm acesso em 15/03/2018 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/01/18/fuga-ao-tema-zera-64-vezes-mais-redacoes-no-enem-2017-diz-mec.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/01/18/fuga-ao-tema-zera-64-vezes-mais-redacoes-no-enem-2017-diz-mec.htm
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linguístico, enciclopédico, etc.), que incluem os implícitos, contextuais ou pragmáticos, 
sendo tidas como resultado dessa interação. 

Dadas essas mudanças teórico-metodológicas no ensino de Língua portuguesa, 
tanto o nível fundamental de ensino quanto o médio passaram por atualizações nas 
matrizes curriculares e utilizaram os conhecimentos linguísticos consagrados como 
diretriz para a prática docente dos professores de Língua Portuguesa. 

Decorrentes de uma visão interacional da língua, e na contramão do pessimismo 
espalhado por muitos, pode-se ver mudanças (essencialmente positivas) ao se criar um 
documento oficial, os PCNs que se propõem a ajudar o professor na prática diária de 
ensino, além de reafirmarem o caráter interacional da linguagem ainda acrescentam o 
viés sócio-histórico em que a língua é portadora de historicidade, vertente decorrente 
de estudos sociolinguísticos, nota-se, deste exemplo, que é possível trazer as teorias 
para as salas de aula descontruindo o hiato existente entre teoria e prática. 

A tese corrente aqui neste trabalho, não atribui somente ao professor a 
responsabilidade de deter conhecimento necessário à eliminação do óbice entre a teoria 
e a sua aplicação nos contextos escolares, compete igualmente às instituições 
formadoras a incumbência dispor dos conhecimentos teórico-metodológicos 
necessários a uma boa prática docente com a finalidade de possibilitar ao aluno os 
saberes necessários à prática docente. Sobre o saber que o professor de português deve 
ter, Possenti (2006, p. 32) destaca: 

 
Tenho a convicção de que, se o conhecimento técnico de um campo é 
fundamental na maior parte das especialidades, talvez o mesmo não valha 
para o professor de língua materna. Mais que o saber técnico, um conjunto 
de atitudes derivadas dele talvez resulte em benefícios maiores [...] Para que 
o ensino mude, não basta remendar alguns aspectos. No caso específico de 
português, nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e de 
ensino de língua na escola (o que já acontece em muitos lugares, embora às 
vezes haja palavras novas numa prática antiga). 

 
A concepção de língua, segundo o autor, seria um dos mais relevantes aspectos 

no tocante a uma boa prática pedagógica em ensino de língua materna, o que nos faz 
pensar que, mesmo havendo inúmeras dificuldades neste campo, caminha-se numa 
direção acertada para o equilíbrio entre o extremo das teorizações e as práticas sem 
direcionamento metodológico. 

 
A LT E SUA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 
  

Há muitos anos as reflexões acerca do que torna determinado segmento um 
texto inquieta estudiosos. Em linhas gerais, podemos afirmar que a partir da década de 
60, a maioria dos estudiosos em LT dedicava-se sobre a análise transfrástica e/ou a 
construção das gramáticas de texto. Desta forma, o objeto de estudo em ênfase era a 
coesão, muitas vezes equiparada à coerência.  Assim, ambas eram concebidas como 
qualidades ou propriedades do texto.  

Já na década de 80, um dos destaques nos estudos em LT foi, justamente, a 
ampliação do conceito de coerência, adotando-se uma perspectiva pragmático-
enunciativa. Nessa perspectiva, passou-se a reconhecer que a coerência não era apenas 
uma propriedade do texto, mas um fenômeno mais amplo, considerando que ela se 
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constrói em uma situação de interação entre o texto e seus usuários em função de 
variados fatores de natureza: linguística, cognitiva, sociocultural e interacional. 

No Brasil, as pesquisas sobre a coesão e a coerência textuais tiveram grande 
avanço com Marcuschi (1983), Koch (1987, 1989, 1992) entre outros. Estes dois critérios 
de textualidade foram, por muito tempo, os únicos a inspirar as pesquisas de estudiosos 
interessados nos estudos do texto e seus aspectos importantes. Com o avanço dos 
estudos nesta área, outros fatores de textualidade passaram a ser objeto de pesquisas 
sobre o texto, dentre eles: intencionalidade, informatividade, situacionalidade, 
intertextualidade, aceitabilidade (cf. Beaugrande & Dessler, 1981), contextualização, 
focalização, consistência e relevância. 

Com o advento dos PCN na década de 80, os gêneros passaram a ser 
concebidos como estratégias didáticas basilares para o ensino de língua materna. Desta 
forma, o texto e os aspectos nele imbricados assumiram um papel de destaque nos livros 
didáticos de Língua Portuguesa e nas salas de aula desta disciplina.  

A partir de então, conceitos que compreendem estes fenômenos passaram a 
ser preocupação, também, da escola em virtude da exigências que se refletem nas 
provas de larga escala e nos exames nacionais como no caso do ENEM.  

Partindo da concepção que concebe o texto como o próprio de interação 
convergindo para o que defende Koch (2002, 2004, 2016); Marcuschi (2008) (só para 
citar alguns estudiosos), passamos a um breve panorama dos estudos sobre a coerência, 
visando a caracterização deste processo.   

 
A COERÊNCIA TEXTUAL 

 
                Por muito tempo a coerência e a coesão foram os dois critérios de textualidade 
que despertavam o interesse dos estudiosos da Linguística Textual. Na tentativa de 
oferecer, ao leitor, um panorama dos trabalhos mais importantes acerca do tema, 
apresentaremos algumas das concepções mais importantes.  Dentre os estudiosos do 
tema, Marcuschi (2008) em sua obra “Produção textual, análise de gêneros e 
compreensão” salienta que para Beaugrande (1980), um dos importantes percursores 
nos estudos que versam sobre o tema, a coerência compreende os procedimentos pelos 
quais os elementos do conhecimento são ativados. Para o estudioso, este fator de 
textualidade representa a análise do esforço para a continuidade da experiência 
humana, no que tange ao sentido dos enunciados. 
                Nesta perspectiva, as relações de coerência são relações de sentido e se 
estabelecem de várias maneiras. O autor aponta a seguinte sequência para efeito de 
exemplo, vejamos: 
 

(x) – Meus vizinhos devem ter saído porque a televisão ainda está ligada e as 
luzes da varanda estão acesas. (MARCUSCHI, 2008) 

 

                No caso do exemplo (X), o enunciador procurou estabelecer uma relação de 
causa e efeito entre o fato de a televisão estar ligada e as luzes da varanda estarem 
acesas. No caso deste exemplo, podemos perceber que a coerência do enunciado 
ampara-se no conhecimento pessoal do enunciador e não na relação semântica entre 
as orações do exemplo.  
                Já Charrolles (1983) advoga que a coerência pode ser vista como “um princípio 
de interpretação do discurso” e das ações humanas de maneira geral, sendo o resultado 
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de uma série de atos de enunciação que se encadeiam sucessivamente e que formam 
um conjunto compreensível como um todo. 
                Koch (2016), defende que a coerência diz respeito ao modo como os elementos 
subjacentes à superfície textual constroem, na mente dos interlocutores uma 
configuração veiculadora de sentidos. Nesta perspectiva, a autora destaca que a 
coerência distante de uma propriedade do texto, é proveniente de uma construção feita 
pelos interlocutores, numa situação de interação através da articulação de vários fatores 
conexão. 
                Na esteira dos estudos de Koch e Marcuschi, Cavalcante (2014) destaca que o 
contexto de produção é essencial para o reconhecimento do estatuto do texto e, 
consequentemente, de sua coerência. Nesta perspectiva, vejamos nas palavras da 
autora sobre a relação do texto com a coerência:  
 

A existência de um texto está atrelada à possibilidade de se atribuir coerência 
a uma dada ocorrência comunicativa (não exclusivamente linguística). A 
coerência surge da percepção de uma unidade negociada de sentindo que 
depende da interação argumentativa do locutor, da co-participação do 
interlocutor, das indicações marcadas na superfície do texto e de um vasto 
conjunto de conhecimentos compartilhados. 
 

                          Desta forma, defendemos que os conhecimentos: linguístico, enciclopédico 
e interacional atuam articuladamente na manutenção da coerência textual durante o 
processo de escrita/leitura. Aspectos que, na nossa concepção, ocorrem na ocasião da 
escrita do gênero redação dissertativo-argumentativa da prova do ENEM conferindo ao 
texto um desenvolvimento adequado da proposta de prova ou a fuga ao tema. 
Acreditamos também que, esta última situação, dá-se pelo fato de o candidato não 
demostrar a devida articulação destes conhecimentos na superfície textual. Passamos, 
na seção seguinte, a uma discussão acerca dos tipos de conhecimentos no intuito de 
relacioná-los à manutenção da coerência textual. 
 
OS TIPOS DE CONHECIMENTO  
 

Na esteira de estudiosos como Heinemann e Viehweger (1991), Koch (2016) 
advoga que os três grandes sistemas de conhecimento: linguístico, enciclopédico e 
interacional contribuem diretamente para o processamento textual. 

Segundo Koch (2016), o conhecimento linguístico compreende o 
conhecimento gramatical e o lexical, responsável pela articulação som-sentido, atuando 
na organização do material linguístico na superfície textual, pelos meios que a língua 
como sistema possibilita ao falante.  

Já o conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo caracteriza-se 
por ser armazenado na memória de cada indivíduo, podendo ser do tipo declarativo, 
como por exemplo as proposições acerca dos fatos do mundo, ou o tipo episódico que 
se assemelham à modelos cognitivos socioculturalmente determinados e adquiridos 
através da experiência. Desta forma, é a partir destes que, em geral, o indivíduo formula 
hipóteses e produz as inferências que suprem as lacunas encontradas na superfície do 
texto.   

No caso do conhecimento sociointeracional, ele representa as ações o 
conhecer sobre as ações verbais, ou formas de inter-ação pela linguagem. Este tipo de 
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saber compreende, segundo a autora, os conhecimento do tipo ilocucional, 
comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. Vejamos no quadro abaixo como 
se diferenciam os conhecimentos que abarcam este sistema: 

 
Quadro 1: Composição do sistema de conhecimento sociointeracional  

Tipo de conhecimento sociointeracional Caracterização 

Conhecimento ilocucional Permite reconhecer os objetivos ou 
propósitos que um falante pretende atingir 
em uma situação de interação. O saber sobre 
tipos de atos de fala a serem verbalizados  
através das enunciações. 

Conhecimento comunicacional Envolve as normas comunicativas gerais, 
como as sugeridas por Grice (1969). Refere-
se à quantidade de informações necessárias, 
numa enunciação concreta, para que 
parceiro consiga alcançar o objetivo do 
enunciador. São denominados por Van Dijk 
de modelos cognitivos de contexto. 

Conhecimento metacomunicativo Possibilita ao produtor do texto evitar 
conflitos oriundos de formulação ou 
construção textuais que o auxiliam a 
conseguir a aceitação. 

Conhecimento superestrutural Compreende as estruturas ou os modelos 
textuais globais, permitindo o 
reconhecimento dos textos como exemplares 
de determinados gêneros, envolvendo as 
informações sobre ordenação ou 
sequenciação das macrocategorias. Atuando 
na conexão entre objetivos, bases 
proposicionais e estruturas textuais globais.  

          (HEINEMANN; VIEHWEGER,1991 apud KOCH, 2016, adaptado pelas autoras)        
 
 
                  Nesta perspectiva, os autores defendem também que, a cada um desses 
sistemas de conhecimento, corresponde um conhecimento específico sobre como 
acioná-lo do tipo procedural que consiste na rotina de como esses sistemas são 
atualizados no processamento textual. Segundo os estudiosos, o conhecimento 
procedural atua como uma espécie de “sistema de controle” dos outros sistemas, 
adequando-os conforme a demanda de seus interlocutores nas diferentes situações de 
enunciação. 
                 Diante do exposto, defendemos que, diante da necessidade de elaboração de 
uma produção de um texto dissertativo-argumentativo para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), o candidato articula os conhecimentos mencionados acima, objetivando 
elaborar a sua produção escrita. Nela, estará o resultado concatenado de tais sistemas 
que juntos proporcionarão a coerência ao texto produzido.  
 
 
O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO DO ENEM E A INTERPRETAÇÃO DA 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
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A prova de redação do ENEM visa avaliar a capacidade do aluno de manifestar as 

suas ideias sobre um determinado tema, a partir de da linguagem escrita e de um gênero 
textual pré-estabelecido, como é o caso do texto dissertativo argumentativo. A 
avaliação é feita partir de competências específicas para uma avaliação mais completa 
e feita em níveis distintos na tessitura textual. 

A avaliação está dividida em cinco competências: a competência I que diz respeito 
à língua formal e as exigências da gramática normativa, a competência II que abarca 
tanto a compreensão da proposta de redação quanto ao atendimento da estrutura do 
gênero dissertativo-argumentativo, a competência III que se refere ao uso de fatos, 
dados e estratégias para a defesa de um ponto de vista, a competência IV que avalia o 
uso dos mecanismos de coesão e a competência V que avalia a proposta de intervenção 
e o respeito aos Direitos Humanos. 

A estratégia de avaliação reforça o fato de que o aluno precisa desenvolver várias 
habilidades diferentes, sendo a primeira, a interpretação adequada do recorte temático 
estabelecido para a dissertação. No ano de 2017, o recorte temático se dava em função 
da inclusão com uma delimitação maior “Desafios para a formação educacional de 
surdos no Brasil", tema que levou cerca de 309 mil candidatos a fugirem do tema, 
especialmente por ele estar incluso numa temática “inclusão” que normalmente é 
trabalhada de forma panorâmica nas escolas e nos cursinhos preparatórios. 

Nesse sentido, nos propusemos a pensar em algumas estratégias utilizando os 
conhecimentos da linguística textual para que o candidato possa ter sucesso na 
interpretação do recorte e essas estratégias antecedem o dia da prova, precisam ser 
treinadas para melhores resultados. As possibilidades aqui descritas não devem ser 
vistas como receitas prontas para interpretação da proposta, mas como caminhos que 
podem ser percorridos para a elaboração de um texto que atenda à proposta. 

O conhecimento de mundo que ele tem sobre a temática é um dos primeiros 
filtros no processo da escrita do texto. O candidato pode listar o que ele sabe sobre a 
temática a partir das antecipações que ele faz da leitura inicial, de maneira que ele tenha 
algumas opções para desenvolver a temática a depender das experiências de leitura, de 
vivência e experienciais. Obviamente, espera-se que o aluno tenha um conhecimento 
amplo, considerando-se o nível de ensino no qual está.  

Dessa maneira, as antecipações e as hipóteses (KOCH, 2010) são estratégias de 
leituras que podem direcionar bem para compreensão adequada da temática. O aluno 
pode desenvolver o seguinte raciocínio: “Há desafios pra a formação dos surdos no 
Brasil?” Há poucas possibilidades de uma resposta para essa questão ser negativa dada 
as campanhas extensivas sobre a necessidade de inclusão de todos os indivíduos com 
alguma necessidade especial. Então, o aluno concluirá que há desafios e pensaria em 
hipóteses sobre quais são esses desafios e se há implícitos no tema como foi o caso da 
temática “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira” que trazia 
em seu enunciado a ideia que a violência existia e ainda continuava na sociedade. Assim, 
a partir desses questionamentos o aluno teria a possibilidade de listar quais seriam os 
ítens que poderiam responder o raciocínio a partir do qual ele construiria sua tese.  

A tese poderia abordar um problema principal como desafio para a formação dos 
surdos ou vários problemas que poderiam ser elencados, mas apenas dois ou três 
escolhidos para fins de desenvolvimento. Dessa forma, a partir desses questionamentos 
iniciais em que o aluno utilize o conhecimento procedural na produção do texto. 



14 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

O conhecimento ilocucional  (HEINEMANN; VIEHWEGER,1991 apud KOCH, 2016), 
assim como o conhecimento de mundo,  é um dos primeiros a ser ativado na escrita de 
um gênero. O candidato relembra que tipo de objetivo ele quer atingir com o seu texto 
e provavelmente, o aluno saberá que ele deve defender um ponto de vista sobre a 
temática em questão, assim, ele procurará desenvolver seu texto de maneira que ele 
demonstre um posicionamento claro.  

Além disso, ela já traz algumas noções interacionais dadas pelas regras próprios 
exame, como o espaço destinado ao seu texto, a variedade linguística que ele deve 
utilizar, que tipo de situação “ um texto formal em que defenda um posicionamento 
acerca da temática” e também já tem um conhecimento metacognitivo importante que 
é o respeito aos Direitos Humanos.  

  Como se vê, todos os tipos de conhecimentos são ativados seguindo um “sistema 
de controle” de acordo com a demanda. Para a interpretação da temática Desafios para 
a formação educacional de surdos no Brasil" sugerimos um exercício de interpretação 
da proposta:  

 

 
Quadro elaborado pelas autoras. 
 
 

Na temática do ano de 2017 que versava sobre os desafios educacionais para os 
surdos no Brasil e mesmo em temáticas distintas, o candidato precisa articular o 
conhecimento de mundo que ele traz com os demais conhecimentos o linguístico e os 
sociointeracional para que consiga desenvolver bem sua produção escrita. E os 
questionamentos acerca do tema são importantes na medida em que direcionam o 
autor do texto para as possibilidades reais de argumentação colaborando para que o 
texto tenha coerência interna, já que a progressão do texto vai depender das perguntas 
e respostas feitas pelo próprio autor que ficará “preso” a uma linha de raciocínio para 
sua escrita.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escrita da dissertação-argumentativa ainda é para muitos a escrita de um texto 
difícil. E embora seja um texto escolar inserido ainda no ensino fundamental II, muitos 
alunos de ensino médio apresentam grande dificuldade nessa produção e essas 

Se sim, quais são os principais  desafios?   Se não, por que não há, quais são  argumentos? 

Há desafios para a Formação do Surdo no Brasil? (hipóteses e implícitos)

Sim Não

O que eu sei  sobre o tema recortado? (pluralidade de sentidos e antecipações)
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dificuldades são evidenciadas a cada ano quando o INEP divulga as notas obtidas e a 
quantidade de alunos que fugiram ao tema, que no último exame somou 309 mil 
candidatos.  

Obviamente, as teorias linguísticas surgem nesse contexto não como uma receita 
para resolução rápida de problemas de escrita, mas como o direcionamento tanto para 
o professor quanto para o aluno, no que diz respeito aos raciocínios empregados no 
processo de leitura e interpretação da proposta de redação e de esquematização do 
texto a ser escrito. Nesse viés, a Linguística Textual surge como um campo de 
conhecimento que explora os tipos de processos que ocorrem na escrita, os 
conhecimentos ativados para o desenrolar do texto, os mecanismos para articular bem 
as partes do texto partindo dos princípios de que um texto é sempre dialógico e é escrito 
para atender a alguma necessidade sociocomunicativa.  

Assim, a ocorrência comunicativa “Redação do ENEM” negocia com seus 
produtores a partir da cartilha de redação, na qual informa sobre quais são os objetivos 
pretendidos naquele texto, qual variedade linguística deve ser utilizada, bem como as 
partes do texto como Introdução, argumentação e proposta de intervenção. E mesmo 
com tantas informação a fuga ocorre.  

Nesse sentido, a partir de nossas reflexões sobre o tema e baseadas nos 
conhecimentos da Linguística Textual (KOCH, 2013) sugerimos algumas estratégias que 
podem orientar na produção dos textos, considerando os conhecimentos de mundo, 
linguístico e sociointeracionais e ainda as estratégias de leitura com antecipações, 
formulações de hipóteses e identificação de implícitos para enfim traçar o caminho da 
escrita do texto. 
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A LITERATURA POTIGUAR NA SALA DE AULA: uma experiência no ensino médio 
integrado do IFRN – Campus Pau dos Ferros 
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RESUMO:O presente trabalho pretende apresentar o projeto de pesquisa intitulado 
Literatura e Ensino: a memória potiguar na sala de aula, desenvolvido no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN – Campus Pau dos Ferros, pelo Edital 
04/2017 da PROPI/IFRN. A proposta do projeto ora citado se propôs a analisar se a 
literatura potiguar se faz presente nas aulas de língua portuguesa e literatura, pois é 
sabido que o conhecimento e a formação sobre a literatura regional é indispensável para 
afirmar o pertencimento de cultura e a memória de um grupo e fortalecer a identidade 
de um povo. Sabemos que a memória potiguar deve estar associada a nossa experiência, 
não apenas através de uma disciplina, mas pelo prazer estético que a literatura pode 
provocar. Nesse ínterim, a proposta teve como objetivo geral analisar, em todas as 
turmas dos Cursos Técnicos de Nível de Médio Integrado, se existia um espaço para 
discussões, apresentação acerca da literatura potiguar e/ou leitura de textos de autores 
potiguares. Assim, tivemos como público-alvo beneficiário todos os alunos, do primeiro 
ao quarto anos, do turno diurno, pois a disciplina Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira faz parte de todo o plano de curso que envolve os quatro anos do Ensino 
Médio Integrado. Como objetivos específicos, a proposta delineou-se em: (i) observar 
se havia espaço, nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, para a literatura 
potiguar; (ii) identificar se existia, por parte dos alunos, algum conhecimento prévio em 
relação à literatura norte-rio-grandense; (iii) Reconhecer, se houveram os métodos e 
abordagens de conteúdo; (iv) e elaborar de uma proposta pedagógica para incluir e/ou 
melhorar o ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura 
brasileira. A proposta pedagógica foi o desenvolvimento de um aplicativo (Quiz com 
questões sobre a literatura potiguar) e a produção de um site com informações sobre a 
história e a literatura potiguar. O resultado esperado com execução do projeto, através 
da análise qualitativa e quantitativa dos dados, oportunizou a reflexão acerca da 
experiência do ensino de literatura potiguar em sala de aula nos Cursos Técnicos de Nível 
Médio Integrado no IFRN/Campus Pau dos Ferros. Os dados resultantes da investigação 
garantiram a produção de conhecimento relevante às áreas do ensino de língua 
portuguesa e literatura com vistas à participação e divulgação dos resultados em 
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eventos científicos das áreas de Ensino de Línguas e Literatura, bem como em discussões 
de Iniciação Científica, através de comunicações orais, escrita de artigos em periódicos 
qualificados e/ou capítulos de livros na educação e popularização de ciência e 
tecnologia. Nessa perspectiva, o projeto traz contribuições para a melhoria da Educação 
Básica e para a formação de indivíduos críticos e conscientes de seu verdadeiro papel 
enquanto cidadão no meio social que habita, frente às novas demandas exigidas pela 
sociedade atual. 
 
Palavras-chave: Ensino. Literatura Potiguar. Experiência Leitora. Educação Básica. 
Afirmação Cultural. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
As discussões em torno do ensino de literatura são constantes tanto no meio 

acadêmico e no âmbito de cursos de formação continuada dos profissionais da 
educação. Porém, é necessário que estas discussões sejam validadas com propostas 
curriculares que levem o texto literário ao seio da sala de aula, que apresente ao aluno 
os vários caminhos pelos quais podemos seguir nas entrelinhas do discurso literário. 

Sabemos que a literatura é um meio de expressão universal pelo qual os homens 
expressam sentimentos, ideias, valores, informações e criam outros mundos através de 
uma experiência fantástica com o imaginário. Por isso, o texto literário é um direito de 
todos, como bem coloca Antonio Candido (1995), porque nos humaniza em sentido 
profundo, fazendo nos reconhecer diante do diferente. Porém, quando falamos de 
literatura não estamos priorizando o cânone, há muito tempo privilegiado nos livros 
didáticos e no cotidiano da sala de aula em detrimento de outros gêneros considerados 
marginais, pois consideramos toda produção cultural e artística como literatura e por 
isso digna de apreciação e estudo. 

Compreendemos que o trabalho com a literatura em sala de aula é, muitas vezes, 
esvaziado, pois são enfatizados os estilos de época – a historiografia literária – e o texto 
literário em si não é trabalhado. Em outros momentos, os textos são usados como 
pretexto para se estudar questões gramaticais ou para preenchimentos de fichas de 
leitura, em virtude de concepções equivocadas sobre a natureza da leitura, da literatura 
e da própria linguagem. E qual o espaço reservado para literatura potiguar na sala de 
aula? É justamente esse questionamento que buscaremos responder no decorrer da 
pesquisa. 

Nesse sentido, partindo de nossa prática docente vivenciada no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros, 
sentimos a necessidade de investigar se havia ou não espaço para literatura potiguar 
nas aulas de língua portuguesa e literatura nos cursos técnicos integrados de nível 
médio: Informática, Apicultura e Alimentos.  

Além disso, pretendemos não só diagnosticar, mas também agir na metodologia 
do ensino, possibilitando práticas com o objetivo de criar experiências de ensino e 
práticas leitoras que sejam capazes de intermediar a produção literária potiguar junto 
com as aulas de literatura brasileira e levá-los a experimentar o prazer estético do texto 
literário. 
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Assim, o presente artigo traz discussões já amplamente debatidas sobre o ensino 
de literatura, mas há a originalidade pelo fato de trazer à baila perspectivas sobre o 
ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura brasileira, pois 
entendemos que a sala de aula é um espaço em que a memória potiguar deve estar, não 
apenas como associada a uma disciplina, mas pela necessidade estética e prazerosa com 
a aproximação e experiência leitora através da literatura norte-rio-grandense.  
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

É de conhecimento que a literatura brasileira tenha surgido desde do 
Quinhentismo, ou seja, no começo da colonização e com a vinda da literatura jesuíta, 
onde se destaca Padre José de Anchieta com poemas, cartas e celebrações, dando início 
assim também a literatura da informação.  
O referencial teórico que utilizamos para a efetuação do projeto Literatura e ensino: a 
memória potiguar na sala de aula, teve como base nos estudos do ensino de literatura 
(BORDONI e AGUIAR, 1988); (CANDIDO, 2004) e da estética da recepção (JAUSS, 1979; 
ZILBERMAN, 2004) e da pesquisa em literatura (PINHEIRO, 2003), que tem abordagem 
do ensino de literatura, bem como os discursos literários pelos leitores do ensino médio. 
Além disso, tivemos a parte teórico-metodológico sobre pesquisa em literatura com 
Pinheiro (2004), uma vez que este vem abordar como fazer pesquisa na área. 
Para tratarmos teoricamente sobre literatura potiguar, buscamos os estudos de 
(ARAÚJO, 2008), que fala dos autores e do período que se consolida como movimento 
literário no Rio Grande do Norte; (DUARTE e MACEDO, 2001), discorre sobre a trajetória 
da literatura do Rio Grande do Norte; (GURGEL, 2001), fala sobre os movimentos 
literários potiguares, ainda com a literatura oral, até o modernismo potiguar; e o 
trabalho realizado pela coordenadora deste projeto - dissertação de mestrado (ALVES, 
2011), nas busca de uma ancoragem que contribuiu na pesquisa, uma vez que ressalta 
sobre a tradição e a modernidade nos escritos da poetisa Zila Mamede. Foram também 
realizados, portanto, estudos sobre métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa 
(PINHEIRO, 2003), (SEVERINO, 2007).  

Existem vários documentos que discutem e propõem metodologias e práticas de 
ensino tendo como foco o texto literário nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura. 
Entre eles destacamos os DCNEM, PCNEM, PCN e OCEM7. Segundo as Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio, o ensino de literatura “trata-se, prioritariamente, de 
formar o leitor literário, melhor ainda, de ‘letrar’ literalmente o aluno, fazendo-o 
apropriar-se daquilo que tem direito” (BRASIL, 2006, p. 54).  

Nessas condições, o objetivo primordial do ensino de literatura é proporcionar 
condições e subsídios para os alunos se encontrarem com o texto literário, fruindo-o por 
meio da experiência estética. Ainda de acordo com as OCEM, “se encontra na cultura 
popular grande quantidade de textos capazes de proporcionar a fruição estética” (op. 
cit., p. 59). Por isso, também, defendemos que as salas de aula tenham um espaço 
significativo para a literatura de cordel. O texto literário deve ser abordado em sala de 
aula de uma maneira que convide o aluno a entrar no “mundo” do texto, a fazer o pacto 
ficcional e compartilhar experiências novas e já vividas.  

                                                           
7 DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; PCNEM – Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio; PCN – Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; OCEM – Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 
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3 METODOLOGIA 
 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com 
abordagem bibliográfica e de cunho descritivo e exploratório. Para isso, foi usada coleta 
e aplicação dos dados à luz das concepções elencadas na fundamentação teórica com o 
intuito de explorar a experiência leitora dos alunos em relação à literatura potiguar nas 
aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no Ensino Médio Integrado dos quatro 
anos dos Cursos Técnicos de Informática, Alimentos e Apicultura.  
Tendo em vista a perspectiva de que o projeto está em andamento, a coleta de dados 
ainda não foi concluída. Por isso, os resultados apresentados serão discutidos de forma 
parcial, uma vez que a coleta se deteve apenas as turmas dos quartos anos. Foi aplicado 
um questionário impresso com seis questões; dentre estas, perguntas abertas e 
fechadas. Após a aplicação, houve a tabulação dos dados e construção de gráficos em 
forma de pizza para descrever os resultados. 

Para se chegar ao resultados parciais da pesquisa, foram necessários utilizar 
alguns procedimentos metodológicos, conforme listados a seguir: (i) revisão das teóricas 
acerca da temática, visando um conhecimento teórico sobre literatura potiguar e ensino 
que permitiu caracterizar as experiências leitoras dos alunos em relação à produção 
literária norte-rio-grandense em sala de aula; (ii) elaboração de questionários que 
identificassem as experiências leitoras dos alunos em relação ao conhecimento acerca 
da produção literária potiguar; (iii) aplicação de questionários impressos com todas as 
turmas de quarto anos do Ensino Médio Integrado; (iv) codificação e tabulação dos 
dados coletados para descrever, parcialmente, as experiências dos alunos quanto ao 
ensino de literatura potiguar; e (v) Realização de uma proposta pedagógica para incluir 
e/ou melhorar o ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura 
brasileira. 

 
4 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 
 

Com o objetivo de traçar um perfil da situação da Literatura Potiguar no IFRN – 
Campus Pau dos Ferros, foram aplicados questionários nas turmas de ensino médio 
integrado. Foi aplicado um questionário online nas turmas de primeiro, segundo e 
terceiros anos, sendo que nas de quarto ano, o questionário foi aplicado impresso e em 
sala de aula. Foram obtidos dados preocupantes, os quais mostram que a Literatura 
Potiguar não é muito presente no campus e que havia uma necessidade de intervenções 
vindas do corpo docente para que a memória potiguar se fizesse presente. 
 
     Gráfico 1 – Sobre o contato com a literatura Potiguar. 

 
                    Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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Quando expostos à pergunta “Você tem ou teve contato com a Literatura 
Potiguar?”, 69% dos alunos responderam “Sim”, o que revelou uma situação não tão 
preocupante no quesito de desconhecimento total da Literatura norte-rio-grandense. 
 
 
    Gráfico 2 – Sobre a frequência com o contato com a literatura Potiguar. 

 
                    Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Quando perguntados sobre a frequência com que se fazia contato com a 
Literatura Potiguar, 0% dos entrevistados responderam assiduamente, 10% 
frequentemente, 11% anualmente e 79% esporadicamente. Os dados obtidos revelaram 
uma grande preocupação com o futuro da literatura norte-rio-grandense, uma vez que 
foi possível constatar-se que a mesma está entrando em desuso pela nova geração de 
leitores. 

 
    Gráfico 3 – Sobre o reconhecimento de autores da literatura Potiguar. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Foi enunciado aos estudantes dos quartos anos que identificassem qual das 
obras (O Guarani, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Moreninha, A Bailarina e Livros 
de Poemas) era de autoria de autoria potiguar, sendo que 17% respondeu o Guarani, 
9%, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 16% A Bailarina, 21% a Moreninha, 33% Livros 
de Poemas e 4% respondeu nenhum. Os dados obtidos serviram para constatar um 
grande desconhecimento das obras norte-rio-grandenses. 
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    Gráfico 4 – Identificação de autor da literatura Potiguar. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Também foi colocado aos alunos dos quartos anos que identificassem qual dos 
autores em questão (Monteiro Lobato, José de Alencar, Machado de Assis, Jorge 
Fernandes e Cecília Meireles) era potiguar, tendo que 44% dos entrevistados 
responderam Jorge Fernandes, 6% Cecília Meireles, 10% Monteiro Lobato, 27% José de 
Alencar, 6% Machado de Assis e 7% nenhum. Analisando os resultados, pôde-se concluir 
que havia um grande desconhecimento também relativo a questão dos escritores 
potiguares. 
 
    Gráfico 5 – O acervo da biblioteca dispõe de obras da literatura Potiguar. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

Tendo em vista a importância da biblioteca do IFRN, foi questionado aos 
educandos se a mesma dispõe de acervo sobre a Literatura Potiguar. Dos entrevistados, 
77% responderam sim, 21% não e 2% nenhum, logo, foi possível constatar que a 
biblioteca do IFRN (Campus-Pau dos Ferros) possui acervo sobre literatura potiguar, mas 
que uma parcela dos alunos desconhece. 
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 Gráfico 6 – Contato com a Literatura Potiguar no IFRN. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

Analisando o gráfico acima é visível observa que muito dos alunos não tiveram 
contato (54%) com a literatura no próprio IFRN, o que podemos notar que a literatura 
potiguar ainda não é muito cobrada na matéria de Língua Portuguesa e Literatura (como 
forma de incentivar alunos a conhecerem a literatura do próprio estado), em que muitas 
vezes vem sendo deixada de lado. 

 
    Gráfico 7– Sobre qual o contato com a literatura Potiguar no IFRN. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 
 

Ao examinar o gráfico acima, é notório perceber que a maioria dos alunos tem o 
maior contato com a literatura potiguar por meio de livros didáticos (56%), ou seja, 
podemos perceber que de certa forma a mesma está mais próxima dos alunos do IFRN 
por meio dos livros, mesmo que sejam poucos. É notório perceber que muitos dos 
alunos tiveram contato com a literatura de outras formas (38%), outros por meio de 
mine cursos (3%) e oficinas (3%) presentes na escola. 
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Gráfico 8 – Sugestões de metodologias de ensino sobre Literatura Potiguar. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

É evidente perceber que nas sugestões que foram abordadas nos questionários, 
os alunos se interessaram mais por gincanas (28%), como modo de interagir com os 
outros e ganhar mais conhecimento sobre literatura potiguar, em segundo por oficinas 
(21%), em terceiro Minicursos (15%), como forma de aprimorar cada vez mais o 
conhecimento nessa área, em quarto Jogos (13%) como forma de aprender e se divertir 
de um modo bem diferente, em quinto foram os Sites (10%) assim respondendo 
perguntas e jogando ao mesmo tempo, em sexto foi Aplicativos (8%), como modo de 
aprender mesmo por meio do celular e também se divertir, e por último foi a opção 
Outros (5%), onde muitos deram ideias de mesas redondas, rodas de conversas, festivais 
sobre a literatura potiguar.   

 
   Gráfico 9 – A Literatura Potiguar já foi abordada em sala de aula. 

 
                   Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

É perceptível que de certa forma a literatura potiguar já foi abordada em sala de 
aula (61%), ou seja, pelo menos algo sobre esse patrimônio cultural os alunos sabem, 
sendo assim um resultado significativo para a pesquisa. Pode-se observar também que 
ainda tem muito o que ser trabalhado sobre esse assunto já que muitos dos mesmos 
disseram que não foi abordado em sala de aula (39%). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O desenvolvimento do projeto e os resultados parciais alcançados são relevantes 
para termos uma visão geral se a Literatura Potiguar é abordada nas aulas de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira nos quartos dos cursos Técnicos do Ensino Médio 
Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, no Campus Pau dos Ferros.  
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De acordo com os resultados parciais, o projeto ainda oportunizará a elaboração 
de metodologias de encontro e leitura sobre obras da literatura norte-rio-grandense. 
Desse modo, as metodologias criadas serão relevantes para que os discentes tenham, 
de fato, um encontro propício com a memória literária potiguar e compreendam que a 
literatura de nosso estado não está isolada dos aspectos teóricos e criacionistas em 
relação à Literatura Brasileira. 

Com os dados obtidos, constatou-se a necessidade de uma intervenção, sendo 
assim estão sendo desenvolvidos um App de quiz e um site com conteúdo relativo à 
Literatura Potiguar. Este será hospedado no Portal do IFRN/Campus Pau dos Ferros, em 
que os alunos terão um conteúdo relevante e um resumo dos principais autores, obras 
e textos de autores potiguares. Além disso, o presente projeto será subsídio para outros 
projetos de pesquisa que venham a ser desenvolvidos no meio acadêmico e no Campus 
Pau dos Ferros. 
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LINGUAGENS VISUAIS: uma ferramenta para o desenvolvimento da competência 

textual no Ensino Médio  
 

Thâmara Soares de Moura8 
Thábita Telmíria Soares de Moura9 

 
 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo compartilhar o processo de 
desenvolvimento da competência textual (leitura, interpretação e produção escrita) em 
uma turma de 1º ano noturno do Ensino Médio, através de um trabalho calcado nas 
Linguagens Visuais, e, a partir disto, propõe-se investigar as contribuições alcançadas 
nas aulas de Língua Portuguesa. Compreendendo a linguagem como um processo de 
construção de sentidos que envolve a interação social (KOCH, 2014) e observando a 
necessidade de despertar o gosto pela leitura e escrita – tendo em vista que a sala é 
formada por alunos com faixa etária entre 17 e 40 anos, dispondo de pouco tempo e 
interesse para os estudos em decorrência das suas realidades de vida –, surgiu a ideia 
de se trabalhar com as linguagens visuais de modo a construir leituras a partir de 
elementos do cotidiano, como, por exemplo, imagens, placas de trânsito, curtas 
metragens mudos, e, partindo disto, engajá-los à prática textual. Desta forma, alguns 
autores da área serão utilizados para fim de fundamentação teórica no que compreende 
à produção e compreensão de textos à luz da Linguística Textual, conforme propõe Koch 
(2014); Dondis (2015), sob a visão “sintática” da comunicação visual, abordando seus 
respectivos fundamentos, anatomias e dinâmicas; e, por fim, Santaella (2005), 
aprofundando os estudos cognitivos relacionados ao processo da linguagem e 
comunicação. A partir dos resultados alcançados, conclui-se que os avanços foram 
significativos, uma vez que os alunos se mostraram interessados nas discussões em sala, 
construindo coletivamente sentidos mediante as imagens e vídeos apresentadas, além 
de apresentarem-se mais motivados à produção escrita.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Visual. Competência Textual. Ensino Médio.  
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Bechara (2009, p.28) concebe a linguagem como “qualquer sistema de signos 
simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e 
sentimentos, isto é, conteúdos da consciência”. Esta, portanto, permite aos seres 
humanos estabelecer relações comunicacionais entre si para guardar e/ou difundir 
ideias, informações, persuadir indivíduos/grupos sociais, entre outras possibilidades. 
Sob um olhar mais amplo, é também através desta que os sistemas de organização 
sociopolítico e cultural se estabelecem (ou não) entre uma comunidade de falantes 
socialmente engajados.  

                                                           
8 Graduanda do 7º Período de Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN (thamara.soares068@gmail.com).  
9 Graduanda do 2º Período de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
(thabita.telmiria@gmail.com).  
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Partindo de tais ideias, pode-se afirmar que a definição elaborada por Bechara 
(2009) conversa diretamente com as postulações de três outros grandes autores 
mediante o mesmo tema: Dondis (2015), Vygotsky (2001) e Koch (2014). Vale trazer aqui 
suas contribuições ao estudo linguístico: Dondis (2015) afirma que, historicamente, a 
sua evolução se deu através das imagens, dos pictogramas em cavernas, sob forma de 
linguagem visual, para só depois chegar às unidades fonéticas e ao alfabeto; Já sob a 
concepção cognitiva, Vygotsky (2001) postula que a linguagem e o pensamento estão 
intrinsecamente interligados, dependendo e coexistindo mutualmente. É, portanto, a 
partir da união desses dois elementos (linguagem e pensamento), acrescidos da 
influência externa do meio, conforme defende Koch mediante a Linguística Textual 
(2014), que o sentido das palavras se estabelecem.  

Sob tais discussões – e aproveitando o gancho das palavras de Dondis (2015) no 
que concerne aos primeiros vestígios da linguagem humana através de representações 
visuais –, este artigo justifica-se na necessidade de compartilhar a experiência docente 
vivenciada numa turma do 1º ano noturno do Ensino Médio em que se trabalhou as 
linguagens visuais objetivando a lapidação da competência textual, tendo em vista que 
as contribuições alcançadas por esta proposta didática foram bastante enriquecedoras 
para aprendizagem. Isto posto, este relato pretende apresentar e analisar a prática 
educativa desenvolvida através das linguagens visuais, de modo a verificar se o trabalho 
lúdico e interativo com imagens, curtas-metragens e placas de trânsito se estabeleceu 
de forma satisfatória.  

Partindo disto, o referido artigo será fundamentado sob a luz das concepções 
teóricas de grandes autores da área, como, por exemplo, Koch (2014), na perspectiva 
da Linguística Textual da produção e interpretação de textos; Santaella (2005), 
focalizando as teorias cognitivas que permeiam a linguagem e a comunicação; e Dondis 
(2015), abordando as anatomias e fundamentos da linguagem sob um viés sintático. 
Quanto à estrutura, alguns tópicos de leitura serão tomados para melhor compreensão 
no decorrer deste trabalho: a) Linguagens: práticas sociais e escolares, e b) A linguagem 
visual na escola: um objeto de estudo.  

Em suma, pode-se concluir a partir da análise dos resultados obtidos que os 
objetivos iniciais almejados inicialmente foram satisfatoriamente atingidos, tendo em 
vista que os alunos se mostraram muito mais interessados a participar das aulas, bem 
como a produzir seus textos com um propósito/consciência de escrita mais engajada.  

 
LINGUAGENS: PRÁTICAS SOCIAIS E ESCOLARES 
 

Koch (2014) compreende a linguagem como um processo sociointerativo que 
necessita do envolvimento mútuo e ativo entre o interlocutor e as práticas sociais de 
comunicação, objetivando a construção de sentidos através de um conjunto de códigos 
linguísticos que, como acrescenta Dondis (2015), representa/reflete os elementos da 
realidade. Esta, também, ocupa uma posição primordial na aprendizagem humana, de 
modo que permite armazenar, transmitir e conceituar informações, ideias, elementos, 
etc (DONDIS, 2015).  

Quanto ao funcionamento mediante as relações sociais, Koch (2014) postula 
que: 

 
O tratamento da linguagem, quer em termos de produção, quer de recepção, 
repousa visceralmente na interação produtor-ouvinte/leitor, que se 
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manifesta por uma antecipação e coordenação recíprocas, em dado contexto, 
de conhecimentos e estratégias cognitivas. (KOCH, 2014, p. 196, grifos do 
autor) 
 

Ou seja, para que a linguagem se estabeleça de forma satisfatória, faz-se 
necessário que algumas estratégias cognitivas e contextuais sejam ativadas 
mutuamente entre o emissor da mensagem e o receptor. A recepção/emissão dos 
códigos linguísticos estimulam significativamente as áreas cognitivas dos indivíduos 
sociais, fazendo com que a nova informação retome conteúdos já conhecidos (remissão) 
e, assim, haja a associação/interpretação (progressão). Isto ocorre porque os 
enunciados (orais ou escritos) apresentam uma espécie de lacuna, isto é, conteúdos 
implícitos em que o conhecimento de mundo do interlocutor irá completar, justificar, 
ou, até mesmo, modificar a construção da interpretação, justificando o motivo pelo qual 
em um mesmo texto pode haver interpretações diferentes, pois cada sujeito social é 
constituído de uma memória discursiva particular, está inserido em um contexto social 
específico. É, portanto, por este processo que o(s) significado(s) se estabelece(m) (ou 
não) entre os interlocutores (KOCH, 2014).  

Aprofundando-se um pouco mais na questão do significado, Dondis (2015) 
acrescenta que este pode ser encontrado tanto nos dados representacionais, quanto na 
informação ambiental, simbólica e/ou da própria linguagem, mas só atinge a sua 
completude quando os elementos constituintes são lidos a partir das unidades 
constitutivas em busca da unificação do conjunto, ressaltando sempre os critérios 
subjetivos do expectador. Porém, para que tais práticas de significação alcancem 
resultados cada vez mais satisfatórios, faz-se necessário um exercício constante de 
observações e leituras. Logo, é por este motivo que o processo de interpretação 
configura-se como um importante objeto de estudo para pesquisadores e profissionais 
da área educacional, principalmente quando se trata do ensino e do exercício das 
práticas interpretativas em sala, pois sua importância alcança proporções sociais. 

Levando em consideração os pressupostos acima citados – em que o sentido se 
estabelece desde a leitura específica das unidades do objeto até a geral (DONDIS, 2015), 
aliado à particularidade da memória discursiva do indivíduo social (KOCH, 2014) –, 
evidencia-se a importância do compartilhamento e discussão dos diferentes pontos de 
vistas entre os sujeitos discursivos, para que se permita construir uma interpretação 
ampliada do elemento em análise. Assim, focalizando a sala de aula: 

 
 

No que diz respeito à produção do sentido, defendem os PCNs que o trabalho 
de análise epiliguistica em sala de aula é importante por possibilitar a 
discussão sob os diferentes sentidos atribuídos aos textos e sobre os 
elementos discursivos que validam ou não essas atribuições, propiciando, 
inclusive, a construção de um repertório de recursos linguísticos a ser utilizado 
quando da produção textual. (KOCH, 2014, p.208, grifos do autor)  
 
 

Em outras palavras, cada aluno traz das suas vivências de mundo diferentes 
leituras/interpretações e estas refletem diretamente no produto final de cada situação 
textual, ou seja, no(s) sentido(s) atribuído(s) aos textos. É, portanto, através do 
compartilhamento dessas interpretações em sala de aula que um leque de sentidos 
podem ser construídos coletivamente, ampliando, assim, o repertório de recursos 
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linguísticos que, posteriormente, contribuirão para as produções textuais. Desta forma, 
é papel do professor propiciar estas discussões em sala, de modo a respeitar cada 
manifestação interpretativa e estimular essa construção reflexiva no discente, de modo 
a tentar “compreender o que há por trás dos diferentes sentidos atribuídos pelos alunos 
aos textos”, uma vez que “uma prática constante de leitura na escola deve admitir 
‘leituras’” (KOCH, 2014, p. 189). 

Partindo disto, pode-se afirmar que o ensino calcado nas Linguagens Visuais 
como introdução ao universo social da língua exerce um papel satisfatório no 
desenvolvimento dos alunos, pois, como argumenta Santaella (2014), estas são mais 
simplificadas por não exigirem um sistema de códigos muito elaborados para que se 
estabeleça a compreensão, uma vez que apoia-se na experiência do indivíduo com o 
meio através da observação. Desta forma, a própria imagem permite infinitas 
possibilidades de leituras e o aluno, por sua vez, se sente mais à vontade para participar, 
demonstrar suas opiniões, posicionar-se contrariamente e, assim, utilizar a 
argumentação/criatividade também nas práticas escritas. Portanto, sob a concepção de 
que o trabalho com as linguagens torna o ensino de Português mais leve e instigante em 
sala, o tópico a seguir trará a experiência vivenciada com uma turma de 1º ano do Ensino 
Médio, em que foi trabalhado as Linguagens Visuais através de vídeos mudos, imagens 
sugestivas, entre outras.  
 
A LINGUAGEM VISUAL NA ESCOLA: UM OBJETO DE ESTUDO 
 

Como visto, a linguagem quando em processo de (re)construção do real através 
dos símbolos linguísticos, tem o poder de discursivizar ou textualizar os elementos 
sociais, ou seja, podem traduzir pensamentos, informações, conceituações através de 
textos escritos, visuais, auditivos, entre tantos outros (Koch; Marcuschi, 1998 apud 
Koch, 2014). Para tanto, a participação ativa do sujeito social passa a ser um elemento 
importante na construção do sentindo, tendo em vista que este é o responsável por ler, 
interpretar e/ou transmitir os códigos linguísticos que permeiam as práticas de 
interação social, ao passo que o mesmo interlocutor é influenciado pelo contexto. 

Por se tratar de uma prática que exige interação social, os indivíduos têm que 
estar aptos a produzir, transmitir e interpretar informações satisfatoriamente, desde as 
ações comunicativas mais simples até as mais complexas. Partindo disto, a linguagem 
necessita de um constante aprimoramento, com uma abordagem mais reflexiva sobre 
as práticas comunicativas. Este ideal, portanto, é também incumbido ao âmbito escolar.  
Seguindo, portanto, esta concepção dialógica da língua/linguagem, a disciplina de 
Língua Portuguesa objetiva, principalmente, lapidar as habilidades linguísticas do 
interlocutor através de atividades diversificadas, de modo a desenvolver 
leitores/cidadãos autônomos, aptos a se posicionar criticamente mediante diferentes 
situações (BRASIL, 1998 apud KOCH, 2014). 

Sob as discussões envolvendo as linguagens e sua abordagem em sala, convém 
trazer à luz um relato de experiência vivenciado em uma turma do 1º ano noturno do 
Ensino Médio, durante 16 aulas na disciplina de Língua Portuguesa.  Os alunos, com faixa 
etária entre 17 e 40 anos, apresentavam dificuldades de interpretação e produção 
textual, além de não participar das aulas, seja por vergonha de expor suas opiniões ou 
por não se sentirem atraídos pela disciplina. Objetivando sanar as dificuldades 
identificadas, foi proposto um trabalho com textos visuais em caráter introdutório às 
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linguagens, tendo em vista que, por apresentar um sistema de códigos mais 
simplificados, de fácil compreensão, e relacionar-se diretamente com o cotidiano ao 
qual os discentes se inserem, conforme postula Santaella (2014), as atividades de 
interpretação e escrita se desenvolveriam de uma maneira mais leve, atrativa e 
engajada.  

Desta forma, com o intuito de introduzir os alunos ao universo das linguagens, 
desenvolveu-se, nos primeiros dias de trabalho, aulas expositivas dialogadas, 
despertando a curiosidade e conhecimentos prévios relacionados aos conceitos de 
Língua e Linguagem, Linguagem verbal e visual, bem como os seus suportes de 
circulação social. Para fixar melhor as discussões construídas em sala e, objetivando a 
análise e discussão sobre a presença das linguagens visuais no cotidiano e sua 
contribuição para a construção do sentido, conforme sugerem Koch (2014) e Dondis 
(2015), exibiu-se em slides algumas placas de trânsito, bem como um trecho do filme 
mudo The Circus (1928), de Charlie Chaplin. O momento foi bem descontraído e ajudou 
a quebrar ainda mais o clima de timidez existente na turma. Quanto as opiniões 
construídas, chegou-se ao consenso de que os símbolos, as expressões faciais e 
corporais foram as peças-chave para a transmissão das informações, fundamentando 
suas argumentações com a descrição de alguns elementos/fragmentos da 
imagem/cena. 

Em aulas posteriores – e objetivando instigar mais um pouco a interpretação, a 
inferência e a criatividade dos discentes –, apresentou-se quatro imagens sugestivas, 
retiradas de uma rede social em novembro de 2017. Diante o proposto, percebeu-se 
que os alunos se interessaram bastante em apresentar suas opiniões, sem inibições, pois 
as imagens faziam parte do seu cotidiano (SANTAELLA, 2005).  

Partindo disto, apresentar-se-á mais adiante os sentidos construídos em sala 
mediante as imagens. Porém, vale ainda ressaltar que as interpretações demonstram o 
quanto o contexto em que cada aluno vive influencia a interpretação final, conversando 
diretamente com os postulados de Dondis (2015). Isto posto, segue abaixo a imagem 1:  

 

 
Fonte: La vai teia, no Instagram Disponível em:  <https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/>. 

Acesso em 20 Nov. 2017 

 
Nesta imagem, observamos um abismo entre o professor e o aluno, onde a 

professora fala bastante e as palavras caem antes mesmo de chegar ao aluno. Pode-se 
entender esta charge como uma analogia aos possíveis abismos existentes entre aluno 
e professor no que concerne ao diálogo em sala, consequentes à insuficiência da própria 
prática metodológica ou, até mesmo, ao relacionamento com os discentes. 

https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/
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Ao apresentar a imagem à turma, alguns alunos a interpretaram como uma 
crítica a uma má postura profissional, onde, em alguns casos, os professores muito 
sabem, porém, não conseguem compartilhar os seus conhecimentos de forma ideal. 
Argumentaram, ainda, que os alunos, por sua vez, ficam perdidos nas aulas, sem 
conseguir compreender e aprender satisfatoriamente os conteúdos. Ao serem 
perguntados de quais elementos eles poderiam citar para fundamentar o seus pontos 
de vista, citaram que os elementos da sala de aula, como, por exemplo, a carteira, o 
quadro escrito, bem como a postura da mulher e do menino, compunham um ambiente 
escolar; Quanto à ineficiência da comunicação, mencionaram o abismo que os 
distanciavam e a letras caindo neles sem uma significação completa. Logo, a exposição 
dos pontos de vista por sobre a primeira imagem só vem reafirmar as postulações de 
Koch (2014), Santaella (2005) e Dondis (2015), em que o trabalho com as imagens visuais 
instigam muito mais os alunos a interpretar, interagir e defender suas opiniões 
calcando-se nos elementos que compõem o objeto em análise. 

Na segunda imagem, pode-se observar a futilidade na preocupação do rapaz, 
que se aborrece apenas por estar com pouco tempo restante de carga na bateria do 
celular, que facilmente pode ser recarregada e voltar ao normal. Em contrapartida, vê-
se um casal de idosos que, apesar de estarem com poucos momentos restantes de vida, 
aproveitam cada um deles de forma única, face a face, pois estes são impossíveis de 
serem recuperados. Logo, a mensagem da imagem materializa-se numa crítica à 
maneira fútil que nossa sociedade está se tornando. 

 

 
Fonte: La vai teia, no Instagram Disponível em:  <https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/>. 

Acesso em 20 Nov. 2017 

 
Em sala, além de fazerem a análise sob essa mesma ótica, ainda levaram em 

consideração as unidades simbólicas representativas da imagem: a flor, simbolizando o 
amor existente entre o casal; a ampulheta e a bateria, materializando o pouco tempo 
restante; e, além disso, as feições das personagens acrescentam a dualidade de 
sentimentos que pairam sobre a figura. A união dessas pequenas unidades possibilitou 
a interpretação final (DONDIS, 2015). Após este momento, seguiu-se com a análise com 
a imagem 3, que gerou certa “polêmica” nas discussões. 

 Na cena, podemos perceber dois vasos em forma de estátua que representam 
o ser humano. No primeiro vaso, a planta está sendo regada de dinheiro e bens 
materiais, porém, está definhando. Já no segundo, a planta cresce e se desenvolve 
corretamente, pois está sendo regada do conhecimento que os estudos pode 

https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/
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proporcionar. Podemos entender esta imagem como uma analogia à busca desenfreada 
pelo capital em detrimento ao suposto verdadeiro elemento enriquecedor da vida em 
sociedade: a educação.  

 

 
Fonte: La vai teia, no Instagram Disponível em:  <https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/>.              

Acesso em 20 Nov. 2017 

 
Após apresentar e analisar tal imagem, a maior parte dos alunos compartilharam 

desta mesma interpretação, porém, um deles expressou-se de forma diferente. Em sua 
opinião, a imagem estava totalmente errada, pois, o que traria sofrimento era o estudo, 
enquanto o dinheiro poderia trazer muito mais alegrias. O momento posterior ao 
comentário foi de muita descontração entre os colegas de sala. Portanto, vale trazer à 
tona o quanto as vivências de mundo do aluno influenciaram nesta construção do 
sentido de forma particular, tendo em vista que este demonstrava-se totalmente 
desestimulado no quesito “estudos”, calcando-se nas proposições de Koch (2014), 
Santaella (2005) e Dondis (2015).  

Já na imagem 4, pode-se denotar uma crítica à sociedade atual, que visa apenas 
bens materiais e luxos como a sua felicidade idealista, representado pelos moradores 
do prédio. Porém, ao conquistar um determinado objetivo, os mesmos percebem que 
poderiam viver com muito mais qualidade por muito menos, aproveitando tudo que a 
natureza oferece, representado pelo morador da casinha que, em sua simplicidade, vive 
aparentemente bem mais feliz e causando inveja aos demais.  

 

 
Fonte: La vai teia, no Instagram Disponível em:  <https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/>. 

Acesso em 20 Nov. 2017 

https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/
https://www.instagram.com/p/BbvC4HejNXG/
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Na discussão feita em sala, surgiram duas vertentes de interpretação: a primeira 
análise foi feita sob a perspectiva do meio em que os alunos vivem, pois, segundo eles, 
os moradores dos prédios eram os vizinhos que se incomodavam com “a vida alheia” e 
sentiam inveja do senhor por ser feliz; a outra interpretação se deu com base no ditado 
popular “a grama do vizinho é sempre mais verde”, em que os vizinhos dos prédios 
sentiam inveja da casa do senhor por ter belos jardins e árvores, diferentemente do tipo 
de moradia deles (KOCH, 2014). 

Posteriormente, foi proposto à turma uma produção textual baseada no curta 
metragem animado Vida Maria (2006), produzido por Marcio Ramos e premiado no 3º 
Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo, finalizando o período de introdução e reflexão por 
sobre as Linguagens. O curta foi o escolhido tanto por sua construção calcada na 
narrativa visual, quanto por suas temáticas envolvendo o cenário nordestino e a 
educação, realidade vivenciada por muitos da turma. Suas cenas trazem à tona a vida 
das várias Marias nordestinas, focalizando os destinos que se repetem e refletidos na 
personagem Maria: sofrimento consequente à seca, a precariedade na assistência social 
e a falta de acesso à educação, por exemplo, marcam toda a trama.  

Quando exposto uma breve contextualização do curta e apresentação da 
proposta de redação narrativa, os alunos receberam a notícia com certo desânimo, pois 
a prática da escrita não se configurava como algo atraente. Porém, com a continuidade 
da apresentação fílmica, bem como o compartilhamento de impressões e construção 
coletiva do sentido, notou-se que os alunos foram despertados a um outro olhar, muito 
mais aguçado para a realidade. Desta forma, passaram a enxergar os mínimos detalhes 
da trama com empatia, fazendo comparações com a vida de seus parentes, 
compreendendo as dificuldades do sertão nordestino, em que o estudo era inferiorizado 
pois o trabalho se configurava o único modo de sobrevivência, confirmando mais uma 
vez as proposições defendidas pelos autores acima citados. 

Esta segunda parte das aulas envolvendo a escrita continuaram por mais 8 aulas, 
entre produção, correção e reescrita. Mediante as análises, alguns problemas 
ortográficos, coerência e coesão ainda puderam ser identificados nos textos, mas, 
convém mencionar que a empatia consequente ao filme também refletiu nas produções 
escritas da turma, uma vez que as narrativas apresentaram-se muito mais engajadas, 
com consciência profunda da realidade apresentada. 

 
CONCLUSÃO  
 

Como visto, a linguagem humana vai muito além do que o seu conceito de mera 
representação da realidade através de símbolos. É a partir dela que as fronteiras das 
ideias podem ser extrapoladas, permitindo a troca de informações entre os indivíduos 
sociais através de meios verbais, visuais, sonoros, etc. A partir de tais proposições, pode-
se aproximar os parâmetros dos PCN’s (1998) quanto ao ensino de língua portuguesa, 
em que defende um ensino da linguagem calcada na prática social da língua, de forma a 
preparar o aluno a posicionar-se criticamente perante as diversas situações sociais.  

Calcando-se nesta concepção de linguagem e ensino, a escolha do trabalho com 
as linguagens visuais em específico, como já justificado anteriormente, vislumbrou o 
desenvolvimento da competência textual com alunos do 1º do Ensino Médio em uma 
escola pública, de forma que atraísse o aluno, aproximando o conteúdo trabalhado a 
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seu cotidiano, uma vez que, por suas histórias de vida peculiares, apresentavam baixo 
desempenho e pouca motivação.  

Conforme o desenvolvimento das atividades, tornou-se perceptível que a 
interação da turma se deu de forma muito mais engajada, dinâmica e interativa 
mediante as imagens e curtas metragens apresentados, pois a escolha de fugir um 
pouco ao ensino estático, preso ao quadro, conceituações cristalizadas e conteúdos 
decorados os despertou a participar das discussões, expor suas opiniões/interpretações, 
construir significados coletivamente mediante o material trabalhado, posicionar-se 
criticamente a favor ou contra algumas interpretações, entre outras.   

Além disso, o trabalho “despojado” e livre que as Linguagens Visuais 
proporcionam possibilitou a instigação da criatividade dos discentes, fato esse que 
refletiu na redação proposta, confirmando um maior engajamento na escrita.  Em 
consequência, os alunos demonstraram um maior cuidado na organização e narração 
do texto, comprovando a sua consciência do “por que?” e “para quem?” escreviam.  

Mediante o exposto, conclui-se que os alunos foram despertados para a 
importância social do estudo da língua e suas manifestações socioculturais através das 
Linguagens Visuais. Porém, cabe ressaltar que apesar dos resultados alcançados serem 
satisfatórios, muito ainda se tem que trabalhar para que todas as dificuldades sejam 
sanadas. Assim, o ensino e a aprendizagem configurando-se metaforicamente como 
tijolos do conhecimento, faz-se necessário que o trabalho seja contínuo e permanente 
– tanto com esta como outras ferramentas educacionais – para que a competência 
textual seja completamente construída. 
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O FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO E O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

                                                                                              Manoel Guilherme de Freitas10 
 
 
RESUMO: O artigo objetiva relatar como está sendo desenvolvido o ensino de Língua 
Portuguesa na Escola Estadual “Professora Maria Edilma de Freitas” da cidade de Pau 
dos Ferros – RN, a partir do uso do Funcionalismo linguístico nas salas de aula, senão 
também refletir acerca das políticas existentes referentes à leitura, à escrita e à 
produção textual alicerçadas estas nesse paradigma linguístico, pois acreditamos ser 
essencial à formação do aluno-leitor. Para tanto, referenciaremos neste corpus autores: 
Antunes (2007), Koch & Elias (2009, 2010), Ruiz (2010), Travaglia (2001), Dionísio (2002), 
Mussalin (2005), Cunha (2001), Cunha & Souza (2007), Bakhtin (1995), dentre tantos 
outros teóricos. Assim sendo, procuraremos saber como o ensino de Língua Portuguesa 
doravante – LP pode/rá melhorar o desempenho dos alunos in loco, desde que se parta 
do Funcionalismo linguístico enquanto construto teórico, voltado aos objetivos 
pretendidos, sendo estes reforçados pela a implementação dos gêneros textuais 
diversificados e significativos. Dessa forma, possibilitará a interlocução dos alunos a 
partir de estratégias de leituras, de escrita e de produções textuais não silenciadas, já 
que tais estratégias serão essenciais à melhoria do processo e ensino- aprendizagem dos 
discentes. Portanto, o ensino de LP tem rompido com a tradição normativa escolar, em 
função do uso da língua no contexto plural e das situações reais dos falantes, via à 
interação dos alunos-aprendizes nas modalidades da fala e da escrita, dos gêneros 
textuais dos sujeitos-aprendizes. 
 
Palavras-chave: Funcionalismo linguístico; ensino, língua portuguesa, interação, 
gêneros 
 
  
INTRODUÇÃO 
 
            O ensino de Língua Portuguesa tem melhorado o desempenho nas escolas de 
educação básica do país, embora existam, ainda, professores que resistem às inovações, 
ou seja, ao aperfeiçoamento constante. Assim sendo, foi pensando acerca da prática 
educativa in loco de sala de aula, que pretendemos discutir e/ou trocar as experiências 
referentes ao processo ensino-aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa, da 
Escola Estadual “Professora Maria Edilma de Freitas”, na cidade de Pau dos Ferros – RN.  
            Para tanto, o enfoque do corpus está no Funcionalismo Linguístico e sua 
relevância no sentido de transpor os limites físicos da sala de aula, indo para o contexto, 
o uso, às situações sociais de produção dos enunciados, sem, necessariamente, limitar 
à transcrição de normas/regras de uma gramática, distante dos falantes e das 
experiências de vidas dos discentes. 

                                                           

10 Mestre em Letras pelo PPGL/UERN. mguilhermedefreitas@hotmail.com. 
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DISCUSSÕES TEÓRIAS E RESULTADOS 
  
           A língua é social e histórica. Logo, ela é a condição prioritária para a formação 
cultural, podendo até possibilitar à promoção e à ascensão social dos alunos na 
sociedade vigente. Para tanto, será fundamental que alunos tenham acesso ao código 
linguístico escrito e falado. Assim sendo, o indivíduo dominando o sistema de signos, ele 
passará a atribuir valores e significações às enunciações vivas dos falantes. Nesse 
percurso, ele descobre o mundo e a realidade circundante. Nesse sentido, Brait (Apud 
ROJO, 2002, p. 17) se refere: dizendo que a: 
 

Língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que 
possibilita ao homem significar o mundo e a sociedade. Assim, 
aprendê-la é aprender não somente as palavras é saber combiná-la 
sem expressões complexas, mas aprender pragmaticamente os seus 
significados e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmas. 

 
           Nesse sentido, transpõe o significado literal, linear e vai para o contexto, a 
enunciação. Logo, exige, cada vez mais, a ruptura com o passado e a introdução do novo, 
do diferente através dos fatores externalistas e/ou interativos da linguagem, sendo-os 
consubstanciados nas condições materiais e históricas dos sujeitos, que medeiam à 
existência humana, além dos fatores internos da língua, exigindo assim conhecimentos 
inerentes à sua compreensão e análise linguística.  
            Neste pensar, o ensino de Língua Portuguesa, doravante LP, tem passado por 
mudanças significativas oriundas, principalmente, da incorporação da Gramática do 
Texto e das Teorias do Discurso, ajudando assim na busca de novos objetivos voltados à 
formação do aluno-sujeito, de forma que este expresse criticamente as suas opiniões, 
pensamentos, defenda seu ponto de vista. Enfim, interaja sócio e discursivamente pelo 
viés da língua.  
            Apesar desse contexto emergente, o ensino nem sempre teve a conotação plural, 
o que contraria os documentos oficiais, os livros e as revistas especializadas e, 
principalmente, as escolas, que visam um ensino sociointerativo e/ou discursivo. De 
outra forma, o ensino era alimentado através da estrutura, já que partiam sempre de 
pares mínimos de enunciado, da oposição das funções, das categorias gramaticais  na 
visão saussuriana, das famosas dicotomias (SAUSSURE, 1996).  
           Dessa forma, a ênfase recaiu sobre o sistema, isto é, a forma gramatical, já que 
pouca atenção foi dada à leitura, à compreensão textual e à produção de texto. Esse 
modelo de ensino mesmo sendo ultrapassado, ainda, resiste, por parte de alguns 
profissionais, que reproduzem as regras da gramática normativa, decerto ela alimentará 
um pensar convencional e homogêneo da língua. 
           Portanto, o ensino das décadas de 60 e 70 no país incorporou o modelo 
mecanicista às salas de aula. Nele, a figura do professor foi imponente dentro deste 
prisma vigente, haja vista que este reproduziu o manual da gramática tradicional como 
a uma possibilidade para aprendizagem dos alunos. 
           Porém, já nas décadas de 80 e 90 no Brasil, começam aparecer novos olhares com 
vista à superação dessa pedagogia ultrapassada, dando diferentes rumos ao ensino 
através de concepções sociodiscursivas. E, com elas que “o ensino de língua e de sujeito” 
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(KOCH,   2002), avançam. Nesse sentido, a ênfase recaiu sobre a linguística bakhtiniana, 
conforme aponta Neves (2002, p. 153), quando afirma: 
 
 

A palavra-chave da linguística bakhtiniana é diálogo. Só existe língua 
onde houver possibilidade de interação social, dialogal. A língua não 
reside na mente do falante, nem é um sistema abstrato que paira 
acima das condições sociais. A língua é um trabalho empreendido 
conjuntamente pelos falantes, é uma atividade social, enunciação.  
 

            Neste contexto, alguns linguistas têm afirmado que esta passou por uma crise 
identitária, pelo fato de existir a reprodução das regras da gramática normativa, somado 
da ou introdução os tópicos do Texto e do Discurso concomitantemente. Sem, no 
entanto, existir uma metodologia adequada a efetivação da prática escolar na sala de 
aula. Ou seja, não fazia bem nem uma pedagogia nem a outra 
            De acordo com esta concepção linguística de ensino, as avaliações mostraram e 
continuam a mostrar que há deficiências nos alunos tanto no que se refere à análise 
linguística quanto às noções de Teorias do Texto e do Discurso - TeD, embora já 
apresentem avanços lentos. De tudo isso, resulta uma certeza, as novas teorias, 
concepções de texto, de ensino e de sujeito, fazem-se necessárias à melhoria do ensino. 
           Noutros termos, opondo a concepção linear de ensino, pode-se afirmar que a 
ruptura do paradigma passa, prioritariamente, pela incorporação do texto às aulas de 
LP, através de gêneros textuais diversificados, de forma que os alunos tenham acesso a 
esse universo textual, despertando neles o hábito e o prazer pela leitura, além da 
formação crítica dos alunos. Sobre este pensar educativo, Neves (2002, p. 153) comenta: 
 
 

Enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social é a 
unidade de base da língua, que se trate do discurso interior (diálogo 
consigo mesmo) ou exterior. A natureza da língua é essencialmente 
dialógica e, isso se reflete nas próprias estruturas linguísticas. A                                                                                                                
enunciação é de natureza social, portanto ideológica. 
 

 
           Assim sendo, o ensino passa a ser significativo para os alunos, a partir da 
intervenção imediata do professor através de estratégias de leituras e de escritas 
voltadas à consecução desses objetivos. No entanto, como fazê-los? Segundo 
especialistas, requer desta prática didática o uso de novas concepções de linguagem 
voltadas ao indivíduo em seu meio social, onde atenda às necessidades reais e imediatas 
dos sujeitos.  
           Para tanto, faz-se necessário o uso do texto na sala de aula, desde que seja 
contextualizado e significativo. Dessa forma, o ensino não se limita ao uso da língua 
enquanto entidade formal. Porém, deve ser inovador, diferenciado, atendendo às 
expectativas referentes à leitura, à compreensão, à produção textual dos alunos. Ainda 
sobre o ensino, as autoras Brandão & Vieira (2007, p. 10) mencionam os princípios 
fundamentais à prática didático-pedagógica: 
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(i) O objetivo maior do ensino de Língua Portuguesa é desenvolver a 
competência de leitura e produção textual; (ii) a unidade textual em 
toda a sua diversidade de tipos e gêneros, nos diferentes registros, 
variedades, modalidades, consoantes as possíveis situações 
sociocomunicativas – deve ser o ponto de partida e de chegada das 
aulas de Português; e, (iii) os elementos de natureza formal relativos 
aos diferentes níveis de gramática – são essenciais para a construção 
do texto. 

 
 

            Portanto, estes são os pilares que, na visão das autoras, devem ser essenciais ao 
ensino de Língua Portuguesa, ou seja, desenvolver competências pautadas na 
diversidade de gêneros e de tipos textuais existentes, de forma que os alunos usufruam 
deste conhecimento linguístico nas diversas esferas sociais de suas vidas.  
           Para tanto, os professores não devem tratar a língua como se fosse homogênea, 
já que ela não é. Nesse sentido, Brandão & Vieira (2007, p. 21) comentam que “a Língua 
Portuguesa não é homogênea, como nenhuma língua é homogênea, mas sim 
heterogênea plural e polarizada, se considerar o todo do português brasileiro e não 
apenas a idealizada norma padrão”. Ou seja, tratar a língua como se fosse homogênea 
é, simplesmente, negar a sua diversidade e pluralidade linguística.  
           Então, por que desconsiderá-las? Se na rua o povo fala diferente, no bar, no 
campo de futebol, seria um equívoco pensá-la como algo uniforme, como os gramáticos 
recentes mencionam. Não há dúvida de que deve oferecer aos alunos outras variantes 
da língua, ou simplesmente, partir da linguagem que o aluno possui e oportunizá-lo ao 
acesso da norma culta, padrão.  
           Tal acepção é imprescindível ao professor para que este possa melhorar o ensino 
na sala de aula, pois há “textos” no plural, a prova disso são os vários formatos e as 
funções que os gêneros assumem. Diante disto, é essencial que abra a “escola à 
pluralidade dos discursos” (TRAVAGLIA, 2001, p. 41). Ainda nesse sentido, o próprio 
autor reforça que: 
 
 

A nossa sociedade tem uma longa tradição em considerar a variação 
numa escala   valorativa, às    vezes    até imoral, que   leva   a   tachar   
os   usos característicos de cada   variedade como certos   ou   errados, 
aceitáveis ou inaceitáveis, pitorescos, cômicos,  etc.  Todavia   se   se   
acredita   que em diferentes   tipos de situação tem-se ou deve-se usar 
a língua de modos variados, não há por que, realizar as atividades de 
ensino/aprendizagem da língua materna, insistir no trabalho apenas 
com uma das variedades, à norma culta. 

 
           Dessa forma, concordamos com o autor, quando afirma que a escola tem esse 
poder de ajudar aos alunos na obtenção da norma culta, pois se não fizer isto, quem a 
fará? Porém, tem, também, a obrigação de mostrar outras linguagens e/ou variações, 
ou seja, modos de uso da língua, de maneira que eles possam utilizá-la dependendo do 
contexto, da situação, dos usuários, da faixa etária, dentre outros enfoques. Para 
Travaglia (2001, p. 42), há basicamente dois grandes tipos: “variação dialetal e variação 
de registro”, cada um com seus subtipos específicos. 



40 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

           Nesse sentido, o foco de análise da língua não é mais a forma, a estrutura, mas a 
enunciação, a fala em posição à língua (SAUSSURE, 1996). E, com ela, novos olhares se 
voltam para à interação, à comunicação face a face. Assim sendo, a escrita que foi 
legitimada pela tradição escolar ao longo dos anos, passa a ter a fala como contígua e 
não oposta, apesar delas funcionarem num continuum em que uma não vive sem a 
outra.  
           Neste lócus, esta mudança de concepção linguística passa, prioritariamente, pela 
incorporação das noções do outro, do sujeito, do discurso e do texto. Logo, dos gêneros 
textuais. Estes são condicionantes para repensar a prática educativa do ensino de Língua 
Portuguesa, se levar em consideração o viés sociointerativo. Por isso, a análise linguística 
deverá aparecer no contexto de uso, sem que se recorra à cópia de regras 
descontextualizadas e distantes da realidade do aluno, que só existe como registro 
oficial dos escritores renomados do país.  
           Neste âmbito, o texto ganha em importância na medida em que “é sócio e 
historicamente construído nas várias esferas sociais de que o homem participa” (apud 
FREITAS, 2008). Dessa forma, é fundamental para que provoque os efeitos de sentidos 
desejados no ensino de LP, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem dos 
alunos, tendo como parâmetros essenciais: a leitura, a escrita e a produção textual. 
Acerca dos gêneros textuais, Marcuschi (2008, p. 147) reforça: 
 
 

Atualmente, a noção de gênero já não mais se vincula apenas à 
literatura, como lembra Swales (1990:33), ao dizer que hoje, gênero é 
facilmente usado para referir uma categoria distintiva do discurso de 
qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias. É 
assim que se usa a noção de gênero textual. 

 
           Dessa forma, a classificação dos gêneros textuais, a partir da literatura antiga, não 
atende à diversidade de textos, que circulam na modernidade, bem como a realidade 
social dos alunos, haja vista existir um leque grande de novos gêneros do cotidiano, que 
somente os gêneros clássicos da literatura: lírico, dramático, narrativo, épico não 
satisfaz. Assim sendo, a tradição retórica, de antes, ficou em segundo plano, em face aos 
novos gêneros oriundos das teorias da enunciação.  
           Deste modo, o texto alimenta toda uma prática social que almeja às 
transformações do sistema educativo. No caso específico de LP, é cobrado dos alunos 
que saibam adequar às diversas linguagens, as situações reais e específicas do cotidiano 
deles. Logo, que usufruem deste código linguístico nas suas necessidades prioritárias e 
essenciais, adequando ao registro, às normas de convenções da escrita de maneira que 
satisfaça às necessidades fundamentais de sua existência. Para tal, exige que novos 
paradigmas sejam incorporados de maneira que promovam as mudanças desejadas. 

Portanto, isto é possível no ensino a partir da utilização da leitura e da escrita 
através dos gêneros textuais. Neste sentido, Dionísio (apud BATHIA, 1997, p. 629) 
menciona que eles são “um conceito que achou seu tempo”. Isto é, não tem como 
ensinar sem que não se recorra à presença de algum gênero. Pois, eles são 
condicionantes para a melhoria do ensino, tendo em vista a sua utilidade, flexibilidade, 
plasticidade. Assim, é condição essencial no ensino que pretende ser significativo e de 
qualidade para os alunos.  
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O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO ATUAL 
 
            O que é ser professor de Língua Portuguesa? Como deverá atuar in loco de salas 
de aula atualmente? Será que ele, apenas, reproduzirá a ideologia do Positivismo ou 
Estruturalismo Linguístico? Ou conceberá como um objeto de ensino dinâmico, capaz 
de intervir significativamente na formação de alunos-leitores? Afinal, qual é a relevância 
que tem na formação da vida de seus alunos?  
           Logo, o professor que faz a diferença na sala de aula cotidianamente, possibilita a 
formação cultural do seu aluno na leitura, a escrita e produção textual. Para tanto, é 
fundamental que os alunos tenham acesso ao código linguístico da língua escrito e 
falado. Pois, será partir dele que o indivíduo passa a ter acesso ao sistema de signos e 
atribuir valores e significações às enunciações. Nesse percurso, ele descobre o mundo e 
a sua realidade circundante.  
            É nesse processo educativo que o professor deve atuar no ensino de língua, 
transpondo o significado literal e indo para o contexto, à enunciação, a vida dos alunos. 
Logo, exige, cada vez mais, a ruptura com o passado e a incorporação do novo, através 
dos fatores externos à linguagem, sendo-os consubstanciados nas condições materiais 
e históricas, que medeiam à existência humana. Sem, no entanto, limitar e/ou bitolar os 
aspectos micro ou macro da língua. Porém, a junção de ambos. 
           Neste contexto, a concepção pedagógica do professor e o ensino de Língua 
Portuguesa passam por mudanças significativas oriundas, principalmente, da 
incorporação da Gramática do Texto e das Teorias do Discurso, ajudando assim, na busca 
de novos objetivos voltados à formação do aluno sujeito, sendo-o capaz de expressar 
criticamente suas opiniões, pensamentos, defender seu ponto de vista. Enfim, interagir 
sócio e discursivamente pelo viés da língua 
            Dessa forma, o professor deve oferecer um ensino de qualidade, a partir pela 
incorporação do texto nas aulas de Língua Portuguesa através de gêneros textuais 
diversificados, despertando neles, o hábito e o prazer pela leitura crítica dos mesmos. 
Para tanto, é preciso que os professores ousem, inovem, estudem consoante à 
enunciação viva dos falantes da língua. 
           Assim sendo, o professor deverá oportunizar estratégias de leituras e de escrita 
coerentes para consecução de tais objetivos. Para tanto, o uso do texto na sala de aula 
deve ser constante, de maneira contextualizada e significativa. Porém, deve ser 
inovador, diferenciado, atendendo às expectativas dos alunos.  
           Nesse sentido, o contexto atual exige que o professor tenha conhecimento desta 
realidade de ensino, principalmente vendo a fala como contraparte à língua escrita, 
possibilitando à interação, à comunicação face a face. Para tanto, passa pela 
incorporação das noções do outro, do sujeito, do discurso e do texto. Logo, dos gêneros 
textuais, que passam a ser condicionantes à prática educativa do professor de Língua 
Portuguesa, objetivando o avanço dos alunos, a partir de um ensino plural, diversificado. 
           Neste âmbito, a leitura e a escrita ganham em importância na medida em que o 
texto “é sócio e historicamente construído nas várias esferas sociais de que o homem 
participa” Foucault (apud FREITAS ORGS, 2008). Dessa forma, não tem como não utilizá-
lo para que provoque os efeitos de sentidos desejados, tendo como parâmetros 
essenciais: à leitura, à escrita e à produção textual. 
           Portanto, é cobrado do professor o domínio linguístico das competências: textual, 
comunicativa, discursiva, linguística (TRAVAGLIA, 2001, p.17-48), para que possa ajudar 
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os alunos nas diversas linguagens e de acordo com as situações reais e específicas do 
cotidiano deles. Eis que estes usufruam deste código para as suas necessidades 
essenciais, adequando ao registro, às normas de convenções da escrita, de maneira que 
satisfaçam às necessidades fundamentais da existência humana e social. 
 
O FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
           O professor, cotidianamente, na labuta escolar tem como melhorar a 
aprendizagem dos alunos, principalmente na leitura, na escrita e na produção textual, 
tendo em vista que a regra pela regra, fora de um contexto real de uso, não faz sentido 
para os discentes, bem como vira monotonia, consequentemente, desencadeará o 
desinteresse por parte deles.  
            Com base nisso, a perspectiva funcionalista de ensino de Língua Portuguesa parte 
da noção de que a gramática deve estar no ensino, sem que se recorra à tradição 
gramatical para explicar os fatos da língua, ancorada nas modalidades: fala e escrita, 
tendo nos gêneros textuais a base necessária a sua efetivação, sem a imposição, mas 
partindo de situações reais de aprendizagens dos alunos.  
            Portanto, o uso da gramática ou não no ensino de LP tem inúmeras implicações 
teórico-metodológicas, principalmente porque define tanto à concepção pedagógica 
dos professores quanto à eficácia no ensino. Para tanto, deverá usá-la maneira 
contextualizada, partindo de enunciados concretos, situações reais no processo ensino-
aprendizagem.  
            Dito de outra maneira, o ensino que centre no Funcionalismo serve as mais 
variadas formas de comunicação e/ou interação entre os sujeitos. Todavia, o trabalho 
docente com essa concepção/polo linguístico consubstancia na mudança de concepção 
pedagógica por parte de professor de LP. Para tanto, faz necessário romper com os 
aspectos micros da língua, em função de sua exterioridade, condição de produção dos 
enunciados.  
           Falando nisso, a fala e a escrita são modalidades complementares e não opostas, 
sendo que centraremos na concepção de língua dentro dos aportes teórico-
metodológicos do Funcionalismo Linguístico pela contribuição dada recentemente aos 
estudos linguísticos, haja vista que a forma linguística em uso determina a sua função. 
De outro modo, existe uma motivação inerente tanto interna quanto externa, fruto de 
pressões sociais do sistema linguístico.  
            Dessa forma, esse “paradigma linguístico” (CUNHA & SOUZA, 2007, p. 17), 
concebe a língua como um produto de interação entre os sujeitos, haja vista ela ser 
social e “dialógica” (BAKHTIN, 1995, p. 223). Assim sendo, concordamos com as autoras 
Cunha & Souza (2007, p. 7), quando afirmam: 
 
 

A língua como uma atividade social enraizada no uso cotidiano e 
condicionada por pressões advindas de situações de interação 
variadas, e a gramática como uma estrutura dinâmica e maleável, que 
emerge das situações cotidianas de interação. 

            Consoante às autoras, gramática é uma necessidade, porém a partir das situações 
interacionais da língua, sendo, portanto, uma estrutura maleável e dinâmica, 
contrapondo as definições histórico-comparativas e estruturalistas de correntes 
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linguísticas anteriores. Se ela é dinâmica, então, por que insistir num modelo pedagógico 
de ensino de língua, distorcido das aspirações e necessidades dos alunos? 
           Ainda assim, as explicações podem ser várias, a própria tradição, a falta de 
conhecimento do professor de LP, a disposição dele para com o planejamento, bem 
como mais disciplina e organização das atividades didáticas, habilidade e dinamicidade 
nas situações corriqueiras de linguagem, seleção de gêneros textuais diversificados e/ou 
adequados à leitura e à produção de texto dentro do contexto.  
           Enfim, requer do professor procedimentos didáticos eficazes quanto ao uso da 
língua. Neste contexto, os professores optam pelo simples, que é a pura reprodução 
linear dos significantes impressos, principalmente pelo fato de ser escrito, estando à 
disposição para a cópia. Nesse contexto, a gramática é uma necessidade, porém a partir 
das situações interacionais da língua, sendo-a, portanto, uma estrutura maleável e 
dinâmica, contrapondo as definições histórico-comparativas e estruturalistas. Se ela é 
dinâmica, então, por que insistir num modelo pedagógico de ensino de língua, distorcido 
das aspirações e necessidades dos alunos? 
           Ainda assim, as explicações quanto ao ensino do professor de LP podem ser várias, 
a própria tradição, a falta de conhecimento do professor de LP, a disposição dele para 
com o planejamento, bem como mais disciplina e organização das atividades didáticas, 
habilidade e dinamicidade nas situações corriqueiras de linguagem, seleção de gêneros 
textuais diversificados e/ou adequados, a leitura e a produção de texto dentro do 
contexto enunciativo.  
           Enfim, requer do professor procedimentos eficazes quanto ao uso da língua. Neste 
contexto, os professores optam pelo fazer simples, que é reprodução linear dos 
significantes impressos, principalmente pelo fato de ser o escrito, estando à disposição 
para a cópia diária. No entanto, esta concepção tradicional de ensino tem recebido 
inúmeras críticas, por que despreza as noções linguísticas do outro, da enunciação, das 
vozes, dos interlocutores reais. Enfim, limita aos aspectos internos da constituição do 
sistema abstrato da língua, haja vista não ter nenhuma vinculação com os fatores 
externalistas da linguagem, ou macros textuais da língua: a situação, o contexto, a 
intencionalidade, os papéis sociais dos sujeitos.  
           Nesse sentido, esse modelo de ensino tem na gramática o foco central no 
processo ensino-aprendizagem, embora seja questionado justamente pelo fato da 
comunicação humana não se dá de maneira fragmentada, mas por textos, de maneira 
que as regras (usos) devem ser contextualizadas, a partir de motivações internas e 
externas, que o sistema linguístico exige, tendo no Funcionalismo Linguístico à 
consolidação desse pensamento último. Acerca dele, Cunha e Souza (2007, p. 17) 
reforçam: 
 

É importante ressaltar que o rótulo “linguística funcional” abriga 
diferentes modelos teóricos que compartilham entre si a concepção 
de língua como instrumento de comunicação que, como tal, deve ser 
analisada com base em situações reais de uso. 

 
 

              Esse pensar funcionalista rompe com os paradigmas gramaticais independente 
da época, ao mesmo tempo em que não descarta a utilização da gramática no ensino, 
desde que considere o eixo “uso-reflexão-uso” (PCNs, 1997, p. 44), que, obviamente, 
desencadeará “ação-reflexão-ação” acerca da língua. Assim sendo, segundo este 
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documento, aparecerá como “Prática de leitura”, “Prática de produção de texto” e de 
“Análise e reflexão sobre a língua”. (IBIDEM, 1997, p. 44).  
            Portanto, o estudo da língua não limita mais só a uma das variedades existentes, 
a norma culta, mas a eixos que se complementam harmoniosamente, sem existir 
bipolarização ou divisão em partes: estudo de gramática, de leitura e produção de texto 
(redação). Por isso, pretendemos rever a postura do professor de LP, o que leva, ainda, 
a reproduzir um ensino distante da realidade social dos alunos, numa época em que os 
jovens estão bombardeados de informações, através do acesso às novas tecnologias, já 
que estes usam celulares, internet, adquirem revistas, suportes textuais não é 
interação? Não leva ao diálogo? Não seria língua?  
           Afinal, como explicar que o professor está alheio às transformações da sociedade 
moderna na sua grande maioria? Neste contexto, foi pensando sobre o ensino de LP, a 
partir de sua evolução, variação, que não lida com modelos universais de gramática 
internalizada e/ou “ideal dos falantes” (SILVA APUD CHOMSKY, 1993, p. 41), mas à luz 
de questões emergentes no ensino, independente de ser da linha da linguística sistêmica 
funcional – LSF, ou a do Oeste americana, o fato é que a contribuição funcionalista no 
ensino tem sido relevante para as mudanças pretendidas. 
           Portanto, a questão não está no ensino da gramática, mas como se ensina essa 
gramática de maneira significativa, a partir de situações sociointerativas, abdicando do 
formalismo e levando em consideração às situações reais e comunicativas da língua, ou 
seja, o Funcionalismo Linguístico. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           A mudança no ensino de Língua Portuguesa passa pelo professor, bem como pela 
mudança de concepção, ruptura como passado e na busca do diferente, principalmente 
se este for contextualizado, plural, principalmente funcional e interativo, para que os 
alunos sejam sujeitos no processo ensino-aprendizagem. 
           Portanto, um ensino estático não tem mais serventia para os alunos, pois a 
realidade e a necessidade já é outra, pelo fato de o homem não mais se comunicar por 
frases soltas, mas por textos, sendo-os que estes não limitam superficialmente, mas 
gêneros textuais/discursivos. Mesmo assim, não se descarta o ensino gramatical, desde 
que este faça sentido e seja funcional, não condição central do processo de ensinar e 
aprender dos discentes. 
           Por fim, essa é a proposta do ensino, parar com a tradição em função do uso, da 
interação entre os enunciadores, emissores, leitores/produtores em potenciais da 
língua, de forma que o ensino instigue, oriente os discentes a avançar e superar 
dificuldades caso possam existir. 
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O PAPEL DO ESP NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO: o que dizem os 
professores? 

 
Samuel de Carvalho Lima11  

Wigna Thalissa Guerra12 
 
 
RESUMO: Aproximadamente 40 anos após o advento do ESP (English for Specific 
Purposes) no cenário nacional, pretendemos analisar a oferta atual da disciplina 
denominada Inglês Instrumental em um curso técnico de nível médio na forma 
subsequente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Baseando-se nos 
estudos sobre ESP (HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS, 1998) e 
Multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2009), realizamos duas entrevistas com dois 
professores do Curso Técnico em Petróleo e Gás: uma entrevista com o engenheiro, 
professor da área técnica, e uma entrevista com o professor de ESP. Com o intuito de 
compreender como os profissionais percebem a disciplina para o desenvolvimento 
profissional dos alunos, as entrevistas refletiram as seguintes categorias emergentes dos 
dados: 1) trabalho interdisciplinar; 2) ensino da oralidade e da leitura; 3) formação 
continuada do professor de língua inglesa. Nossa conclusão aponta para a necessária 
reflexão sobre a forma como a disciplina vem sendo conduzida na instituição. 
 
Palavras-chave: ESP. Curso Técnico. Ensino Médio. Escola Pública. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Conhecido no Brasil como inglês instrumental, o English for Specific Purposes 
(doravante ESP) ou Inglês para Fins Específicos, é uma área do ensino de línguas que 
considera que as necessidades do aluno devem estar no cerne da constituição de um 
curso dessa natureza. O início de seu desenvolvimento acontece após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, época em que há avanços tecnológicos e maior intercâmbio entre as 
nações, e, com o poder que então os Estados Unidos da América detém, o inglês passa 
a ser a língua que assume importante papel nesse novo cenário mundial.  

Hoje, com conceitos e classificações diversas (HUTCHINSON; WATERS, 1987; 
DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998) e sendo difundido por todo o mundo, o ESP é área de 
interesse de professores de língua inglesa. No Brasil, nomes como Celani (1988, 1988), 
que coordenou o Projeto Nacional que fomentou o início do ensino de ESP no Brasil, e 
Ramos (2008) são expoentes de estudos nessa área. Décadas depois do início do seu 
desenvolvimento, surge nossa curiosidade de saber de que forma esse ensino vem 
acontecendo em uma das instituições de ensino mais tradicionais e conceituadas do 
país, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN).  

                                                           
11 Doutor em Linguística (UFC), professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN/Campus 

Mossoró), samuel.lima@ifrn.edu.br. 
12 Mestre em Ensino (POSENSINO – UERN/UFERSA/IFRN), professora do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN/Campus Pau dos Ferros), wigna.guerra@ifrn.edu.br. 
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Nosso objetivo principal é o de compreender como vem se dando o ensino de 
ESP no Instituto. Para tanto, realizamos duas entrevistas com profissionais diretamente 
ligados à língua inglesa e à área técnica que pesquisamos. Nossa curiosidade girava em 
torno de cursos técnicos/tecnológicos do IFRN e, pelo fato de que, após pesquisa nos 
documentos da instituição chegamos ao dado de que na cidade de Mossoró, que 
comporta o campus selecionado para a nossa pesquisa, visto ser essa a cidade que 
residimos sendo, assim, possível realizar trabalho de campo, somente o Curso Técnico 
Subsequente em Petróleo e Gás oferta a disciplina de forma regular, sempre no primeiro 
semestre (GUERRA, 2017). Assim, entramos em contato com os professores que 
desenvolviam suas atividades no curso, de forma que pudéssemos entrevista-los e, 
assim, chegar ao nosso objetivo: entender os rumos do ESP no IFRN. 

Este artigo divide-se em três seções: iniciamos trazendo as principais definições 
e divisões do ESP e sua contextualização tanto no cenário internacional como nacional; 
a segunda seção trata do universo e dos participantes da pesquisa; e a terceira seção 
traz os dados das entrevistas, bem como a análise do que foi coletado. Com a pesquisa 
empreendida pudemos compreender o que vem sendo feito hoje no IFRN no que diz 
respeito ao ESP, como veremos nas seções a seguir. 

 
 

MAS O QUE É ESP? 
 

O ESP já foi definido como uma área do ensino de línguas em que a necessidade 
do aprendiz em relação à língua estrangeira é o ponto central (HUTCHINSON; WATERS, 
1987; DUDLEY-EVANS, 1998). Os autores apontam ainda três razões principais para o 
desenvolvimento cronológico das fases do ESP: as mudanças massivas nos ramos da 
ciência, tecnologia e economia, que tornaram o inglês uma língua multilateral; uma 
revolução linguística que começava a abandonar o ensino do inglês baseado na 
gramática e começava a considerar a linguagem em uso e a terceira razão, que diz 
respeito aos desenvolvimentos da psicologia da educação, que começa a considerar a 
importância das necessidades dos aprendizes, colocando-os no centro do processo de 
aprendizagem. 

Dudley-Evans e St. John (1998), entretanto, apresentam uma nova definição do 
que seria o ESP. Os autores estabelecem características absolutas e variáveis, sendo elas 
(p. 4-5): 

I. Características Absolutas 
▪ O ESP é definido de maneira a atender às necessidades 
específicas dos aprendizes; 
▪ O ESP se utiliza de metodologias e atividades de disciplinas a que 
serve; 
▪ O ESP é centrado na linguagem (gramática, léxico, registro) 
habilidades, discurso e gêneros apropriados a essas atividades. 
 
II. Características Variáveis 
▪ O ESP pode estar relacionado a ou ser planejado para atender 
disciplinas específicas; 
▪ O ESP pode utilizar, em situações específicas de ensino, uma 
metodologia diferente daquela utilizada no Inglês Geral; 
▪ O ESP é possivelmente planejado para aprendizes adultos, tanto 
em instituições de nível superior ou em situação de trabalho 
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profissional. Pode, contudo, ser também planejado para aprendizes 
que se encontram no Ensino Médio; 
▪ O ESP é geralmente planejado para atender estudantes que 
apresentem nível intermediário ou avançado na língua; 
▪ A maioria dos cursos de ESP requerem conhecimentos básicos 
do Sistema da língua, mas podem também atender a iniciantes.13 

 

Tais características são adaptadas do trabalho de Strevens (1988). O ponto 
principal é a análise de necessidades, mas, de acordo com Dudley-Evans (1998, p. 5) 

 
Uma definição de ESP, contudo, requer muito mais que o 
reconhecimento da importância da análise de necessidades. O 
estabelecimento de necessidades é baseado nas atividades que o 
aprendiz tem que realizar em inglês, mas esse é apenas o primeiro 
passo; uma vez que sabemos quais necessidades são necessárias e em 
quais atividades o aprendiz estará engajado, precisamos desenvolver 
uma análise mais focada nos gêneros e na linguagem envolvida em 
cada uma dessas habilidades e atividades. Precisamos também 
estabelecer qual a metodologia de base da disciplina ou profissão do 
aprendiz; isso porque o ESP é mais efetivo quando se faz uso da 
metodologia que os aprendizes têm familiaridade nos seus estudos ou 
ambiente profissional. Em outras palavras, se os aprendizes estão 
estudando ou trabalhando com engenharia, o curso de ESP pode fazer 
uso da metodologia de solução de problemas da engenharia. Se, por 
outro lado, os aprendizes estão trabalhando ou estudando na área de 
negócios, a abordagem de estudo de caso será familiar e poderá ser 
utilizada nas aulas de ESP.14 

 

 
Assim, a elaboração de um curso de ESP ou a constituição da disciplina inglês 

instrumental, levando em conta sua nomenclatura no cenário nacional, além de levar 
em conta a análise de necessidades, pode também tomar como base metodologias que 
são utilizadas no mundo do trabalho ou no campo educacional em que os aprendizes 

                                                           
13 Tradução livre de: “I. Absolute Characteristics: ESP is defined to meet specific needs of the learner; ESP 

makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves; ESP is centred on the 

language (grammar, lexis, register), skills, discourse and genres appropriate to these activities. 

II. Variable Characteristics: ESP may be related to or designed for specific disciplines; ESP may use, in 

specific teaching situations, a different methodology from that of general English; ESP is likely to be 

designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a professional work situation. It could, 

however, be for learners at secondary school level; ESP is generally designed for intermediate or advanced 

students; Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system, but it can be used with 

beginners.” 
14 Tradução livre de: “A definition of ESP, however, requires much more than an acknowledgement of the 

importance of needs analysis. The establishment of needs is based on the activities that the learner has to 

perform in English, but this is only the first step; once we know which skills are needed and what activities 

learners will be engaged in, we need to carry out a more focused analysis of the genres and language 

involved in each of these skills and activities. We also need to establish what the underlying methodology 

of the discipline or profession of the learners is; this is because ESP is most effective when it makes use of 

the methodology that learners are familiar with in their educational studies or professiona1 work. In other 

words, if learners are studying or working in engineering, the ESP course can make use of the problem 

solving methodology of engineering. If, by contrast, learners are working in or studying business, the case 

study approach will be familiar and can be used in the ESP class.” 
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estão inseridos, bem como considerar o léxico, a gramática, os gêneros que fazem parte 
de tais esferas. 

Uma das características do ensino de ESP que deve aqui ser destacada é o seu 
caráter interdisciplinar. O profissional que elabora tais cursos/disciplinas precisa 
desenvolver um ensino colaborativo, juntamente com profissionais de outras áreas para 
elaborar seu material e ministrar suas aulas. Dudley-Evans (1991, p. 7) acredita ser “(...) 
essencial que o professor de ESP estabeleça diálogo com os professores de disciplinas 
do mundo acadêmico ou do mundo do trabalho”15. Essa orientação também é 
enfatizada por Anthony (1998, p. 3), quando diz que “no intuito de atender às 
necessidades específicas dos aprendizes e adotar a metodologia e atividades da 
disciplina-alvo, o professor deve, primeiramente, trabalhar em conjunto com 
especialistas da área”16, pois dessa forma é possível conhecer desde vocabulário até 
questões que são específicas de determinadas áreas, seja no campo educacional ou no 
mundo do trabalho. O ensino colaborativo, que em inglês seria o que Dudle-Evans (1998) 
denomina team teaching, pode acontecer ou com a presença de um professor da área 
específica e do professor de ESP; ou através da colaboração prévia ao início do curso, 
em que o professor da área específica auxilia no levantamento das necessidades como 
na produção/fornecimento de materiais, podendo essa colaboração se estender ao 
longo do curso (ROBINSON, 1991).  

Há ainda discussões no que diz respeito às divisões do ESP, já que esse é um 
campo que lida com diversas áreas do conhecimento, com diferentes propósitos, 
dividindo-se em ramos que atendem a necessidades específicas. Hutchinson e Waters 
(1987) nos apresentam a divisão do ESP por meio de uma árvore, que tem em sua raiz a 
aprendizagem e a comunicação. 

Nessa divisão, o ESP aparece como um ramo do ensino de língua inglesa, 
originando-se ainda a partir de um outro “ramo”: o de ensino de inglês como uma língua 
estrangeira (ou English as a Foreign Language – EFL). A partir daí, o ESP teria três 
grandes ramos: Inglês para Ciência e Tecnologia (English for Science and Technology – 
EST), Inglês para Ciências Sociais (English for Social Sciences – ESS) e Inglês para Negócios 
e Economia (English for Business and Economics – EBE). Cada um dos ramos do ESP ainda 
apresenta duas outras divisões: Inglês para Fins Acadêmicos (English for Academic 
Purposes – EAP) e Inglês para Fins Profissionais (English for Occupational Purposes – 
EOP). É a partir da árvore que os autores trazem sua definição de ESP, atentando para o 
fato de que o principal fundamento para o ensino de inglês com finalidades específicas 
deve considerar o que se encontra na raiz da árvore: a aprendizagem. Assim o ESP é 
“uma abordagem para o ensino de línguas na qual todas as decisões, tanto as 
relacionadas aos conteúdos quanto as relacionadas aos métodos, são baseadas nas 
razões que o aluno apresenta para aprender a língua” (HUTCHINSON AND WATERS, 
1998, p. 19). 

Dudley-Evans e St. John (1998) apresentam uma classificação que divide o ESP 
em duas grandes áreas: o Inglês para Fins Acadêmicos (EAP - English for Academic 
Purposes) e Inglês para Fins Profissionais (EOP - English for Ocupational Purposes) 

                                                           
15 Tradução livre de: “(…) it is essential that the ESP teacher enters into a dialogue with subject teachers in 

the academic world of professionals in the world of work.” 
16 Nossa tradução de: “In order to meet the specific needs of the learners and adopt the methodology and 

activities of the target discipline, the ESP Practitioner must first work closely with field specialists. 
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Nessa nova perspectiva, o EAP apresenta quatro tipos: Inglês (Acadêmico) para 
Ciência e Tecnologia (English for (Academic) Science and Technology); Inglês 
(Acadêmico) para Medicina (English for (Academic) Medical Purposes); Inglês 
(Acadêmico) para Fins Legais (English for (Academic) Legal Purposes); e Inglês para 
Administração, Finanças e Economia (English for Management, Finance and Economics). 
Já o EOP divide-se em Inglês para Fins profissionais (English for Professional Purposes) e 
Inglês para Fins Vocacionais (English for Vocational Purposes). Os autores trazem 
também um continuum que vai do que seria General English Teaching ao que seria de 
fato um ensino específico de inglês 

Tais divisões continuam sendo feitas, sendo consideradas, algumas vezes, como 
“subcampos do ESP” (WILLIAMS, 2014, p. 2). O que defendemos aqui é que o ESP possui 
dois vieses distintos: um voltado para o ensino de inglês em uma perspectiva acadêmica 
e outro numa perspectiva voltada para o mundo do trabalho.  

No que se refere ao ensino de ESP no Brasil, dois fatores principais foram 
apresentados por Celani et al (1988) para o desenvolvimento do que viria a ser o 
National ESP Project, pontapé inicial para que o ESP fosse, de fato, incorporado ao 
ensino de inglês no Brasil: o primeiro se refere ao grande número de professores que 
estavam, na época, cursando mestrado em Linguística Aplicada na PUC-SP e 
apresentavam dificuldades na leitura de textos escritos em língua inglesa. Além desse 
fator, os professores de língua inglesa julgavam o ensino de inglês para fins específicos 
como uma atividade inferior ao ensino de língua e literatura. Devido a tais fatores e ao 
crescente número de departamentos que solicitavam um curso de inglês específico, 
tornou-se urgente a formação de professores para atender tal demanda. A partir daí um 
processo de análise de necessidades (HUTCHINSON E WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS, 
1998) foi desenvolvido e  

 
Os resultados dessa análise de necessidades mostraram que seria 
necessária a criação de um projeto nacional e tornou claros os 
caminhos a serem seguidos: o desenvolvimento do papel do professor; 
produção de material; o ensino de estratégias de leitura como 
primordialmente importante para estudantes e pesquisadores que 
necessitavam desenvolver leitura de literatura acadêmica; a 
constituição de um centro de recursos. (RAMOS, 2008, p. 4).17   
 
 

A partir da fala de Ramos, podemos dizer que muitos dos pontos levantados na 
década de 80 ainda permanecem até hoje nos cursos de ESP espalhados pelo país. O 
mito de que ESP é o mesmo que um curso de leitura ainda é forte em território nacional, 
assim como o mito de que ESP é Inglês Técnico, o que pode ser explicado pelo fato de 
que as escolas técnicas, hoje Institutos Federais, estiveram presentes na constituição do 
Projeto Nacional de ESP. Por apresentar, em seu cerne, essa preocupação com a leitura, 
o que, não podemos deixar de frisar, era uma necessidade daquela época, os cursos de 
ESP de hoje ainda seguem aquelas ideias iniciais propostas pelo Projeto Nacional, o que, 
de acordo com Ramos (2008, p. 14), mostra que “as pessoas carregam ideias de um 

                                                           
17 Tradução livre de: “The results of this needs analysis showed the necessity for a national project and 

made apparent the paths to be followed: teacher development; materials production; the teaching of reading 

skills as of paramount importance for students and researchers who had to read academic literature; the 

setting up of a national resource centre.” 
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curso de leitura planejado para pessoas específicas, numa situação-alvo específica da 
década de 1980, para ser usada com pessoas que pertencem e vivem no século XXI”. 
Nessa perspectiva, tentamos entender um pouco do que acontece hoje no IFRN em 
relação à disciplina. Ainda seguimos o mesmo formato dos primórdios do ESP no Brasil 
ou já avançamos? A fala dos professores que lidam com alunos que estuam inglês em 
um curso técnico específico nos ajudou a entender um pouco do que está sendo 
realizado hoje na instituição. 
 
 
UNIVERSO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

O IFRN, instituição de ensino centenária, passou por uma recente expansão, indo 
de 02 (Natal Central e Unidade Descentralizada de Mossoró) para 21 campi, hoje 
abrangendo uma vasta gama de cursos ofertados, contando com quase 260 cursos, 
sendo 122 Cursos de Qualificação Profissional ou FIC – Formação Inicial e Continuada 
(Pronatec, Mulheres Mil e Cursos FIC com mais de 160 horas), 86 Cursos Técnicos de 
Nível Médio (Técnico Integrado, Técnico Integrado EJA, Técnico Subsequente e Técnico 
Subsequente Profuncionário), 31 Cursos de Graduação (em Tecnologia, Licenciaturas e 
Engenharias) e 19 Cursos de Pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu)18.  

Escolhemos, para esta pesquisa, o Curso Técnico Subsequente em Petróleo e 
Gás, do IFRN Campus Mossoró, que possui o ESP como disciplina como obrigatória em 
sua matriz curricular, em uma oferta de 30h a cada primeiro semestre letivo do curso, 
como já mencionamos anteriormente. Nossa escolha se justifica pela regularidade da 
oferta, já que a disciplina é obrigatória, sendo ofertada todos os anos sempre no 
primeiro semestre do curso, e pelo interesse em desenvolver uma pesquisa que 
considere o mundo do trabalho do futuro profissional. Trata-se de uma de escolha 
metodológica realizada após a análise da oferta de modo geral, em que analisamos os 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da instituição (documentos que norteiam o ensino 
em cada curso do IFRN) e por esta pesquisa ter sido parte de nossa dissertação de 
mestrado na instituição, o que nos ajudou em seu desenvolvimento enquanto discente 
do Instituto.  

Nossa pesquisa contou com a participação de dois professores: o professor 
responsável pela disciplina no semestre de realização da pesquisa e um professor da 
área técnica de petróleo e gás. É importante ressaltar aqui que os professores que 
participaram da pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
e tiveram suas identidades preservadas, sendo identificados como professor de língua 
inglesa, doravante LI (responsável pela disciplina no semestre de desenvolvimento da 
pesquisa) e engenheiro-professor (engenheiro que é professor da área técnica que 
contribuiu com nossa pesquisa). 

O professor que ministra a disciplina Inglês Instrumental é graduado em Letras 
com habilitação em língua inglesa pela UERN e especialização em Ensino de Língua 
Inglesa. Já o professor do Curso Técnico de Petróleo e Gás é graduado em Engenharia 
Mecânica e atuante no setor de petróleo da cidade, trabalhando em um dos maiores 
campos petrolíferos do país, o Canto do Amaro. Ambos são professores efetivos da 
instituição.  

                                                           
18 Mais sobre tais dados pode ser consultado no site da Instituição: 

http://portal.ifrn.edu.br/institucional/historico. 
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OS DADOS: A FALA DOS PROFESSORES 
 

David Nunan (1992), Bogdan e Biklen (1994) e Minayo (1994), descrevem três 
tipos de entrevista: estruturada, com perguntas fixas, pré-estabelecidas pelo 
entrevistador, não apresentando flexibilidade; não-estruturada ou aberta, um tipo de 
entrevista que permite que o entrevistado fale abertamente e em que o entrevistado 
não elabora questões fixas; e o modelo semiestruturado, que é uma combinação dos 
modelos anteriores, sendo bastante flexível. 

Ressaltamos aqui que autores como Robinson (1991) e Dudley-Evans e St. John 
(1998) recomendam a entrevista estruturada para o processo de análise de 
necessidades. Contudo, entendemos que uma entrevista estruturada não ofereceria a 
flexibilidade desejada. Por outro lado, uma entrevista aberta também não atenderia 
nossas necessidades, visto que, apesar de buscarmos a compreensão da fala dos atores 
sociais para aí atendermos os nossos objetivos, questões abertas poderiam gerar 
divagações que fugiriam aos nossos objetivos (BOGDAN; BIKLEN, 1994; ALMEIDA; 
SZYMANSKI, 2011). Por essas razões, desenvolvemos entrevistas semiestruturadas, visto 
que nossa pesquisa busca não “perder de vista o foco do estudo e o tipo de informação 
de que se necessita” (ALMEIDA; SZYMANSKI, 2011, p. 95). 

A entrevista aplicada com o professor de LI do IFRN que no semestre de 
desenvolvimento de nossa pesquisa era responsável pela disciplina na turma de 
Petróleo e Gás, foi desenvolvida de forma a perceber o que o professor acredita e quais 
suas opiniões acerca do ESP para a área de petróleo. 

A fala do professor nos levou a compreender que o ESP ensinado hoje no IFRN, 
de acordo com o que encontramos nos programas da disciplina (dentro dos PPC), tem 
fortes heranças do Projeto Nacional coordenado por Maria Antonieta Celani (CELANI et 
al, 1988; RAMOS, 2008), priorizando a leitura. Segundo o professor, “(...) a peça 
fundamental, de fato é a interpretação de textos, leitura e interpretação de textos”. O 
professor ainda diz: “Bom, basicamente a gente usa a leitura, não é? A leitura dos textos 
em inglês”. De acordo com o PPC de Petróleo e Gás, a disciplina deve ser desenvolvida 
com base, primordialmente, no ensino de leitura. Como já mencionamos, o programa 
da disciplina é um documento norteador da prática do professor e o professor busca 
seguir, de alguma forma, o que lhe é apresentado nesse programa, também podendo 
ser comprovado quando ele diz que “(...) normalmente, além disso (da leitura), eu 
procuro colocar assim, se possível, um pouco de produção”, um ponto também 
levantado no programa. 

Apesar do foco na leitura, o profissional entende e vai além do que lhe é colocado 
no PPC. Isso porque, de acordo com os documentos, a produção oral no curso deve ser 
“minimamente” (IFRN, 2012, p. 32) desenvolvida. Porém, o professor de LI acredita que 
seja necessário ir além do mínimo: 

Eu costumo muito usar a oralidade, não é? E o inglês instrumental, 
acredito, que ele não pode ficar somente no texto escrito, né? Até 
porque, no campo de trabalho, o inglês instrumental não é somente 
escrito. Você de repente, você ouve um pedido, uma solicitação, uma 
orientação e se você pelo menos entender o que a pessoa tá pedindo, 
com certeza vai ajudar bastante.  
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O professor compreende que é necessário o desenvolvimento de atividades que 
promovam a comunicação, pois crê que o possível futuro profissional estará diante de 
um leque de interações que não se limitam ao código escrito. A comunicação é, assim, 
na visão do professor, um ponto de extrema relevância para a formação do Técnico em 
Petróleo e Gás. 

Levando em consideração o que se é proposto no Documento-Base (PPP) e nos 
PPCs dos cursos do IFRN (2012), que enfatizam a necessidade de um trabalho 
interdisciplinar, bem como as bases do ESP (DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998) QUE 
entendem que é necessário que haja um ensino colaborativo (team-teaching), 
realizamos entrevista com o engenheiro-professor, responsável por ministrar disciplinas 
voltadas à área técnica. Trazemos abaixo um trecho da entrevista com o professor. 

 
 
(...). Eu sugeri, já, que aumentasse a carga horária (...). No mínimo 
aumentar a carga horária e tentar aplicar melhor a metodologia 
direcionada pra indústria. E, óbvio, qualificar o professor. Eu acho que 
o docente de inglês aqui deveria ter uma breve formação, um curso 
sobre o que é, né? Pra ele poder entender, pra ele saber os processos, 
né? Pra ele poder até aplicar, né? E buscar informação, porque as 
informações estão todas disponíveis. Como é um curso técnico 
aplicado, o professor tem que se moldar à realidade. E aí fica essa 
interface. O professor não recebe essas instruções e a gente que é da 
área técnica também não busca.  

 
 

O professor acredita que a carga horária atual da disciplina, de 30h, não é 
suficiente para uma formação em língua inglesa. Tal dificuldade também foi relatada 
pelo professor de LI.  

A falta de domínio sobre questões da área técnica também é entendida como 
um problema sério pelo professor, que acredita que os professores de línguas deveriam 
passar por algum tipo de formação específica antes de entrarem na sala de aula dos 
cursos técnicos, de forma que pudessem conhecer processos, máquinas, equipamentos 
em geral relacionados à área. Contudo isso não acontece, o que faz com que o aluno 
acabe não adquirindo as habilidades necessárias para utilizar a língua inglesa no campo 
de trabalho, visto que o próprio professor não foi devidamente capacitado para isso. 

Após fazermos referência a um dos tópicos mais importantes do Documento-
Base e dos PPC do IFRN, a interdisciplinaridade, também um ponto importante para a 
constituição de qualquer curso/disciplina de ESP, o professor-engenheiro relatou haver 
pouca interação entre os professores da área técnica e os professores de línguas. 
Questionado se esse trabalho interdisciplinar não vem ocorrendo de forma alguma na 
instituição e como ele acredita que poderia acontecer, o professor respondeu o abaixo 
exposto: 

 
Eu acho que em algum tempo, em alguma época a gente conversava 
mais, né? Os professores se reuniam e discutiam esse tipo de situação, 
né? [...] a parte técnica sozinha não consegue fazer isso. Então tem que 
juntar com o grupo de línguas pra que a gente possa formar uma grade 
que essas interfaces diminuam e que ao final o aluno possa se 
comunicar, possa consultar um catálogo, possa ler um livro, possa ser 
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palestrante, né? Fluente. Mas precisa muito. É um diferencial, as 
empresas às vezes buscam um profissional que conheça inglês, nada 
mais do que isso. Não precisa ser um exímio profissional não, mas... já 
aconteceu isso. Então precisa melhorar o que tá escrito já no projeto. 
E como fazer a gente tem que sentar e ver qual a melhor metodologia. 

 
Pelo que nos diz o professor, o princípio da interdisciplinaridade proposto pelo 

IFRN (2012) ou o team teaching (DUDLEY-EVANS, ST. JOHN, 1998) ou ainda ensino 
colaborativo (ROBINSON, 1991) não vem ocorrendo na instituição como deveria. É 
enfatizado ainda que essa colaboração poderia melhorar bastante o ensino de ESP, 
especificamente, no curso de Petróleo e Gás, o que geraria muito mais oportunidades 
para os alunos, visto que, por vezes, as empresas buscam profissionais que, de fato, 
saibam a língua, sendo esse um diferencial para os profissionais da área. 

As entrevistas realizadas com os professores do curso de Petróleo e Gás nos 
levaram a refletir sobre o ensino de ESP no IFRN: hoje, um ensino ainda centrado na 
leitura, mas que tem buscado desenvolver a oralidade, por entender sua importância 
para a formação dos futuros técnicos; um ensino interdisciplinar pouco realizado; e 
professores que precisam ter sua formação constantemente atualizada no intuito de um 
melhor desenvolvimento de suas atividades nos cursos técnicos. Somente pela fala dos 
professores do Instituto, encaminhamentos futuros podem ser traçados em busca de 
mudanças efetivas que contribuam positivamente para o ensino de ESP. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a exposição da análise dos dados de nossa pesquisa, retomamos aqui nosso 
objetivo principal: o de entender como o ensino de ESP se realiza hoje no IFRN. Através 
da contribuição de dois professores da instituição pudemos ter uma visão do que hoje 
é feito, seja em consonância com os documentos oficiais (PPC, PPP) da instituição ou 
aquilo que vai além do prescrito. Algumas considerações devem ser feitas ao que aqui 
foi discutido. 

Primeiramente, os professores, especialmente o de LI, crê ser necessário buscar 
seguir o que está prescrito nos programas de curso, mas entende que só isso não é 
suficiente. Isso porque, como vimos, os PPC centram-se no ensino de leitura e ambos os 
professores creem que é necessário ir além, visto que um ponto de extrema importância 
para a carreira do técnico em Petróleo e Gás é a oralidade, devido ao campo de trabalho 
que este profissional estará inserido, de acordo com a fala dos professores. 

Em segundo lugar, o trabalho interdisciplinar, que vem sendo desenvolvido de 
forma tímida ou, muitas vezes, não acontece. O professor-engenheiro acredita ser de 
grande importância que haja um diálogo entre os professores da área técnica e os 
professores de línguas, no intuito de fortalecer o ensino e melhorar de forma 
considerável a formação dos futuros técnicos. 

Por fim, um ponto relevante percebido na fala do professor-engenheiro é a 
formação do professor de língua estrangeira. Em sua concepção, os professores de 
línguas não recebem a devida formação para desenvolver bem o seu trabalho em 
disciplinas que necessitem de conhecimento técnico, tendo que, muitas vezes, buscar 
se capacitar por conta própria, pois não recebe formação nesse sentido. O professor 
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inclusive cita que seria importante o desenvolvimento de cursos de formação 
continuada para professores de línguas que trabalhem em cursos técnicos/tecnológicos. 

Todos os pontos acima citados trazem um pouco de como o ensino de ESP se 
desenvolve hoje no IFRN, bem como pudemos ver, também, a preocupação dos 
professores entrevistados para que esse ensino possa ser melhorado e o que já tem sido 
feito e o que ainda se pode fazer nesse sentido.  

A pesquisa foi construída de forma a contribuir para o ensino de ESP na Educação 
Básica Técnica e Tecnológica (GUERRA, 2017) e as falas dos professores foram parte 
importante dessa construção, pois nos ajudaram a entender como poderíamos propor 
melhorias para esse ensino. 
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RELAÇÕES DIALÓGICAS EM PROPOSTA DE ESCRITA DO GÊNERO CARTA AO 
EDITOR 

 
Bruna Gabrieli Morais da Silva Thorpe19 

 
 
RESUMO: De acordo com os estudos desenvolvidos por Bakhtin ([1929-1963]/2011), 
todos os enunciados têm uma finalidade, uma determinada função e um destinatário 
específico. Em seu renomado texto Os gêneros do discurso ([1952-1953]/2003), o autor 
afirma que esses enunciados são sempre concretizados na forma de gêneros do 
discurso, podendo ser compreendidos através de três elementos constituintes: o 
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Ao mesmo tempo, esses 
aspectos devem ser analisados juntamente com as relações dialógicas precedentes e 
posteriores, ou seja, considerando-se o dialogismo fundante da linguagem. Seguindo 
essa perspectiva, nosso intuito foi analisar uma proposta de escrita da coleção de livros 
didáticos de ensino médio para ensino de língua inglesa Way to go!, de Tavares e Franco 
(2013) com a intenção de observar como o gênero discursivo é abordado nesse material 
didático. Tivemos como principal fundamentação teórica os estudos desenvolvidos pelo 
Círculo de Bakhtin ([1929-1963]/2011, [1952-1953]/2003), outros autores que estudam 
questões concernentes aos gêneros discursivos, como Antunes (2009), e também os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) sobre ensino de língua estrangeira. Para 
ilustrar mais detalhadamente nossa pesquisa, após uma abordagem geral, selecionamos 
uma proposta de produção textual correspondente ao segundo ano do ensino médio, a 
fim de divisar como a atividade apresentava o trabalho com o conteúdo temático, a 
construção composicional e o estilo dos enunciados, bem como se observava a relação 
com elos precedentes e posteriores que constitui qualquer texto. Mediante essa 
pesquisa, destacamos a relevância desse estudo detalhado dos gêneros, que pode servir 
de suporte para uma compreensão dos elementos constituintes, auxiliar na produção 
textual de forma contextualizada e buscar (re)aproximar o ensino dos gêneros 
discursivos à realidade. Reconhecemos que essa linha de estudo baseada nos gêneros 
ainda necessita de pesquisas e acreditamos que esse trabalho, de alguma forma, 
acrescenta aspectos importantes para as áreas de Linguística e Ensino. 
 
Palavras-chave: Livro Didático. Produção Textual. Relações dialógicas. Língua Inglesa. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa se coaduna, com os interesses da Linguística e do Ensino de 
Língua Estrangeira, pois procura conciliar o estudo linguístico aplicado a práticas de 
ensino de língua, tendo por objetivo analisar uma proposta de produção textual em uma 
coleção de livros didáticos de inglês para o ensino médio. Além disso, dado que nossa 
graduação tem como habilitação a língua e a literatura inglesas, interessamo-nos por 
investigar como estão sendo apresentadas, ao aluno, propostas de escritas em livros 
didáticos de ensino de língua estrangeira. 
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Como observa Bakhtin ([1952-1953]/2003), toda comunicação é feita através de 
gêneros do discurso, que variam de acordo com a necessidade dos enunciadores e com 
a esfera comunicativa em que eles se encontram, esses enunciados fazem parte de uma 
cadeia dialógica de vozes que se entrelaçam e moldam o discurso atual. Com base nisso, 
analisaremos se a proposta de escrita do livro de língua inglesa selecionado expõe de 
forma clara para quem o aluno deve escrever, a que tipo de destinatário o texto se volta 
e qual a finalidade desse texto, a fim de que o aluno compreenda, através da proposta, 
como desenvolver o seu texto. Temos, assim, o intuito de investigar, a partir do material 
didático, se a proposta de produção textual tem abordado a importância das relações 
dialógicas na configuração dos enunciados. 

Com essa pesquisa, não nos propomos a analisar o que os alunos escreveram, 
restringimo-nos às atividades de produção textual dos livros didáticos examinados, para 
assim observar se tal proposta está considerando os aspectos dialógicos, ou seja, se está 
buscando trazer vozes precedentes de base para a produção do aluno e se estão dando 
importância à palavra futura do outro, à voz do outro, que lerá e, portanto, de certo 
modo, avaliará o texto produzido, nessa complexa cadeia de vozes. As produções 
textuais, que são propostas aos alunos não são unilaterais, uma vez que são dirigidos ao 
outro, devendo considerar a palavra do outro, a resposta do outro. Para isso, é 
importante observar a adequação ao gênero discursivo solicitado e a pertinência do 
texto, a fim de que tenham um real significado para os alunos e seus leitores. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa analisamos a coleção dos livros didáticos 
para ensino de língua inglesa de Ensino Médio Way to go!, dos autores Kátia Cristina do 
Amaral Tavares e Claudio de Paiva Franco. Escolhemos essa coleção por ser a utilizada 
na escola onde desenvolvemos pesquisas através do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID). Com base nesse material, pretendemos abordar nosso 
problema de pesquisa que é: como as relações dialógicas têm sido contempladas nas 
propostas de produção textual na coleção de livros didáticos para ensino de língua 
inglesa Way to go!? Para isso, analisamos nesse material didático uma seção intitulada 
Writing, que contempla um gênero discursivo, observando se são abordados aspectos 
discursivos, trabalhando-se, por exemplo, com as relações dialógicas especificadas: para 
quem o aluno deve escrever? Qual o propósito desse enunciado? Em que vozes/textos 
anteriores o aluno pode se basear? Para que vozes (avaliações) futuras se voltam o 
enunciado do aluno? 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PELO VIÉS 
BAKHTINIANO  
 
Os gêneros discursivos na perspectiva Bakhtiniana 

O autor russo (BAKHTIN [1952-1953]/2003) afirma que nos comunicamos por 
meio dos enunciados e os gêneros discursivos são suas materializações, os quais tem 
como elementos constitutivos o conteúdo temático, o estilo e a construção 
composicional. 

O conteúdo temático, como a própria denominação indica, é o tema do gênero, 
o assunto que é abordado, está intrinsecamente relacionado com o autor daquele 
enunciado, já que o enunciado parte de sua necessidade de se comunicar com o outro. 
O estilo dos enunciados são as escolhas lexicais, gramaticais e fraseológicas que o autor 
do enunciado realiza, de acordo com o local em que ele está, ou seja, a partir da esfera 
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da comunicação em que se encontra. E recorremos ao terceiro aspecto constituinte do 
gênero quando buscamos saber sobre como ele é estruturado, ou seja, procuramos 
compreender qual é a sua construção composicional. 
 
Relações dialógicas 

Os elos entre diálogos precedentes e posteriores fazem parte da linguagem e se 
concretizam, segundo Bakhtin ([1952-1953]/2003), através dos enunciados. Os 
enunciados, por sua vez, se concretizam por meio dos gêneros discursivos. Assim, 
quando as vozes são retomadas, retomam-se gêneros e adaptam-se à necessidade 
atual, de acordo com a esfera de comunicação em que os sujeitos se encontram, 
relacionando o que foi dito com o que se pretende dizer e esperando que o outro 
compreenda e concorde com as ideologias defendidas. Essas são as relações dialógicas. 

Para que haja essas relações dialógicas, o autor do enunciado utiliza o 
conhecimento de mundo que já possui, ou seja, o que aprendeu em sua casa, na escola, 
com os amigos, etc., o que já leu e assistiu, todos os enunciados com os quais é 
familiarizado. Bakhtin ([1952-1953]/2003) nomeia esses enunciados já conhecidos como 
vozes precedentes. 

Ao mesmo tempo em que utilizamos essas vozes precedentes, nos preocupamos 
com nosso destinatário. O autor do enunciado pensa na forma como expressa sua 
opinião, pois espera que o outro, que está lhe ouvindo, concorde ou goste do que ele 
diz. Desse modo, seu enunciado será formulado especificamente para o outro, que não 
é um outro qualquer. O enunciado é sempre desenvolvido pensando na futura resposta, 
na provável resposta que poderá ter. Dessa forma, todo falante que inicia um diálogo, 
um enunciado, está concentrado em como desenvolver esse enunciado na intenção de 
obter uma resposta do outro. 
 
O ensino de gêneros discursivos na língua inglesa 

Juntamente com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os gêneros vieram 
a serem mais comentados também no ensino de línguas, conhecidos por gêneros 
textuais devido a estudos desenvolvidos na área da Linguística Textual. Porém, em 
consonância com a perspectiva bakhtiniana ([1952-1953]/2003), empregamos a 
expressão gêneros discursivos, que nos parece mais adequada, uma vez que os gêneros 
se materializam em enunciados reais, em interações sociais, discursivamente situadas. 

A partir da perspectiva bakhtiniana, é possível assumir que o trabalho em sala de 
aula que desconsidere a realidade das esferas de comunicação não aborda 
adequadamente os gêneros discursivos no ensino de língua inglesa (assim como 
também em outras línguas, como a materna), para tal seria necessário contextualizar 
gêneros, observando os sujeitos reais e o diálogo que existe entre locutor e interlocutor, 
ou seja, propondo-se, de fato, um ensino contextualizado para o aluno, próximo à 
realidade vivenciada por ele. 
 
PROCEDIMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 
 

De acordo com Bakhtin ([1952-1953]/2003), para que possamos compreender 
de forma mais completa os gêneros discursivos, devemos levar em consideração seus 
três aspectos constituintes, que são o conteúdo temático, a construção composicional 
e o estilo. E, para que os gêneros sejam analisados, não há como não os relacionar com 
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as relações dialógicas que os tecem no jogo entre os elos precedentes e os elos 
posteriores. 

Seguindo essa perspectiva, analisamos de forma crítica as propostas de escrita 
que, no livro selecionado, são apresentadas nas seções intituladas Writing. Inicialmente 
procuramos identificar se as propostas de produção textual propunham a escrita de 
gêneros discursivos ou se apenas indicavam um tipo textual (descreva algo, disserte 
sobre algo, por exemplo) ou nem isso (como, por exemplo, quando se solicita que o 
aluno “escreva”, em sentido genérico, sobre suas férias). Além disso, ao nos voltarmos 
para essas propostas, buscamos observar de que forma estavam sendo abordados o 
tema, a forma e o estilo dos gêneros solicitados, sempre em relações com os elos 
precedentes e posteriores.  

Dando início à análise, elencamos todas as propostas de escrita do livro do 2° 
ano do ensino médio da coleção. Em seguida, fizemos uma tabela para que pudéssemos 
divisar as atividades que contemplavam gêneros discursivos. Segue uma tabela 
sinóptica, indicando as atividades de escrita presentes no livro. 

 
Título: Gêneros discursivos no livro didático 

Tabela 1: Propostas de produção textual que contemplam gêneros discursivos 
do livro Way to go!20 

Unidade do livro 2° ano 

1 Fórum online 

2 Carta 

3 Perfil 

4 Perguntas e 
Respostas 

5 Carta ao editor 

6 Resenha de um filme 

7 Entrevista 

8 Tirinha 

 
Diante das propostas de escrita, selecionamos uma para ilustrar a nossa pesquisa 

e demonstrar pontos concernentes à construção composicional, conteúdo temático e 
estilo. 
 
ANÁLISE DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL DO GÊNERO CARTAS AO EDITOR 
 

Destacamos a atividade da seção Writing, que está presente no livro Way to go! 
do 2° ano do ensino médio (TAVARES; FRANCO, 2012, p. 95), que solicitava ao aluno 
escrever o gênero cartas ao editor. Segue a proposta de escrita: 

 
 
 
 
 

                                                           
20 TAVARES, K. A./ FRANCO, C. P. Way to go!: Língua estrangeira moderna: Inglês: Ensino Médio/ 

Kátia do Amaral Tavares, Claudio de Paiva Franco.- 1. ed. – São Paulo: Ática, 2013. 
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Figura 1: Proposta de atividade de escrita do gênero carta ao editor, presente no livro 
Way to Go! do 2º ano do Ensino Médio, página 95. 21 

 

                                                           
21 Escrita 

Você sabia que as cartas ao editor estão entre as seções mais lidas de jornais/revistas? Elas permitem que 

os leitores expressem seus pontos de vista em diferentes tópicos e compartilhem com outros leitores. Nessa 

unidade você leu duas cartas ao editor nas páginas 86 e 90. Visite os websites www.publishaletter.com e 

www.teenink.com/hot_topics/letters_to_the_editor para encontrar outros exemplos de cartas ao editor. 

1) Escreva uma carta ao editor para expressar suas ideias sobre um tópico específico. Você pode se referir 

ao artigo de jornal na página 85 ou escolher outro. 

Passo a passo 

1. Escolha um artigo de notícia sobre um tópico que te interesse. Pode ser relacionado ao artigo da página 

85 ou a outro de uma revista, jornal ou da internet. 

2. Antes de escrever sua resposta, comece a carta com a expressão “Ao Editor:” ou “Querido Editor:”. 

3. Mencione qual é o artigo a que você está respondendo. Você pode utilizar expressões como “Em resposta 

ao artigo...” ou “Respondendo...”. 

4. Diga por que está escrevendo a carta e deixe seu ponto de vista claro no primeiro parágrafo. Sua carta 

pode ter um tom positivo, negativo ou informativo. 

5. Exponha os seus pensamentos no segundo parágrafo. Faça-o de forma crítica, mas se lembre de ser 

conciso. É importante focar na ideia central. 

6. Assine a carta. Cartas anônimas não são publicadas. 

7. Leia seu texto e cheque a forma, o conteúdo e o tom da sua carta. Seja sempre educado! 

8. Troque de cartas com um colega de classe e discutam sobre os dois textos. Tente fazer sugestões para a 

carta do seu colega. 

9. Escreva a versão final da sua carta ao editor. 

2) Agora é a hora de compartilhar sua carta ao editor com os seus colegas de classe e com a comunidade 

local. Você também pode publicar sua carta em websites como www.publishaletter.com. 
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Relações dialógicas na proposta de produção textual do gênero cartas ao editor: elos 
dialógicos antecedentes 
 

A proposta de atividade inicia-se com a pergunta “Você sabia que as cartas ao 
editor estão entre as seções mais lidas de jornais/revistas?”, buscando fazer com que o 
aluno tenha uma resposta ativa, procurando despertar o conhecimento que o aluno tem 
sobre o que é uma carta ao editor. Para isso é suposto que o aluno tenha lido alguma 
vez uma carta ao editor em uma revista ou jornal e, de algum modo, conheça esse 
gênero. Após essa introdução, afirma-se que é através desse gênero discursivo que 
leitores expressam suas opiniões, trazendo suas vozes e opiniões para determinado 
círculo de discussão.  

Na unidade do livro didático que traz essa proposta de produção textual, são 
apresentados dois exemplos de cartas ao editor: 

Figura 2: Primeiro exemplo de carta ao editor 

 
FONTE: Livro didático do 2º ano do ensino médio (TAVARES; FRANCO, 2012, p. 86). 

 
Figura 3: Segundo exemplo de carta ao editor 
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FONTE: Livro didático do 2º ano do ensino médio (TAVARES; FRANCO, 2012, p. 90). 

Sugere-se ainda que o aluno pesquise exemplos nos sites 
www.publishaletter.com e www.teenink.com/hot_topics/letters_to_the_editor. Por 
isso, para ilustrar a discussão, segue um exemplo de carta de leitor coletadas em um dos 
sites: 

Figura 4: Terceiro exemplo de carta ao editor 

 
FONTE: http://www.publishaletter.com/, acesso em 10 e outubro de 2016. 

Através desses exemplos, e de muitos outros que podem ser acessados nos sites 
sugeridos pelo livro didático, o aluno, além de ler cartas ao editor sobre assuntos que o 
interessem, também estaria observando qual é a estrutura desse gênero e quais 
assuntos costumam ser tematizados nesse gênero. No primeiro item da proposta é 
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pedido ao aluno que escreva uma carta ao editor, sugerindo-se que, para esse exercício, 
se baseie em exemplos fornecidos pelo livro didático ou pesquisados na internet.  

Ao sugerir que o aluno escreva uma carta relacionada a um artigo de jornal, 
reproduzido na página 85 do livro, ou escreva a respeito de algum outro artigo de uma 
revista, jornal ou da Internet que aborde um tema que o interesse, a proposta está 
especificando sobre qual deve ser o conteúdo temático. Podemos ver que o aluno 
poderia escolher o artigo que ele quer comentar e ao qual responderá. Dessa forma, 
portanto, já se desenha certo conteúdo temático, pois o aluno comporá sua carta ao 
editor a partir do tema, do assunto de que trata determinado artigo.  

Já quanto à construção composicional, é sugerido ao aluno observar exemplos, 
presentes no livro ou em sites, através dos quais poderia compreender a forma como é 
estruturado esse gênero discursivo; exemplos a partir dos quais, assume-se, ele poderia 
possivelmente desenvolver a sua própria carta ao editor. Conforme Bakhtin ([1952-
1953]/2003), cada gênero tem a sua construção composicional específica, por isso é 
necessário que haja esses exemplos anteriores, para que possa haver uma base, um 
conhecimento prévio desse gênero. Porém, precisamos nos questionar se apenas a 
exposição a exemplos será suficiente para que os alunos sejam capazes de 
posteriormente realizar suas produções.  

Na atividade também se indica ao aluno checar a forma do seu gênero, 
observando se está adequado, se é preciso organizar o texto novamente, ou seja, se a 
construção composicional desse gênero está de acordo com o gênero carta ao editor. 

Dessa forma, observamos que o livro almeja abordar a construção 
composicional, trazendo exemplos para que o aluno possa (tentar) produzir a sua 
própria carta ao editor. Além disso, há algumas indicações pontuais de referência a 
expressões como “Respondendo ao artigo...”, pois se trata de expressões bastantes 
características desse gênero, trazidas para auxiliar o aluno a compreender a estrutura.  

Também se diz algo acerca do que o aluno, em termos estilísticos, deve escrever 
um texto nesse gênero. Quanto ao estilo, diz-se, por exemplo, que o autor do texto 
deveria escrever de forma objetiva e concisa, deixando o seu ponto de vista claro para 
o futuro leitor. A atenção que é dada à questão do tom da carta também faz parte do 
estilo, pois, ao sugerir que a carta pode ter um tom positivo, negativo ou informativo, 
estão sendo pontuados aspectos que fazem parte da escolha de palavras e termos do 
autor do gênero, nesse caso, o possível aluno, que deveria utilizar uma linguagem 
adequada e educada, expressando a sua opinião em relação ao assunto, mas de forma 
que não chegue a insultar o outro. 

Podemos, então, observar que essas indicações sobre o conteúdo temático, a 
construção composicional e o estilo são abordados de forma positiva nessa proposta do 
livro didático. Mas, mesmo que seja apresentada uma explicação precisa, ainda é 
necessário também que o professor saiba como trabalhar com os gêneros. Não irá fazer 
diferença se o professor, por exemplo, utilizar um dos gêneros apresentados no livro 
para apenas demonstrar como se apresentam certos aspectos gramaticais. É 
fundamental que o professor tenha um estudo prévio sobre os gêneros para saber a 
forma mais adequada de ensiná-los, de forma contextualizada e que auxilie na 
compreensão do aluno, para que ele possa escrever o seu próprio gênero. 
 
Relações dialógicas na proposta de produção textual do gênero carta ao editor: elos 
dialógicos posteriores 
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É possível ver, assim, que a proposta busca orientar o aluno a respeito de como 
escrever para o outro, demonstrando interesse pela avaliação futura do outro. Ou seja, 
o livro aborda os elos dialógicos futuros, a possíveis leituras (respostas) que o texto 
poderá ter.  

Na atividade proposta é apresentado ainda um passo a passo, que traz várias 
sugestões de termos e frases, que o aluno pode utilizar nesse tipo específico de gênero, 
com a intenção de torná-lo mais interessante e adequado, facilitando, assim, a 
compreensão do outro que irá ler e responder ativamente ao seu enunciado. Todos 
esses aspectos se relacionam ao estilo do gênero, que, se estiver adequado, facilita a 
recepção pelo leitor. 

Essas expressões, que são sugeridas como “Ao editor:” e “Querido Editor”, 
especificam ao aluno não apenas para quem ele deve supostamente escrever, mas como 
deve escrever. Dessa forma, existe um outro (supostamente) determinado e um modo 
estilístico (respeitoso, cordial) de tratá-lo. 

Nessa proposta também observamos que o conteúdo temático e a construção 
composicional estão interligados, pois sempre que recorremos a gêneros anteriores 
para observarmos seu tema, também trazemos para o nosso gênero atual a construção 
composicional do gênero anterior.  Ou seja, ambos estão relacionados e não podemos 
falar em conteúdo temático sem trazer também a construção composicional, e vice-
versa. 

Ao escrever para o editor de determinado jornal, esperando que o outro 
responda (aceite, discorde, considere), de certo modo, a seu enunciado, observa-se que 
o estudante deve estar atento, conforme sugere o livro, em estar sendo claro e conciso 
para que o outro compreenda seu ponto de vista e, quiçá, concorde com ele. Essas 
sugestões estão especificando ao aluno qual é o estilo desse gênero, pontuando que o 
tom da carta é muito importante no momento da produção.  

Outra interessante sugestão do livro é a da troca de opiniões entre os próprios 
colegas de classe, incentivando os alunos a formarem duplas e um ler e observar a carta 
ao editor do outro, dando sugestões para que ela fique melhor, mais interessante, mais 
adequada ao que foi pedido, para, assim, depois da revisão, o aluno reescrever a sua 
carta, assimilando de algum modo as observações do colega. Por meio dessa sugestão, 
observa-se a primeira resposta ao texto. Depois, quando o aluno volta a reescrever, a 
voz, as sugestões do colega já entram na composição de seu texto, que passa a ser 
concebido de modo diverso. 

No item 2 da proposta, é sugerido ao aluno enviar a sua carta ao editor, 
compartilhando-a também com seus colegas e com a comunidade local, indicando-se, 
também, que o aluno pode publicá-la em um algum website destinado a esse gênero 
discursivo. Desse modo, a voz do aluno poderia “provocar” futuras respostas dos que 
lerem a sua carta ao editor, chegando a suscitar uma resposta (BAKHTIN, [1952-
1953]/2003).  

Observamos que a proposta de atividade está realmente direcionando o aluno a 
pensar no outro, a pensar em quem é o outro para o qual ele está escrevendo, qual é a 
melhor forma de expressar a sua opinião com a intenção de que o outro compreenda o 
que ele quis dizer. 

Essas relações dialógicas, tecidas entre o artigo que suscita a carta do aluno e as 
respostas dos outros que irão ler o seu enunciado, demonstram as relações dialógicas 
entre os enunciados passados e futuros. Por sua proximidade a uma situação real, já que 
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esse tipo de interlocução é possível de ocorrer na realidade, a compreensão desse 
gênero discursivo talvez seja mais eficaz ou mais interessante para que o aluno possa 
compreender de forma mais clara esse gênero e suas especificidades. 

É positiva, portanto, a abordagem desse gênero no livro didático, na medida em 
que se procura estudar a língua como um acontecimento real: através de produção, 
leitura e discussão de enunciados, de gêneros, que podem ser entendidos pelo aluno na 
esfera da comunicação em que esses textos tecem suas relações dialógicas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observa-se que na proposta analisada do 2° ano do ensino médio, a qual sugere 
a produção do gênero carta ao editor, podemos considerar mais completa, de acordo 
com a proposta bakhtiniana, pois aborda, de forma clara, exemplos anteriores, que 
poderiam ser utilizados como base para uma futura produção, estabelecendo relações 
dialógicas anteriores. Nessa atividade também é bem especificado quem seria o 
destinatário, sugerindo formas de escrever próprias a destinatários específicos, 
estabelecendo, assim, relações dialógicas posteriores. Na mesma proposta, observamos 
que o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo foram abordados de 
forma clara, com sugestões e instruções do livro didático. 

Seguindo essa perspectiva, de acordo com essas análises, observamos que os 
livros didáticos ainda precisam trazer mais sugestões e instruções, tanto para o futuro 
aluno como para o professor, para que os gêneros discursivos possam ser trabalhados 
de forma mais completa dentro da sala de aula. Sabemos que nos comunicamos através 
dos gêneros, e ao trazê-los para o ensino, poder-se-ia abordá-los de modo mais próximo 
possível da comunicação, pois o aluno poderia aprender de forma mais completa os 
gêneros se eles fossem explicados de forma contextualizada.  

Sabemos que existem hoje ainda muitas dificuldades em sala de aula, não só em 
aulas de língua inglesa como também de outras disciplinas, devido a muitos fatos, 
dentre os quais se destacam as condições desestimulantes do local de trabalho. No 
entanto acreditamos que um interessante e fundamentado ensino de línguas pode ser 
conseguido através do uso dos gêneros discursivos, privilegiando a interação humana, 
buscando trazer para a sala de aula, para o processo de ensino e aprendizagem, 
enunciados os mais próximos possíveis da realidade. 
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O LIVRO DIDÁTICO DE LITERATURA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E DE DIÁLOGO 

COM OUTRAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 
 

 
Áquila Gomes de Souza22 

Mércia Suyane Vieira Mendonça23 
 
 
RESUMO: Levando em consideração que o Livro Didático (LD) é, formalmente, um dos 
materiais estruturadores dos conhecimentos transmitidos nas escolas, este artigo tem 
como objetivo analisar como essa ferramenta tem sido usada para contribuir com o 
ensino da Literatura no Ensino Médio e como o Professor por meio do seu auxilio inova 
na transmissão do conteúdo, promovendo o diálogo da Literatura com as outras Artes 
(Música, Cinema, Pintura, Teatro e Fotografia, por exemplo). Para esta análise, realizada 
por meio de metodologias descritiva e bibliográfica foram utilizados capítulos do livro 
Literatura Brasileira - Tempos, Leitores e Leituras (volume único) das autoras Marcela 
Pontara e Maria Luiza Marques Abaurre (2005). Os resultados mostram que o Professor 
com o auxílio do Livro Didático tem o desafio de tornar o conteúdo mais atrativo, 
buscando sempre o diálogo do texto literário que é o principal objeto e estudo a 
Literatura com as demais manifestações artísticas. Para a reflexão sobre ações que 
promovam o diálogo da Arte com a disciplina de Literatura foram consideradas as 
propostas dos órgãos do Ministério da Educação e Cultura, ou seja, Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000) e Candido (1967).Também foi usada 
como base teórica Bender (2007) que em sua dissertação de Mestrado avalia a presença 
do Livro Didático de Literatura na sala de aula e, dentre outros, Bordini e Aguiar (1988) 
que apresentam propostas metodológicas de abordagem textual por meio de práticas 
de caráter artístico, como artes cênicas, artes plásticas e música. 
 
Palavras-chave: Livro didático. Ensino Médio. Literatura. Arte.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nas escolas de Ensino Médio, nem sempre as manifestações de arte tornam-se 
conhecida pelos alunos, por isso muitos dos adolescentes, jovens e adultos, estudantes 
do Ensino Médio em nosso País, não puderam, nas escolas, conhecer mais sobre música, 
artes visuais, teatro, cinema, fotografia, dentre outras manifestações artísticas. A 
escolha da temática deste artigo foi motiva pela necessidade de se refletir sobre o 
contato dos alunos com os movimentos artísticos e literários, propomos estabelecer a 
relação entre o Livro Didático como mediador do ensino do texto literário e outras 
linguagens artísticas no âmbito do ensino escolar. 

                                                           
22 Discente do Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da 
Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: aquilagoms@hotmail.com 
23 Discente do Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da 
Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: mercia_suyane19@hotmail.com   
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Veremos então como o livro Literatura Brasileira - Tempos, Leitores e 
Leituras (volume único) das autoras Marcela Pontara e Maria Luiza Marques Abaurre 
(2005) aborda essas relações, buscando compreender as metodologias e os processos 
de aprendizagem da literatura que ultrapassa os limites do texto e avaliar  além de suas 
práticas sociais, as manifestações artísticas que permeiam o ensino da Literatura.  A 
pesquisa assume o papel de investigar como o livro didático pode contribuir para a o 
incentivo e conhecimento de arte. É importante ressaltar que  muitas vezes o livro surge  
como único suporte de conhecimento literário e cultural sendo então o principal aliado 
e norteador do ensino e assume a função de contribuir no ambiente escolar quase que 
de maneira isolada para a construção do conhecimento. 

O objetivo é, neste caso, investigar como os conteúdos são apresentados para o 
aluno por meio da mediação do livro e como o professor através de seu auxilio promove 
o diálogo da disciplina de Literatura, especificamente do texto literário com as outras 
manifestações artísticas sejam elas Música, Cinema, Pintura, Teatro ou Fotografia.  Para 
entendermos como se dá essa relação do Livro Didático de Literatura com as demais 
manifestações artísticas propomos, uma análise descritiva dos capítulos XIII -
Romantismo no Brasil Primeira geração: literatura e nacionalidade e XIV -  Segunda 
geração: idealização, paixão e morte do  livro didático utilizado na aulas de literatura do 
Ensino Médio, serão observadas  as questões metodológicas, que são os objetivos, 
propostas de atividades e concepções de literatura e dos textos, que envolvem a 
definição e a posição da literatura frente às demais modalidades artísticas. 

 
A LINGUAGEM E A ARTE: CONCEPÇÃO TEÓRICA  
 

A linguagem pode ser caracterizada pela sua natureza transdisciplinar, pois tem 
sido objeto de estudo de várias áreas como a Filosofia, Psicologia, Sociologia, 
Epistemologia, Semiótica e Linguística, dentre outras. Consideramos, aqui, a linguagem 
como a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los e que 
varia de acordo com as necessidades e experiências de cada ser, podemos afirmar 
também que “linguagem é uma herança social, uma ‘realidade primeira’, que, uma vez 
assimilada envolve os indivíduos e faz com que as estruturas mentais, emocionais e 
perceptivas sejam reguladas pelo seu simbolismo.” (PCN, 2000, p. 5). Segundo PCN’s 
(2000): 

“A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 
comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada, que 
movimenta o homem e é movimentada pelo homem. Produto e 
produção cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem 
é humana e, tal como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, 
contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo.” 
PCN’s (2000, p. 5) 

 

O grande objetivo da linguagem é a interação, a comunicação com o outro 
dentro de um espaço social, pois não há linguagem no vazio, deve ser consideradas 
sempre as ações dos agentes coletivos, normas, os costumes, rituais e comportamentos 
institucionais que são influenciados  pela linguagem, que se mostra produto e produtora 
da cultura e da comunicação social.  As mais variadas manifestações da linguagem 
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devem ser consideradas conviver  entre si, inclusive as que fazem com que a circulação 
de sentidos produza formas sensoriais e cognitivas diferenciadas. 

Podemos admitir, ainda, que existem vários tipos de linguagem, através das 
quais o homem se expressa, a Arte, por exemplo, “mesmo sendo produzida por um ser 
individual, vai expressar algo da realidade social na qual o artista está inserido e, ao ser 
entendida como arte, não pertence mais apenas àquele que a produziu tornando-se um 
patrimônio cultural da humanidade” (BENDER, 2006, p. 12) e essa forma de se 
manifestar também geram produtos que sobrevivem através das gerações, formando a 
cultura, pois toda linguagem carrega dentro de si uma visão de mundo, cheia de 
significados.  

Conforme Candido (1967) a Arte parte de um contexto social e se dirige a ele, 
por isso as manifestações próprias da vida social são representadas naturalmente na 
obra e as criações artísticas, mesmo que a arte não tenha obrigação de expressar um 
conteúdo social, isso pode acontecer inevitavelmente e é importante ressaltar que 
subjetividade do artista não é desprovida de ideologia, que por sua vez é representada 
na sua obra, pois o  artista é um ser social e esse simples fato é suficiente para que sua 
produção também o seja. Para Bender (2006, p. 19) “É difícil pensar em arte pela arte, 
pois essa acaba parecendo algo sem sentido. Desde o momento de sua criação até 
chegar ao receptor, a arte está provida de algum tipo de conteúdo social.” 

 
A ARTE NO LIVRO E NA ESCOLA  
 

A fala, a escrita, a arte estão intimamente ligados à cognição, à percepção, à 
ação, sendo expressões da cultura, todos os sistemas procuram tornar os significados 
comunicáveis, daí a importância do trabalho em uma situação de ensino, das linguagens 
do campo artístico, como a Literatura, as Artes Plásticas, Cinema. No âmbito escolar, 
explorar o ensino da Literatura com manifestações da arte como música, pintura, 
cinema, teatro, por exemplo, significa dar oportunidade ao aluno de apropriar-se de 
saberes culturais. A apreciação artística é fundamental para a formação, desempenho 
social e fortalecimento da experiência sensível e inventiva do estudante do Ensino 
Médio, surge então a importância de se relacionar o ensino da Literatura (e outras 
disciplinas das áreas das linguagens). Segundo PCN’s (2000, p. 47) “muitas das escolas 
brasileiras de Ensino Médio apresentam práticas reduzidas e quase ausentes de um 
ensino e aprendizagem de música, artes visuais/plásticas, dança, teatro, enfim, de 
conhecimento da arte propriamente dita.” 

A Arte, ao compor a área das linguagens, deve ser considerada pelos seus 
aspectos estéticos e comunicacionais. A relevância dos aspectos estéticos foram 
mencionados no PCN’s (2000), vejamos: 

 
“Derivada do grego, a palavra “estética” significa “sentir” e envolve um 
conjunto, uma rede de percepções presentes em diversas práticas e 
conhecimentos humanos. As experiências estéticas de homens e 
mulheres estendem-se a vários âmbitos de seu existir, de seu saber, 
de sua identidade, enfim, de seu humanizar-se. Em processos de 
produzir e apreciar artísticos, em múltiplas linguagens, enraizadas em 
contextos socioculturais, as pessoas experimentam suas criações e 
percepções estéticas de maneira mais intensa, diferenciada.” (PCN’s, 
2000, p.48) 
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 Em seu livro Literatura: a formação do leitor (alternativas metodológicas), 

Bordini & Aguiar (1989), através de pesquisas feitas sobre a realidade do ensino de  
Literatura em algumas escolas brasileiras, desenvolveram métodos como sugestões 
para trabalhar a Literatura em sala de aula. Destacamos aqui o Método Criativo, que 
visa desenvolver atividades de cunho artístico que incentivem o desenvolvimento do 
aluno, como: Artes Plásticas, Música, Criação de Poemas e textos sobre a literatura em 
estudo. As autoras corroboram que este método associa usualmente a práticas de 
caráter artístico, como artes cênicas, artes plásticas, música e literatura, ou de cunho 
artesanal, embora pertença, como possibilidade, a todo fazer humano. O método 
Criativo, além de descontraído, favorece um ambiente que permite liberdade aos alunos 
para contemplar e criar produções artísticas, visando sempre o incentivo a criatividade, 
é importante deixar os estudantes livres para escolherem as atividades que desejam 
produzir (seja teatro, poemas, musicas, pintura, dentre outras) um projeto 
necessariamente  voltado para a formação humana do sujeito, e não apenas para a 
assimilação de conteúdos, a leitura literária, portanto, é um dos elementos do ensino 
que envolve  também, a pintura, a dança, o teatro, a música, as artes e a realidade social 
do aluno. 

As discussões sobre os métodos de ensino da Literatura na sala de aula, nos 
remete a importância do Livro Didático, recurso destinado ao uso escolar, que se 
constitui como ferramenta para auxiliar o aluno e o professor, se tornando ponto de 
partida e de chegada da aprendizagem, pode contribuir e sugerir práticas que 
maximizem o gosto pela Literatura e demais artes. As discussões em torno de sua 
utilização trouxeram aprimoramentos, mas não sua substituição por outros recursos 
pedagógicos, o livro didático se mostra como auxiliar da prática educadora em sala de 
aula e deve auxiliar também interação com a linguagem em todas suas formas, pois a  
linguagem, considerada em seu aspecto artístico, estrutural ou prático, é parte 
integrante  das vidas dos estudantes, indispensável tanto para a aquisição de 
conhecimento em quaisquer áreas do saber, como para nossa participação nos mais 
diversos contextos sociais de interlocução. O desafio do livro e também do professor é 
fazer com que o estudo deixe de ser um mero cumprimento de uma obrigação escolar. 
 
UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 
 

Para a análise foram selecionados os capítulos XIII - Romantismo no Brasil 
Primeira geração: literatura e nacionalidade e XIV - Segunda geração: idealização, 
paixão e morte do livro Literatura Brasileira - Tempos, Leitores e Leituras (volume único) 
das autoras Marcela Pontara e Maria Luiza Marques Abaurre (2005).  Conforme já 
mencionado anteriormente, foi realizada uma descrição dos dois capítulos, observando 
além do conteúdo acerca do texto literário, as propostas de atividades que considera o 
texto frente às demais modalidades artísticas. Através dos capítulos escolhidos veremos 
como o Livro Didático de Literatura no Ensino Médio, pode servir como suporte à prática 
educadora em sala de aula. Pode-se perceber que os capítulos do livro analisado se 
mostram ricos em imagens, indicações de obras, músicas, filmes e outros gêneros que 
abrangem temáticas desenvolvidas na Literatura, vários exercícios de interpretação de 
poesias e indicações de projetos a serem desenvolvidos em sala de aula. Os capítulos 
analisados (assim como os demais) são divididos por sessões, vejamos: 
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Introdução: as escolas literárias são apresentadas através de um breve 
comentário introdutório e de uma Pintura. A Primeira Fase do Romantismo no Brasil é 
representadas pela “Figura 1” Floresta Virgem do Brasil, 1816, de Conde de Clarac  e a 
Segunda Fase, o Ultrarromantismo, pela “Figura 2”, Andrômeda, 1869 de Gustave Doré. 
As Pinturas buscam transmitir ao aluno as principais características dos períodos 
estudados, através da pintura os elementos da escola literária já podem ser descritos 
pelo professor, neste caso, a Pintura e a Literatura, apesar de consistirem em atividades 
distintas, interagem entre si e se comunicam dentro de um campo abrangente, a Arte. 
Os alunos poderão através das observações, análises, críticas, descobrir mais sobre o 
período histórico, das características e elementos da escola literária e também sobre os 
produtores da arte e de seus produtos (as obras), além de refletir e apreciar o fazer 
artístico. 
 

Figura 1: Conde de Clarac, Floresta virgem    Figura 2: Gustave Doré, Andrômeda, 1869.  
Do Brasil, 1816. Guache sobre papel.              Óleo sobre tela 256,5 x 172,7 cm. 
61 x 81, 6 cm  
 

     
Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p. 232.                Fonte: idem, 2005, p. 256 

 
O professor pode, então, discutir com os alunos quem foram os artistas que 

pintaram as telas, em que período da história eles estavam inseridos e desenvolveram 
sua sua arte, sobre qual sentimento do artista ao pintar o quadro e  até sobre qual 
sentimento a tela provocou nos alunos. Após a leitura da imagem do dois capítulos 
analisados, o livro didático propõem que sejam respondidas algumas questões sobre o 
que os alunos extraíram das telas apresentadas. Na sessão “Leitura da Imagem” a obra 
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de arte além de contemplada (mesmo que nas páginas do livro) deve ser analisada, a 
atividade inicial é fazer a leitura das imagens que iniciam os capítulos. 

Ainda na introdução são expostos os objetivos dos capítulos, as etapas a serem 
cumpridas que podem ser consideradas o ponto determinante para toda a estrutura dos 
capítulos, pois a partir daquilo que se pretende é que o trabalho se direciona. O roteiro 
para o estudo permite que o aluno tenha uma melhor compreensão da primeira e 
segunda fase do romantismo e identifique seus traços básicos, além de propor o exame 
de textos e outras obras essenciais de cada período. 

Leitura da Imagem: é proposta nessa sessão a reflexão e leitura acerca dos 
elementos não verbais que constroem as imagens visuais, o livro presenta a 
possibilidade de se discutir e analisar as Pinturas que foram apresentadas na introdução. 
 
Figura 3: Leitura da Imagem

 
Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p. 233 
 
Figura 4: Leitura da Imagem 

 
Fonte: Idem, 2005, p. 257 
 

Da imagem para o texto: esta sessão busca e propõe que o aluno relacione os 
elementos presentes na Pintura. Na primeira fase romântica a Pintura de Conde Clarac 
é relacionada com o poema “Canção do exílio” de Gonçalves dias, ambos mostram, um 
através da imagem e outro do texto as paisagens brasileiras. Já na segunda fase 
romântica a relação se dá através da representação da mulher Ultrarromântica, neste 
caso, a tela de Gustave Doré é relacionada ao poema “Sonhando” de Alvares de 
Azevedo. Os dois capítulos utilizam a leitura da imagem como um caminho para a 
descoberta e construção de sentidos dos poemas. 
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Observamos, também, outra relação entre textos, um verbal e o outro não-
verbal, representada pela “Figura 5” Jovem arrebatada pela tempestade, 1799, de 
Bonnemaison e o poema “Valsa” de Cassimiro de Abreu. É possível notar que os 
elementos temáticos da escola literária Ultrarromântica são os mesmos tanto na Pintura 
quanto na Poesia, neste caso podemos considerar os elementos composicionais e 
estilísticos presentes na constituição das duas formas de expressão um bom exemplo de 
como as autoras propõem o diálogo da Pintura com  o texto literário. 
 
Figura 5: Bonnemaison, Jovem arrebatada pela tempestade, 1799, óleo sobre tela e o poema A 
valsa de Cassimiro de Abreu. 

 
Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p.265 
 

Contexto Histórico: Para abordar a história do período Romântico a autoras se 
utilizam de telas e artistas renomados. Pela arte, também é contada a história do 
homem, narrando os principais acontecimentos em ângulos onde muitas vezes não 
cabem as palavras formais. No decorrer dos capítulos aparecem nos quadros, pinturas 
de artistas famosos, destacamos aqui, Portinari (1952) e Debret (1830), que retratam 
além de sentimentos íntimos, grandes eventos e cenas do dia-a-dia, reforçando a ideia 
de que a arte conta a história da humanidade. 
 
Figura 6: Portinari, chegada de Dom João ao  
Brasil, 1952. Óleo sobre tela, 50x 73cm. 

 Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p 235 

 
 
Figura 7: Debret, Uma senhora brasileira em 
seu lar, 1830. 

 
Fonte: Idem, 2005, p. 236 



76 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Texto para Análise: Nessa sessão o aluno precisa reconhecer os estilos, 
relacionando as produções a seus períodos, as autoras sugerem textos para análise, para 
a primeira fase do romantismo os textos são: “I – Juca Pirama”, “Marabá”  e  “Olhos 
verdes” de Gonçalves Dias. Na segunda fase os textos selecionados para análise são 
“Lembrança de Morrer”, “Bertram”, “É ela! É ela! É ela! É ela!” de Alvares de Azevedo e 
“Sonhos de virgem” de Casimiro de Abreu. O estudo dos textos se dá através de 
questões para os alunos respondam e interpretem os poemas, considerando sempre os 
aspectos históricos e as características principais das escolas literárias. 

Palavra de Mestre: a tradição crítica: as autoras apresentam a opinião de dois 
grandes críticos da literatura. Luiz Roncari (1946 - ), discute sobre o indianismo, 
característica do primeiro período romântico e Antonio Candido (1918 - 2017), que 
aborda o poema “Lira dos vinte anos” de Alvares de Azevedo, da segunda fase.   

Conexões: nesta sessão são sugeridos sites, livros, filmes e músicas que estão 
relacionados ao período romântico. São abordadas, inicialmente, as relações existentes 
entre a música e a literatura, muita vezes alguns autores referem-se a música  e 
literatura e às suas interações separadamente, mas a  abordagem  das autoras do livro 
didático combinam as duas artes, pois como na literatura os compositores das músicas 
misturam valiosos elementos culturais, como por exemplo nas canções “Sabiá” de Tom 
Jobim e Chico Buarque e o álbum “Ihu – todo os sons” de  Marluí Miranda provem no 
aluno a percepção histórica, social e artística que pode ser contextualizados com o 
período romântico no Brasil. 

 
Figura 8: Letra da Música Sabia de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda 

 
Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p253 

 
Figura 9: Sugestão de música 

 
Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p 255 

 
O professor pode utilizar a música como recurso didático, levando para a sala 

para que os alunos possam ouvir e fazer a interpretação, é fundamental também, incluir 
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músicas de outras culturas, como na sugestão do livro que remete a cultura indígena 
brasileira. 

O diálogo entre Cinema e a Literatura, também é representado nos capítulos, as 
duas artes se misturam para contar histórias, o cinema através das imagens e a literatura 
através de texto com elementos para que o leitor construa suas próprias imagens 
mentalmente. Na sessão “Para Assistir” a sétima arte é usada como recurso do ensino, 
o livro traz vários exemplos de adaptações de obras literárias para o cinema que podem 
ser trabalhados em sala de aula e o professor pode propor que o aluno analise as 
diferenças entre texto literário e o texto fílmico. 

 Figura 10: Sugestão de cinema

  
 Fonte: Abaurre/ Pontara 2005, p 255 e 279.

 
Na aplicação dos filmes durante as aulas o professor pode orientar os alunos para 

extrair deles os melhores resultados possíveis, por esse motivo se faz necessário o 
planejamento prévio através do qual o educador tenha clareza quanto aos objetivos 
relativos à utilização dos filmes sugeridos pelo livro na sala de aula, alguns aspectos 
devem ser considerados pelo professor, por exemplo: 

• Se o filme será utilizado na íntegra ou apenas alguns trechos; 

• Poderá ser discutida a relação entre o filme e o texto literário, a pintura, a 
música; 

• Deverão também ser realizadas atividades em função da utilização do filme que 
relacione o filme com a leitura e a escrita. 

A mediação do ensino por meio do livro didático estabelece vários conhecimentos 
práticos e teóricos entre a literatura, o cinema, a pintura, a música, seus procedimentos 
e conteúdos se adequam tanto à situação específica da escola, quanto ao 
desenvolvimento do aluno quanto aos diferentes saberes. Cabe, principalmente ao 
professor saber explorar esse recurso, fazendo uso de sua criatividade, inserindo, 
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através de textos, música e as demais linguagens necessária aos estudantes que 
certamente resultará em boas reflexões. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ficou evidente no decorrer do trabalho que o livro didático é indispensável na 
sala de aula e que ele auxilia o professor e os alunos de forma eficaz. A forma como ele 
promove a conversação das práticas artísticas com a Literatura é de fundamental 
relevância para o aluno dentro e fora das escolas, pois, como já mencionado, a arte está 
ligada ao social e podem ajudar no desenvolvimento da cognição e percepção do 
indivíduo. Através das imagens foi possível compreender de forma mais clara como é 
feita essa interação dos textos literários com a arte através da linguagem. É notável que 
as questões levantadas nas imagens estimulam o entendimento e o conhecimento sobre 
o diálogo da literatura com as demais manifestações artísticas e fazem com que os 
alunos consigam resgatar muito bem a ideia central das atividades, que é a interação 
entre as artes, os capítulos também nos mostra como se dá o processo de incentivo do 
aluno com as artes, deixando o aluno livre para refletir, apreciar, criar e produzir o fazer 
artístico, visando sempre a formação humana do sujeito. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
ABAURRE, Maria Luiza M. e PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira: tempos, leitores e 
leituras.  2. ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
BENDER, Eliane Andréa. O livro didático de literatura para o Ensino Médio. Dissertação 
(Linguística e Letras). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2007. 
 
BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira. Literatura: a formação do leitor 
(alternativas metodológicas). 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 
 
BRASIL. Ministério da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais 
- Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2000. 
 
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1967. (Coleção Ensaios, volume 03). 
 
  



79 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

O USO DOS PRONOMES DEMONSTRATIVOS NA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sávio de Souza Carlos24 
Christian Lucas Siqueira Brasil25 

 
 
RESUMO: O seguinte artigo busca fazer uma leitura diacrônica sobre a história do 
português, e posteriormente uma análise sobre os pronomes demonstrativos, levando 
em conta o seu uso na contemporaneidade; para isso foi desenvolvida uma análise 
linguística em alguns livros didáticos atuais que abordam o assunto dos pronomes. Para 
desenvolver as ideias presente neste artigo, toma-se como ponto de partida as marcas 
históricas da língua portuguesa, escritas no livro “História da língua português” por Paul 
Teyssier (2014). Em seguida, é elaborada uma explanação que coloca em contraste os 
pronomes demonstrativos, em seus contextos espaço – tempo, nas suas formas arcaicas 
e modernas para embasar a discursão são usados autores como Mattos e Silva (2006) e 
Matoso Câmara Jr (2011). Além disso, este artigo propõe-se a fazer uma análise e 
observações no que diz respeito aos pronomes demonstrativos, e seu uso no que se 
refere ao livro didático. Leva-se em consideração também, o debate entre o ensino da 
gramática normativa e a confusão que entre a língua e norma. O artigo toma como ponto 
de partida os estudos feitos pelo sociólogo mineiro, Marcos Bagno (1999), os quais, 
estão contidos em seu livro chamado “preconceito linguístico”, assim como Paschoalin 
e Sapadoto (2008), entre outros. Desta forma, trazendo a reflexão sobre o uso do 
pronome demonstrativo nos dias atuais, e ressaltando a função do livro didático, de 
modo que, ele sirva para construir um ensino contextualizado e democrático.  
 
Palavras chave: Pronome, Demonstrativos, Ensino, Português, Gramática. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

O português em sua essência tem é derivada diretamente do latim vulgar, 
posteriormente originou-se o galego português. É certo que, o português em sua riqueza 
é motivado pelos grandes movimentos humanos, assim também como pelos grupos que 
o falam. Neste período o latim era usado para a relação dos reinos, e pelos nobres que 
eram letrados, no entanto, os que já eram letrados sentiam a necessidade de comunicar-
se com o povo porque só assim eles poderiam transmitir os sermões e tradições. O 
galego – português, segundo historiadores, nasce no final de século XIII, a poesia lírica 
representa uma das primeiras marcas histórica dessa língua. Apesar disto, a literatura 
galega vai buscar sua origem em escrito mais distantes como: à poesia dos trovadores 
provençais para as cantigas d’amor, ou, para as “cantigas de mulher”, que são as 
cantigas d’amigo, à tradição atestada pelas muwaššahas dos séculos XI e XII, poemas em 
hebraico ou em árabe nos quais aparecem versos no romanço moçarábico (TEYSSIER 
2014, p. 21).  
 No entanto é só na segunda metade do século XIII que o português vulgar 
começa a ganhar formas de grafia corretas sobre isso (TEYSSIER 2014, p. 22) assinala 
que:  

                                                           
24 Discente do Curso de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. 
25 Discente do Curso de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 



80 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

O testamento de Afonso II (1214) já utiliza ch para a africada [tš] — ex.: 
Sancho, chus —, consoante diferente do [š], ao qual se aplica a grafia 
x. Este ch, de origem francesa, já era usado em Castela com o mesmo 
valor. Para “n palatal” e “l palatal”, é somente após 1250 que 
começam a ser usadas as grafias de origem provençal nh e lh; ex.: 
gaanhar, velha. O til (~), sinal de abreviação, serve freqüentemente 
para indicar a nasalidade das vogais, que pode vir também 
representada por uma consoante nasal; ex.: razõ, razom ou razon. 
  

Independentemente de suas incoerências e precisões as primeiras tentativas de 
normatizar o galego – português serviram para padronizar e tornar mais fonético algo 
que iria se perpetuar ao longo da história. A gramática em Portugal surge da cultura 
humanista, influenciada por ela a primeira gramática foi feita por Fernão de Oliveira, 
autor da obra intitulada: Grammatica da Lingoagem Portuguesa (1536) desse período 
em diante surgiram várias gramáticas, todas elas estão ultrapassadas, mas elas servem 
para que o leitor atual possa perceber a evolução da língua durante cada período da 
história evolutiva da língua. 

Ao deparar-se com um texto do final do século XVI é notória a evolução do 
português, a exemplificar o livro de camões intitulado “Os lusíadas”, de modo que, 
percebe-se uma linguagem marcada pelo humanismo. E de forma clara revela uma 
transição para o português clássico. Para chegar, de fato, a essa fase o português teve 
que sofrer diversas transformações do século XIV ao XVI, de forma que, tiveram como 
resultados a fixação da morfologia e sintaxe da língua, resultando em poucas variações 
daí em diante, conforme explana (TEYSSIER 2014, p. 55-56) 

 
A morfologia do nome e do adjetivo absorve as conseqüências das 
evoluções fonéticas: os plurais dos nomes em ão são fixados (tipo 
mãos, cães e leões), assim como o feminino dos adjetivos em ão; ex.: 
são, feminino sã. Ainda que uma ortografia arcaica por vezes as 
mascare, desde 1500 já têm plena vitalidade as formas da língua 
moderna. É o que se dá, por exemplo, com os plurais dos substantivos 
e adjetivos em -l; ex.: sol, plural sóis (escrito então soes); cruel, plural 
cruéis (escrito cruees ou crueis). 
 

Outro grande nome desse período foi o dramaturgo Gil Vicente, o qual consta do 
1502 a 1536 nas cortes de D. Manuel e de D. João III [...] (TEYSSIER 2014). Vicente é uma 
figura importante para entender esse processo de construção da língua clássica. 
Entretanto ele retomava, em suas obras, várias expressões que já haviam sido 
ultrapassadas pela língua. Esse fenômeno marcava uma transgressão no sentido de não 
adaptação ao novo, todos esses traços já marcados eram estranhos para a corte da 
época. Mesmo para as formas não marcadas, a obra de Gil Vicente representava um 
fenômeno que mostrava a língua de um povo que ainda não tinham aderido as 
novidades do renascimento humanista.   

A transição do século XVIII ao XIX no que se refere à morfologia, sintaxe e 
vocabulário foi marcada pela transição entre o português clássico e o contemporâneo. 
Principalmente na morfologia e sintaxe, posteriormente a língua falada enriqueceu-se, 
assim como todas as línguas europeias da época. Foi um período onde vários termos 
técnicos e científicos foram criados, originado dai varias formas divergentes e derivadas 
do mesmo núcleo. Como (TEYSSIER 2014, p. 55-56) explica: 
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Foi-se, por vezes, buscar no léxico existente a palavra própria para 
denotar o objeto novo (ex.: comboio), mas, na maior parte dos casos, 
recorreu-se, como nas outras línguas românicas — e sobre o seu 
modelo — às raízes greco-latinas; ex.: automóvel, autocarro, televisão. 
A língua continua, assim, a criar termos eruditos como sempre fez, 
desde as suas origens. 
 

As marcas históricas, e todas as épocas do português foram de extrema 
importância para a construção do português brasileiro que se tem hoje. Estruturalmente 
falando, os períodos passados influenciaram o que se conhece hoje como gramática, de 
modo que, tudo que entendesse por gramática tem raízes no que foi construído no 
passado. Os pronomes demonstrativos não fogem a essa regra, eles foram mudando ao 
longo do tempo; no entanto não perderam sua função genuína, mesmo que algumas 
estruturas tenham caído em desuso ou até mesmo ganhado uma nova forma fonética 
de se expressar sua função foi preservada, de maneira que seus significados 
permanecem o mesmo atualmente.  

A história das línguas é a história do povo, das culturas. A complexidade com que 
avançam as relações atingem os fenômenos linguísticos e a dinamicidade do seu 
processo. O português, louvado entre os poetas, especialmente na pessoa de Camões 
que cria ser a língua com pouca corrupção, também passou pelo encadeamento das 
transformações geradas pelo tempo. Por isso, os estudos sobre o português histórico 
viabilizam o amparo para as teorias modernas acerca dos fenômenos mutáveis da 
língua. 

Tentar-se-á, brevemente, neste trabalho, investigar as ocorrências dos 
pronomes demonstrativos no português datado entre os séculos XIII e XV, chamado por 
Mattos e Silva (2006) de português arcaico, e fazer uma comparação com o português 
moderno, com base nos estudos de Mattoso Camara (2011), enxergando as possiveis 
mutações. Ver-se-á, portanto, que algumas formas foram esquecidas no tempo e 
desapareceram tanto na língua oral, como na escrita, mas outras assumiram a posição 
sem a perda absoluta do sentido.  
 
2 OS PRONOMES DEMONSTRATIVOS NO PORTUGUÊS ARCAICO E MODERNO 
   

De um modo geral, os pronomes demonstrativos são utilizados para retomar 
coisas no espaço, tempo e no texto. No contexto espaço-tempo, eles têm a função de 
apontar objetos na relação comunicativa falante-emissor, ou de retomar coisas ditas no 
tempo diverso ao da interação. Sintaticamente, os demonstrativos se comportam como 
determinantes do nome, assumindo a posição de adjunto no sintagma nominal. Além 
disso, há o seu caráter fórico, ou seja, a sua habilidade de referir-se a elementos 
utilizados no texto, dividem-se, nesse caso, em duas: anáfora, referência a um termo 
que se encontra anterior ao pronome; e a catáfora, referência a um termo pósposto ao 
pronome. 

Durante o período do português arcaico, manteve-se o esquema tricotômico, 
herdado do sistema latino, com referência à localização do E (emissor) e R (receptor), e 
que variava em número e gênero. Nesse período, portanto, tem-se o seguinte: 
1. Campo do Emissor (E) 
A) este/esta, estes/estas, isto/esto; 
B) aqueste/aquesta, aquestes, aquestas, aquesto/aquisto. 
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2. Campo do Receptor (R) 
A) esse/essa, esses/essas, isso/esso; 
B) aquesse/aquessa, aquesses/aquessas, aquesto/aquisso. 
3. Fora do campo de E e R 
A) aquele/~ aquel/aquela, aqueles/aquelas, aquelo/aquilo. 
 As formas reforçadas, que, segundo Mattos e Silva (2006) se diferenciavam das 
formais simples por apresentar mais ênfase no discurso, têm como prefixo *accu- 
(aquest-, aquess-, aquel-) podem ser observadas em textos escritos nos séculos XIII ao 
XVI, mas, como aponta Mattos e Silva (2006, p. 109): 
 

sobre as formas reforçadas que vieram a desaparecer do sistema, 
informa os estudiosos do período arcaico – e a análise exaustiva dos 
DSG (1989:153-185) confirmou – que as de tipo 2 – aquess – são pouco 
documentadas, enquanto as de tipo 1 – aquest – são muito frequentes 
e continuam a aparecer ainda no século XVI.  

  
É o caso de textos como as cantigas trovadorescas criadas no período medieval, 

onde o português sofria forte influência do galego: 
Bailemos nós já todas três, ai amigas, 
So aquestas avelaneiras frolidas,  
[...]  
So aquestas avelaneiras frolidas (aquestas = estas) 
Verrá bailar. 
[...] 
So aqueste ramo so lo que bailemos 
Verrá bailar (p. 26) 

(Airas Nunes, de Santiago. In: SPINA, Segismundo. Presença da Literatura Portuguesa – 
I. Era Medieval. 2.a ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966.) 
 Segundo Mattos e Silva (2006), poderia haver diferença entre as formas simples 
(est-, ess-) e as reforçadas, denominada de “diferênça sensível”. Isso porque as últimas 
teriam valor mais enfático. No entanto, no século XV, as formas são usadas 
ambivalentes, ou seja, passam a assumir o mesmo grau de valor, tanto na oralidade 
como na escrita, como no exemplo a seguir: 
“Per esta estoria o doutor nos demonstra...” (p. 106) 
“Em aquesta estoria, o doctor nos ensina...” (p. 107) 
 Além disso, há também a forma aquel,  que se diferencia de (1) e (2) por ser 
utilizada na interação para referir a algo fora do campo da comunicação. Segundo Silva 
(2006), os dados do DSG (Diálogos de S. Gregório), que datam o século XIV, não apontam 
uma alternância dos termos, mesmo quando o elemento a posteriori inicia-se com uma 
vogal. No texto “A Demanda do Santo Graal” há ocorrências como:  
“Aquel  verdadeiramente o seguiu de longe [...] (p. 41) 
“Aquel  há de dar cima aas aventuras do regno de Logres [...] (p. 40) 
 Nota-se, claramente, que o pronome está se referindo a algo que se distancia do 
falante, quer seja por tempo (passado), ou espaço (fora do espaço de E e R).  

As variações ortográficas encontradas nas formas simples mantinham diferença 
de sentido, salvo as relações de espaço na interação emissor-receptor. Nesse caso, têm-
se os pronomes esto e esso correspondentes, respectivamente, a isto e isso. 
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Além disso, há a ocorrência da crase, já no período arcaico, originada da junção 
dos pronomes demonstrativos mais as preposições de e em, formando desta, neste, 
naquele etc: 

“[...] So aqueste ramo destas avelanas [...] (p. 26) 
“... por que neste tempo dagora asy os achauamos...” (p. 110 - CC) 
Sob o olhar fórico, para chamar atenção, as referências se distinguem quanto à 

ocorrência das formas simples entre ess- e est-. O primeiro, em geral, faz alusão 
anafórica, enquanto o segundo, catafórica. No texto “A Demanda do Santo Graal”, há 
essa oposição destacada, que ainda hoje pode ser encontrada nas gramáticas do 
português moderno.  

Já os pronomes demonstrativos usados nos dias atuais também têm a função de 
mostrar pessoas ou coisas em um determinado espaço do tempo e texto. Algumas 
vezes, os demonstrativos são acompanhados de gesto físico e advérbios como aí, aqui, 
lá. Eles possuem a capacidade de indicar os objetos e seres sem precisar chamá-los pelo 
nome (função dêitica). Assim também, como chamar atenção para o que se dirá e o que 
foi dito (função fórica), como afirmar Mattoso Câmara (2011, p. 122): 

 
A sua função dos pronomes demonstrativos é indicar a posição no 
espaço de um elemento do mundo biossocial tratado na língua como 
ser, ou nome. Essa indicação se faz em referência à posição do falante. 
Há a tal respeito vários sistemas de demonstrativos pelas línguas do 
mundo afora. Um, muito generalizado, é dicotômico e consiste em 
marcar o ser indicado como próximo ou distante do falante. (MATTOSO 
CAMARA JR. 1970, p.122). 
 

 Nos empregos dos pronomes demonstrativos, têm-se este, esta, isto que são 
usados para se referir a algo que está perto do falante, em um determinado espaço e 
tempo, assim como chamar atenção para o que se disse ou dirá (função fórica), por 
exemplo, nas frases: 

Nesta casa não é permitido correr. 
Ninguém nesta sala me conhece. 
E isso ocorreu esta noite. 

 Essa, esse, isso basicamente, se referem ao que está perto ou algo que tenha 
relação íntima com a pessoa a qual se dirige. No entanto, os pronomes permanecem 
como indicadores de espaço, como aponta Mattoso Camara (2011, p. 123) “o papel dos 
demonstrativos é, portanto, essencialmente “dêitico”, isto é, indicador no espaço”.  

De acordo com (GABRIEL, 2003) podem indicar também o futuro e o passado da 
pessoa que irá produzir a sentença, e na função fórica pode ser usado para retomar algo 
que já se disse em um determinado contexto, ou por meio de uma segunda pessoa. 
Como se pode ver a seguir:  
 Não sei o que se passa nessa sua cabeça. 
 Nesse momento, sumiram as dores. 
 Foi essa a última palavra dita? 
 Tem-se também aquele, aquela, aquilo que é usado para se referir a algo que 
está afastado da pessoa que fala e a quem é falado determinada sentença (MATTOSO 
CAMARA JR, 2011). Além de poder ser usada em contextos onde há um afastamento 
vago em um determinado espaço e contexto. Na função anafórica, eles indicam a última 
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coisa a qual foi dita, diferentemente de este, esta, isto que fazem referência ao que vem 
em primeiro lugar. Por exemplo: 
 Aquela casa tem janelas. 
 Estávamos todos juntos naquela noite... 
 Eu estava conversando com ela quando nós ouvimos aquela música. 

No entanto, devido à intenção do falante, esses pronomes não são usados 
rigorosamente na oralidade, haja vista que, o falante pode trazer formas próprias de 
produzir determinada sentença em um devido contexto. Por exemplo, o falante pode 
optar por uma forma estilística e usar o este para se referir a algo que está longe, no 
espaço do falante, ou algo que não tenha importância para o próprio. Pode-se perceber 
estes casos quando os pronomes demonstrativos atenuam sentimentos. 
 Nos pronomes demonstrativos modernos existem também os termos que não 
estão gramaticalmente falando corretos, todavia foram consagrados pelo uso, são eles: 
além disso, nada disso, por falar nisso, enquanto isso, isto é, por isso, isto de, com isso, 
etc. É interessante apontar o uso do pronome demonstrativo isso para responder a 
perguntas de forma positiva. A seguir pode-se ver exemplos destes pronomes: 
 Por falar nisso, vocês conhecem algum professor? 
 Enquanto isso iam andando. 
 Por isso estamos aqui. 
 Há, isso sim é correto. 
 Os pronomes demonstrativos, apesar de suas mudanças físicas, não perderam 
sua função durante os séculos, que é a de apontar para algo, dentro ou fora do texto. 
Percebe-se que seu emprego manteve-se até com o reforço do gesto físico, assim 
também como os advérbios no português moderno que são influência do latim. Durante 
os séculos, os demonstrativos passaram por um processo de simplificação. No português 
moderno, constata-se que, na modalidade escrita informal, os demonstrativos passam 
por um processo de simplificação, nota-se que atualmente os falantes têm preferência 
pela forma esse:  

A rigor, no emprego anafórico desaparece a oposição este:esse, ou, 
antes, este não passa de uma forma mais enfática qdo que esse. A 
oposição estrutural se transpõe para uma mera oposição estilística. A 
verdadeira oposição entre este (esse): aquele, assinalando o primeiro 
membro proximidade no contexto, e o segundo uma referência a 
distância. (MATTO CAMARA JR, 2011, p. 124)  
 

 Nesse caso, a utilização dos pronomes é reduzida praticamente a dois: esse, 
convencionado a objetos que estão mais próximos do falante e aquele, para objetos 
distantes. Na oralidade, a economia dessas formas diz respeito a uma correspondência 
de sentido, ou seja, que este é igual a esse; salvo exceções onde, como afirma Camara 
Jr (2011) há necessidade de ênfase.  
 
3. O LIVRO DIDÁTICO: ANÁLISES E OBSERVAÇÕES 

 

 É comum observar nas aulas de Língua Portuguesa a ênfase ao ensino de 
gramática normativa. Obviamente, a escola é o espaço onde a norma deve ser ensinada, 
transmitida. O problema assume proporções maiores quando o aluno confunde a língua 
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com a norma. Esse tipo de comportamento, tão comum no cenário educacional 
brasileiro, muitas vezes elimina a capacidade crítica de pensar a língua além da regra.  
 Perini (1996) alerta que apenas o ensino da gramática normativa não torna o 
aluno capacitado para ser um bom escritor e falante da língua. O autor aborda essa 
questão como “uma mercadoria que não podemos entregar”, tendo em vista que, o 
ensino prescritivo da norma culta não fornece estratégias didáticas que visam a boa 
escrita, muito pelo contrário, o que por muitas vezes acaba acontecendo é uma 
desmotivação por parte do aluno, medo e aversão: 
 

Quando justificamos o ensino de gramática dizendo que é para que os 
alunos venham a escrever (ou ler, ou falar) melhor, estamos 
prometendo uma mercadoria que não podemos entregar. Os alunos 
percebem isso com bastante clareza, embora talvez não o possam 
explicitar; e esse é um dos fatores do descrédito da disciplina entre 
eles. (PERINI, 1996 p.66) 
 

É nesse sentido que as aulas de Língua Portuguesa tornam-se fatigosas. Os alunos 
que são incapazes de oferecer uma visão crítica tornam-se reféns do ensino do 
professor. No caso dos pronomes demonstrativos, o aluno precisa entender que existem 
diferentes modalidades e contextos cuja língua se adapta.  

O que se vê no livro didático, no entanto, é um profundo distanciamento do caso. 
Quando se trata de conceitos, os gramáticos não procuram enfatizar a diferença entre 
a língua escrita, oral, ou ainda as diversas áreas discursivas em que pode-se empregar 
os pronomes: “são demonstrativos os pronomes que substituem ou acompanham o 
substantivo, indicando relações de espaço entre os seres e as pessoas do discurso. Esse 
espaço pode ser relativo à posição geográfica, temporal e linguística.” [grifos do autor] 
(PASCHOALIN; SAPADOTO, 2008, p.86). 

Percebe-se, ao decorrer do livro didático, uma real negligência, omissão aos 
fatores que podem suscitar a utilização diferente dos pronomes. Além disso, há 
distinção semântica dos pronomes este e esse normalmente encontrado nas gramáticas. 
O real problema, no entanto, está em descartar os conceitos já internalizados pelos 
falantes acerca da sua utilização. 

Frequentemente, o livro didático distancia as demais variações em detrimento 
de valorizar a norma prestigiada nas camadas mais elevadas da sociedade. O 
esquecimento das gramáticas internalizada e descritiva, a supervalorização da 
normativa, influencia diretamente no que o professor chama de erro na sala de aula, 
como afirma Possenti (1996, p. 79) “ na perspectiva da gramática descritiva só seria erro 
a ocorrência de formas ou construções que não fazem parte, de maneira sistemática, de 
nenhuma das variantes de uma língua.” 

Na questão temporal, Paschoalin e Sapadoto (2008) abordam as formas de duas 
maneiras, como nos exemplos: 
a) Esta semana a escola está tranquila; 
b) Essa semana a escola esteve cheia de atividades.   
 Na primeira ocorrência, o demonstrativo traz a ideia de um presente contínuo; 
já na segunda, um passado próximo. Mas, na oralidade, a ocorrência do ess- é mais 
frequentemente utilizada nos dois casos, ou seja, tanto para o passado próximo, como 
para o presente contínuo.  
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 Bechara (2009, p. 139), em sua Moderna Gramática, aponta para o caso dos 
pronomes não serem usados regularmente conforme a norma: “nem sempre se usam 
com este rigor gramatical os pronomes demonstrativos; muitas vezes interferem 
situações especiais que escapam à disciplina da gramática”. Mas, mesmo com o 
reconhecimento, há a alegação de que os casos que escapam à disciplina, tampouco 
estudados, ou mesmo, admitidos como usos habituais da língua.  
 É nessa direção que caminha a crítica de Bagno (1999, p. 67) acerca do círculo 
vicioso do preconceito linguístico, pois funciona: 
 

Assim: a gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua 
[pg. 73] vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos 
autores — fechando o círculo — recorrem à gramática tradicional 
como fonte de concepções e teorias sobre a língua. 
 

 A valorização da norma é efetivada pelo círculo, pois nada escapa à sua realidade 
de manter-se firme. Tudo gira em torno da gramática normativa, quer seja a inspiração 
à prática do ensino, a indústria bibliográfica e a busca dos professores em resolver seus 
dilemas com a língua. Em um ambiente como esse, é possível que as variações não 
ganhem espaço e o aluno seja forçado a crer que aquilo que não atinge a regra, não é 
língua. Inclusive, pouco, ou nada, será transmitido acerca da diferença dos pronomes 
demonstrativos. 
 Sobre os pronomes isto, isso e aquilo Bechara (2009, p. 139) observa “funciona 
com o valor “grosso modo””. Poucos gramáticos refletem sobre o seu valor na oralidade, 
pois, quando utilizado por um interlocutor, geralmente é uma forma pejorativa de 
referir-se ao outro. Isso porque o pronome absorve sua característica básica de reportar 
a seres inanimados ou “coisas” (MATTOSO CAMARA JR, 2011), ou seja, ele refere-se ao 
outro como “coisa”. 
 Rocha Lima (2011, p. 160) também apresenta um conceito semelhante:  
 

Quando, ao conversar com alguém, eu digo “esta cadeira”, a palavra 
esta mostra que a cadeira está perto de mim, ou é a em que me sento. 
Mas direi “essa cadeira”, se me quiser referir à que está ao lado do 
meu interlocutor, ou à em que ele se senta. Já “aquela cadeira” não 
será a que está perto de mim, nem perto dele. Há, portanto, estreita 
relação entre eu e este, tu e esse, ele e aquele, da mesma forma que 
entre os pronomes pessoais e os possessivos. 
 

 O gramático também apresenta uma correspondência às pessoas do discurso na 
utilização dos demonstrativos. No entanto, em Rocha Lima (2011) há uma ligação da 
norma com a oralidade, uma vez que o autor afirma “quando eu digo”; a diferença dos 
pronomes com relação ao espaço também é demonstrada, ou seja, sem levar em conta 
o que de fato acontece na oralidade. 
 Já Barreto (2010, p. 241) faz uma observação da função textual dos pronomes, 
seu caráter dêitico:  
 

Os pronomes situam as pessoas do discurso, indicando elementos 
textuais e situacionais. Dentro do texto, atuam como mecanismos 
coesivos de anáfora (retomada de um referente) e catáfora 
(antecipação de um referente). Ao apontar para elementos 
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situacionais, têm função dêitica e contribuem para a contextualização 
das ações. [grifos do autor] 
 

 É importante o destaque da função textual dos pronomes, uma vez que eles 
servem como elementos coesivos. Dessa forma, o aluno será capaz de compreender que 
podem ser utilizados no texto para localizar elementos como forma de referência. Essa 
função é uma das formas que enriquecem o texto e diminui a quantidade de repetição 
de palavras (substantivos) que geralmente demonstram pouca flexibilidade na escrita. 
 O professor, portanto, com uma visão que ultrapasse a regra somente, tem em 
suas mãos uma arma poderosa para êxito na produção textual do seu aluno. Sobretudo, 
essas formas ocorrem frequentemente na modalidade oral e podem ser transmitidas 
para a escrita. No entanto, o que geralmente acontece é a tentativa de transportar a 
norma para a realidade oral da língua para obter-se a correção, mesmo em contextos 
discursivos em que se permite a linguagem informal. A história mostra, todavia, que ao 
longo do tempo a evolução assume novos arranjos e configurações que dão ao falante 
a habilidade de se expressar. 
 Todos os livros didáticos pesquisados usam as formas aquel- e aquil- como 
referente a pessoas e objetos que não estão presentes no espaço-tempo do falante, 
como também associado a terceira pessoa do discurso – plural e singular. É importante 
destacar que, a forma aquil- também pode ser utilizada referindo-se a pessoas, mas 
como uma forma pejorativa. Como já identificado, entende-se que o falante toma o 
outro como coisa, então, desvalorizando-o como pessoa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A evolução da língua, ou seja, enxerga-la diacronicamente, é uma das formas 
perspicaz que oferece um olhar menos preconceituoso e mais aberto a avaliações 
sinceras. A língua portuguesa obteve transformações, desde seu período em que ainda 
era chamada de galego-português, tornando-se o português arcaico e evoluindo até o 
português moderno. Nesse interim, viu-se que houve muitas perdas linguísticas, 
mutações e casualidade no uso dos pronomes demonstrativos. Além de praticamente 
não haver, na modalidade oral, uma diferenciação entre o uso das formas ess- e est- no 
que diz respeito à localização espacial e temporal do indivíduo. 
 Observou-se também que os livros didáticos pesquisados pouco apresentam o 
comportamento dos pronomes na modalidade oral, investigando somente suas 
categorias quanto ao uso na escrita. Algumas gramáticas referem-se às suas funções 
coesivas, onde os pronomes podem ser usados para localizar elementos no texto sem 
que haja repetição do substantivo e enriquecendo a modalidade escrita do aluno. 
 Diante disso, é importante enfatizar a posição do professor em ensinar a 
diferença entre língua e norma, além de enfatizar o comportamento da língua 
portuguesa em seus variados contextos discursivos. Dessa forma, pode-se instigar o 
pensamento crítico e uma abertura para análise das distinções das modalidades e 
ocorrências devidas. A própria característica de mutabilidade da língua já oferece uma 
visão pedagógica mais acessível e que permite ao aluno a adaptação aos ambientes 
ideais de fala e escrita.  
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UMA PROPOSTA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA A PARTIR DO GÊNERO ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO 

 
 

Jammara Oliveira Vasconcelos26  
Lara Marques de Oliveira27 

 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma abordagem de trabalho 
voltada para o Ensino Médio (EM) em que o texto seja utilizado como fonte para uma 
atividade epilinguística sobre a língua, ou seja, uma prática reflexiva sobre ela 
(TRAVAGLIA, 1996). Desse modo, pretendemos explorar especificamente os recursos 
verbais e não verbais na construção dos anúncios publicitários e como esses recursos 
podem ser utilizados pelo professor com o objetivo de abordar a natureza persuasiva da 
linguagem pertinente aos gêneros desta natureza. O aporte teórico dessa pesquisa 
fundamenta-se em estudiosos como Geraldi (2002), Mendonça (2006) e Oliveira (2010) 
que concebem o estudo de gramática a partir do texto como ponto de partida, buscando 
estimular o aluno a aprimorar suas habilidades linguísticas através da sugestão de 
atividades reflexivas para o estudo dos gêneros nas aulas de Língua Portuguesa. Dessa 
feita, nossa análise reforça o quanto pode ser proveitoso o ensino de Língua Portuguesa 
voltado para a Análise Linguística, partindo dos textos disponíveis nos diferentes 
gêneros discursivos, motivando cada vez mais a atividade reflexiva do discente diante 
dos diferentes aspectos que envolvem os gêneros nas diversas esferas sociais nas quais 
os discentes estão inseridos.  
 
Palavras-chaves: Anúncio publicitário. Atividade reflexiva. Epilinguística. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Nos últimos anos, os estudos da linguagem têm se voltado para práticas que 
envolvem a reflexão sobre a língua, de modo que os professores de Português não são 
concebidos apenas como exímios conhecedores de gramática com suas regras 
decorados à risca, mas sim, buscam cada vez mais contemplar as práticas de linguagem 
num contexto discursivo. Desse modo, muito se tem falado acerca de letramento ou 
multiletramentos. Nas palavras de Soares (2009, p. 40): “(...) o indivíduo letrado não é 
só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita. 
Neste sentido, este indivíduo responde adequadamente às demandas sociais de leitura 
e escrita”. Desta forma, o objetivo primordial da disciplina de Língua Portuguesa 
(doravante LP), numa perspectiva de letramento, é que o conjunto de informações 
adquiridas pelos alunos objetive incluí-lo nas diversas práticas sociais de leitura e escrita, 
capacitando-o a usar os diversos recursos da linguagem com vistas a compreender e 
escrever textos coerentes e adequados às mais diversas situações sociocomunicativas.  
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 Assim, com o objetivo de possibilitar uma reflexão acerca dos fenômenos da 
Língua Portuguesa em consonância com as práticas de letramento, surgiu o conceito de 
Análise Linguística (doravante AL). Essa proposta foi divulgada no Brasil a partir do livro 
“O texto na sala de aula: leitura e produção” organizado por Geraldi e publicado em 
1984.  Em linhas gerais, a AL propõe uma mudança de tratamento do ensino de 
gramática que envolva os sujeitos atores do processo de ensino e aprendizagem de 
língua materna. Nesta perspectiva, o domínio da nomenclatura gramatical, isto é, a 
prática de decorar regras, não é considerado o único nem a melhor estratégia a ser 
fomentada e adotado pelo professor, pelo contrário, essa prática centrada apenas na 
nomenclatura, na perspectiva da AL, é reducionista quanto às inúmeras possibilidades 
de estudo da gramática de forma reflexiva. Segundo estudos como o de Geraldi (2002), 
o ensino de Língua Portuguesa, pelo viés da AL, fornece subsídios ao aluno para 
compreensão e produção dos mais diversos gêneros textuais. Na verdade, a perspectiva 
adotada pelos teóricos perpassa o âmbito da norma-padrão com vistas à produção de 
gêneros escritos. 

Ainda no que tange à proposta de Geraldi (2002) sobre a AL, o autor destaca que 
uma mudança na forma em que a linguagem é vista apresenta inúmeras possibilidades 
e desafios ao professor de LP. Neste caso, esse profissional dedicaria mais tempo ao 
trabalho com os gêneros textuais e à produção de texto, tornando as aulas de gramática 
mais aplicáveis aos objetivos comunicativos do aluno. É necessário relembrar, também, 
que muitas dificuldades surgiram com essa proposta visto que, na época, tratava-se de 
algo inovador e se apresentava como um desafio para uma tradição marcada por regras. 
Contudo, ainda hoje tantas décadas depois, o ensino de gramática orientado pela AL é 
uma realidade distante para muitos profissionais de língua materna. 

Portanto, com o objetivo de ampliar ainda mais a divulgação de propostas nessa 
área, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de Análise 
Linguística a partir do gênero anúncio publicitário. Nossa escolha por esse gênero 
explica-se pelo fato de ele apresentar uma carga elevada de elementos persuasivos que 
podem ser explorados pelo professor com o objetivo, por exemplo, de introduzir os 
estudos acerca dos gêneros primordialmente argumentativos como o artigo de opinião 
e o gênero dissertativo-argumentativo.  

Assim, tencionando possibilitar uma discussão coerente sobre o objeto em 
análise, nosso artigo está dividido em três seções, acrescidas do resumo, desta 
introdução, das considerações finais e das referências. Passamos à discussão sobre o 
que concebemos por anúncio publicitário. 
 
1 O GÊNERO “ANÚNCIO PUBLICITÁRIO” 
  

A escolha do gênero “anúncio publicitário” deu-se pelo fato de observarmos que 
esse gênero apresenta uma alta carga de elementos persuasivos, podendo atuar como 
recurso importante em uma aula de LP voltada para a análise linguística. No anúncio 
publicitário, a utilização da linguagem articula-se com o objetivo de fazer com que o 
público-alvo adquira determinado produto. Assim, o uso desse gênero em sala de aula 
pode facilitar a aproximação do aluno com outros gêneros textuais escritos.  

Neste sentido, é importante deixar claro o que concebemos como anúncio 
publicitário. No âmbito dos estudos da linguagem publicitária em geral, há questões que 
ainda causam polêmicas terminológicas. Uma dessas polêmicas está relacionada a 
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definição do que é o anúncio publicitário. Na verdade, em muitos casos questiona-se a 
diferenciação feita entre anúncio publicitário e propaganda. Enquanto alguns teóricos 
distinguem as duas, outros, tendem a neutralizar as definições conceituando anúncio e 
propaganda como termos sinônimos.  

Tomando como base os estudos de Sousa (2017) que destacam a necessidade de 
tratarmos de forma diferenciada os dois conceitos, assumimos a propaganda como uma 
forma de anunciar ideias sem fim lucrativo, por sua vez, caracterizamos o anúncio 
publicitário como uma forma de divulgação de bens e de serviços, o que implica na 
intenção de persuadir o consumidor com o objetivo claro de incentivar a compra do 
produto. Além disso, Sousa (2017) pontua que os dois gêneros distinguem-se por 
apresentarem recursos persuasivos e propósitos comunicativos distintos de acordo com 
o público pretendido. 

Já é sabido que, no contexto atual, os anúncios publicitários ocupam lugar de 
destaque na mídia e na internet, configurando-se como importantes meios 
propagadores de recursos persuasivos e partilham sociocognitivamente diversas 
informações com os mais diversos tipos de indivíduos. Conforme Sousa (2017, p. 29), “o 
anúncio é um gênero textual estabelecido na sociedade; possui status próprio, conferido 
pelo usuário”. Diante do espaço ocupado por esse gênero no cenário pós-moderno, são 
grandes as possibilidades de que o aluno já tenha conhecimento dele e possa 
compartilhar com o professor sobre sua experiência acerca do gênero anúncio. Na 
perspectiva de discutir acerca dessas crenças Bigal (1999, p. 57) afirma que: 

 

O receptor-consumidor crê na publicidade que tem como objetivo 
fazê-lo crer na marca e produto, na marca e no serviço. Essa 
reciprocidade entre a publicidade e o receptor-consumidor gera uma 
sensação agradável de certeza, que satisfaz o receptor quanto às suas 
crenças e leva-o, como consumidor, à ação de compra. Faz dele um 
consumidor de produtos e de composições publicitárias (BIGAL, 1999, 
p. 57).   

 
Ainda no que diz respeito à caracterização dos anúncios, Sousa (2017, p. 50) 

também apresenta alguns aspectos importantes desse gênero, afirmando que: “A 
publicidade utiliza a criatividade para seduzir o consumidor. Para entendê-la ou, ainda, 
para construí-la, muitas vezes é necessário conseguir ‘ler’ aquilo que não está escrito, 
entendendo as referências que a publicidade faz”. Nos anúncios publicitários, os 
recursos linguísticos e imagéticos são primariamente formulados com base na adesão 
do consumidor: adesão à ideia e adesão ao produto. Dessa maneira, a linguagem no 
anúncio publicitário se porta como objeto de consumo, à medida que se apresenta como 
um bem desejável.  

Na configuração do anúncio publicitário, as linguagens verbal e não verbal 
coadunam- se na construção de sentidos. A linguagem não verbal nos anúncios 
publicitários é rica em elementos persuasivos que aliados às configurações verbais do 
discurso desempenham um papel primordial na construção persuasiva desse gênero. De 
modo que essa relação de sentidos produz a crença do consumidor no produto 
anunciado pela publicidade, levando-o muitas vezes a comprar o determinado objeto 
de consumo. Esses elementos verbais e não verbais são importantíssimos na teia de 
sentidos que se objetiva construir. Com base nisso, entendemos como recursos não 
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verbais nos anúncios publicitários as cores, o negrito, o tipo e tamanho das fontes, as 
gravuras, etc.  

Não há como esquecer, também, o fato de que o gênero “anúncio publicitário”, 
por ser um gênero altamente persuasivo, pode servir também como introdução a outros 
gêneros, fortemente argumentativos, porém, mais extensos como o gênero “artigo de 
opinião”, por exemplo. Além disso, o professor de LP pode utilizar esse gênero na 
direção oposta, aproximando-o dos gêneros altamente expositivos, isto é, gêneros que 
se propõem apenas a transmitir informações sem juízo de valor, possibilitando 
apresentar um contraste entre os tipos de texto. Por fim, ainda segundo Bigal (1999, p. 
29): 

 

[…] se, por um lado, a Publicidade é discurso, portanto opera sobre um 
objeto, por outro lado, a Publicidade é uma imagem especular, é um 
discurso que espelha o seu “outro”, que vem a ser a si própria 
enquanto objeto de consumo. Assim, a Publicidade expõe um produto 
ou um serviço atrelados a uma dada marca e, ao mesmo tempo, 
expõe-se enquanto sistema de crença definido: a crença no consumo 
(BIGAL, 1999, p. 29). 

 
De acordo com a citação acima, é possível observar que a publicidade não apenas 

promove o consumo de serviços ou produtos, mas ela própria apresenta-se como objeto 
de desejo, possibilitando uma reflexão sobre como as redes de sentido estruturam-se 
no gênero anúncio publicitário. A publicidade destaca-se no cenário atual em que muitas 
inovações tecnológicas surgem e os consumidores se veem seduzidos pela velocidade 
em que essas inovações aparecem nos veículos de comunicação, muitas vezes 
influenciando-os enquanto sujeitos, haja vista o gênero apresentar uma alta carga 
persuasiva que fomentam  questionamentos identitários da ordem do “quem eu sou?”, 
ou ainda, “quem eu quero ser/parecer?”.  

Portanto, ao trabalhar com os alunos em sala de aula, gêneros como o “anúncio 
publicitário”, o professor está preparando o aluno para as influências desses gêneros na 
composição de identidades, mas também, está munindo o discente de habilidades 
importantes para a exploração de aspectos do tipo: estilo, composição, objetivos 
comunicativos, também, de outros gêneros persuasivos. “Em todos esses casos há uma 
base informativa que, manipulada, serve aos objetivos, intenções do emissor. A 
diferença está no grau de consciência quanto aos recursos utilizados para o 
convencimento” (SOUSA, 2017). Neste sentido, ao propor discussões sobre os anúncios 
publicitários, o professor de língua materna estará estimulando reflexões sobre a 
linguagem, de modo que possa incentivar, ainda mais, o nível de consciência dos alunos 
acerca da publicidade. Assim, quanto mais ciência o sujeito tiver do fato de que a 
linguagem é situada política e socialmente, mais facilmente ele poderá compreender a 
necessidade de um olhar crítico sobre as reais intenções dos anunciantes veiculadas 
através do gênero. 

 
2 A ANÁLISE LINGUÍSTICA NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 A prática de Análise Linguística, conforme já mencionada, foi apresentada pela 
primeira vez pelo professor João Wanderley Geraldi com o objetivo de apresentar uma 
nova maneira de conduzir o ensino de Língua Portuguesa nas salas de aula do ensino 
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básico de todo o Brasil, usando o texto como ponto de partida para as aulas de 
gramática. Vejamos: 
 

Estas práticas, integradas no processo de ensino-aprendizagem, têm 
dois objetivos interligados: a) tentar ultrapassar, apesar dos limites da 
escola, a artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao uso da 
linguagem; b) possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o 
domínio efetivo da língua padrão em suas modalidades oral e escrita 
(GERALDI, 2002, p. 88). 

 

Baseados na proposta de Geraldi (2002), muitos outros pesquisadores de LP 
iniciaram a empreitada de estabelecer uma aula de LP voltada para o uso e reflexão, por 
exemplo, Oliveira (2010), Mendonça (2006), dentre outros. 

É necessário enfatizar que gramática, no sentido atribuído nesse artigo não se 
vincula a uma postura de ensino de nomenclatura, pelo contrário, a proposta 
apresentada por Geraldi (2002), com a qual coadunamos neste artigo, considera a 
gramática em um plano tridimensional. Convergindo para o que defende o autor, 
Oliveira (2010) apresenta os seguintes aspectos como contemplados em uma 
abordagem desta natureza: a) uma dimensão semântica; b) uma dimensão pragmática; 
c) e uma dimensão formal. Ainda no que tange aos aspectos mencionados, Oliveira 
(2010) apresenta um gráfico pizza criado pelas pesquisadoras Celce-Murcia e Larsen-
Freeman (1999 [1983]). Vejamos: 
Gráfico 1 

 
Fonte: Oliveira (2010) 

 
Neste gráfico, as autoras apresentam uma perspectiva de ensino em que os 

elementos pragmáticos, semânticos e formais devem estar aliados às aulas de LP. Isto 
é, deve haver uma interação entre o significado, a forma e o uso dos elementos 
gramaticais explorados na sala de aula. Em um passado educacional bem recente, 
apenas o aspecto formal era levado em conta, e, algumas vezes, o aspecto semântico. 
No entanto, o sentido da gramática, a exploração dos elementos gramaticais na 
compreensão e na produção textual eram relegados ao esquecimento. 

Com o objetivo de sanar deficiências na produção de sentidos pelos alunos, a 
partir de um estudo linguisticamente orientado da gramática, Oliveira (2010) propõe 
essa divisão tridimensional ao se tratar os conceitos gramaticais pelo professor a partir 
da (AL) proposta por Geraldi. Neste sentido, Oliveira (2010, p. 238) destaca que: 

 

A DIMENSÃO FORMAL, que diz respeito à maneira como se forma o 
ponto gramatical, aos elementos que compõem sua estrutura e à 
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função sintática que exerce; A DIMENSÃO SEMÂNTICA, relacionada ao 
significado, à ideia que o ponto gramatical expressa; e a DIMENSÃO 
PRAGMÁTICA, que diz respeito à adequação do ponto gramatical às 
situações e aos gêneros textuais em que ele é usado, que diz respeito 
àquilo para que o ponto gramatical é usado (OLIVEIRA, 2010, p.238, 
grifo do autor). 

 
 A divisão proposta por Oliveira (2010), a partir do gráfico de Celce-Murcia e 
Larsen-Freeman (1999 [1983]), reforça a didatização dos conceitos propostos pela 
análise linguística. Assim, Oliveira (2010, p. 237) enfatiza que: “conceber a gramática de 
uma língua como sendo o conjunto de regras e elementos sintáticos e morfológicos à 
disposição dos usuários da língua para expressar significados em interações sociais é 
pedagogicamente muito positivo e revela a natureza tridimensional da linguagem”. Isto 
é, ao preparar uma aula, o professor, segundo a proposta da (AL), deve sempre objetivar 
o aspecto pragmático da língua para que o aluno tenha maturidade suficiente para 
compreender os aspectos formais e semânticos com vistas ao uso e produção de textos. 

Além disso, é possível notar que essa proposta de reflexão sobre a língua está 
ancorada numa perspectiva ampla adotada e aceita pelos órgãos oficiais de educação, 
como as “Orientações Curriculares do Ensino Médio” que preconizam a habilidade de 
leitura e escrita, isto é, a habilidade pragmática como o objetivo principal das aulas de 
LP, levando-se em consideração que expandir a capacidade de reflexão sobre a língua, 
por parte dos alunos, faz com que eles tenham mais curiosidade no que diz respeito a 
compreender o estudo das linguagens: 

 

(...) pode-se dizer que as ações realizadas na disciplina Língua 
Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o 
refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. 
Isso implica tanto a ampliação contínua de saberes relativos à 
configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos quanto ao 
desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua 
e a linguagem” (BRASIL, 2006, p. 18). 

 

Segundo as Orientações Curriculares do Ensino Médio, a reflexão sobre a língua 
e o domínio da escrita, leitura, fala e escuta são primordiais para o estabelecimento da 
disciplina de LP. Por sua vez, o domínio da nomenclatura deve ser um instrumento 
auxiliar para o domínio ativo dos gêneros textuais. No entanto, nos estudos da 
linguagem é recorrente a equiparação do objeto de estudo da gramática à 
nomenclatura, levando-se em conta, primordialmente, o aspecto estrutural da língua, e 
não os seus usos efetivos, isto é, os aspectos semânticos e pragmáticos. No processo de 
ensino/aprendizagem de LP, há aspectos como: coesão, coerência, recursos estilísticos 
(por exemplo metáfora e metonímia), adequação das palavras ao gênero textual, 
conformidade estrutural dos diversos gêneros textuais que são competências que se 
revelam fundamentais para o domínio efetivo da modalidade escrita formal da língua.  

Nessa perspectiva, o professor restringe-se a escolher basicamente entre três 
opções ao abordar os conteúdos gramaticais em sala de aula. Segundo Oliveira (2010, 
p. 250): 
 

a) não abrir mão da nomenclatura, pois ela é a razão de ser das aulas 
de português (posição tradicional); 
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b) eliminar totalmente o uso de metalinguagem nas aulas de 
português (posição radical); 

c) usar a nomenclatura, se necessário for, como mais uma forma de 
ajudar os alunos a desenvolverem sua competência comunicativa 
(posição aristotélica). 

 

Os pesquisadores da Linguística com uma perspectiva de uso do sistema 
linguístico, diriam que o mais adequado é a opção “c”, pois, para esses pesquisadores, a 
utilização da nomenclatura implica num objetivo de concretização linguística, 
desvirtuada da metalinguagem em si. Ainda segundo Oliveira (2010, p. 258-259) é 
preciso que o professor saiba qual, dentre os estágios abaixo, é o de competência que 
ele espera do aluno:  

Nós devemos ser _________________. 
a) Insconscientemente incompetentes 
b) Conscientemente incompetentes 
c) Conscientemente competentes 
d) Inconscientemente competentes. (OLIVEIRA, 2010, p. 258-259). 
 

De acordo com a posição assumida nesse artigo, defendemos que o estágio a ser 
atingido pelo discente é o estágio “d”, quando o aluno passa a utilizar os recursos 
linguísticos sem grande esforço de adequação, pois ele já está inserido em práticas 
sociais de leitura e escrita, conforme Soares (2009). Observe que a posição assumida 
pelo professor na condução da aula implica em seus objetivos: ao trabalhar os usos da 
linguagem em contexto de produção, o professor objetiva que o aluno pratique os 
recursos gramaticais sem grande esforço de memorização de regras e nomenclaturas 
gramaticais, com vistas à inconsciência da competência por parte do discente, por outro 
lado, o professor que se propõe à prática de nomenclatura, parece ansiar para que os 
alunos tenham consciência de uma competência da nomenclatura gramatical, o que não 
os assegura a produção de gêneros textuais, pois esses alunos, muitas vezes, 
apresentam dificuldades maiores de produção de gêneros, porque precisam de muito 
mais recursos do que apenas a nomenclatura no momento de interação nos diferentes 
gêneros. 
 O questionamento maior surge quando Oliveira (2010) demonstra que para 
atingir o estágio “d” de inconsciência da competência é preciso atingir o estágio “b” de 
consciência da incompetência. A partir daí, surge o grande dilema do ensino de 
gramática formal sem o objetivo de produção de textos, pois essa postura de ensino não 
vê no estágio “b” nada de proveitoso, enquanto que para se atingir o estágio “d” é 
necessário ter ciência de que não dominamos tudo. Desta forma, a gramática normativa 
não se propõe a mudar seus postulados, ela se mantém no mesmo curso de regras e 
modos de fazer durante séculos.  
 O professor que se propõe a trabalhar com o ensino de gramática numa postura 
tridimensional deve estar convicto de que o ensino perpassa três pilares, são eles: a) 
ensino formal; b) ensino semântico e c) ensino pragmático. Ao atingir o estágio de 
conhecimento pragmático, o discente não tem consciência de sua competência, mas é 
hábil a produzir os mais diversos gêneros textuais, pois está inserido em tais práticas 
sociais. Quando o ensino baseia- se apenas na nomenclatura, isto é, na gramática 
formal, tem-se uma incoerência de que o aluno dificilmente dominará os mais diversos 
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gêneros, pois essa competência exige a inserção do aluno nesse universo de prática 
textual. 
 Em consonância com Oliveira (2010), Mendonça (2006) critica o que denomina 
de “organização cumulativa” das aulas de LP em que, segundo a autora, o sentido da 
aula vai do micro para o macro, isto é, no seguinte sentido: 
fonologia>morfologia>sintaxe>semântica, parecendo muitas vezes restringir-se a este 
plano, dificilmente contemplando o campo do texto e do discurso. Mendonça (2006) 
critica ainda essa postura, pois segunda ela, naturalmente os fenômenos linguísticos são 
apreendidos do campo do discurso para o texto, palavra, som e sílaba, isto é, a ordem 
natural de aprendizado de uma criança, por exemplo, é o uso da linguagem para 
conversação com os pais e pessoas próximas. A criança absorve do discurso e produz 
sentido a partir desse contexto macro em que está inserida, objetivando a comunicação 
e o entendimento. Assim, Mendonça (2006, p. 203) assinala: “O fluxo natural de 
aprendizagem é: da competência discursiva para a competência textual até a 
competência gramatical (também chamada por alguns de competência linguística”. 
 Por criticar essa prática não natural do ensino de Língua Portuguesa, a linguista 
enfatiza que: “Numa prática de AL, a leitura do texto seria essencial, o ponto de partida 
na verdade. Só então, com o intuito de ampliar os potenciais de leitura, seriam 
focalizados os recursos linguísticos usados para construir sentido” (MENDONÇA, 2006, 
p. 212). Essa estudiosa vê no texto o lócus de discussão sobre os fenômenos linguísticos. 
Não há como propor um estudo reflexivo sobre a linguagem se não levarmos em 
consideração o plano em que esses recursos ganham sentido. Diante do exposto, 
passamos a seção seguinte do artigo. 
 
3 EXERCITANDO A PRÁTICA DA ANÁLISE LINGUÍSTICA NO GÊNERO ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO 
 

Segundo a proposta de AL, sabemos que a prática mais coerente a ser adotada 
pelo professor de LP é de promover uma atividade epilinguística, conforme Travaglia 
(1996), isto é, uma prática reflexiva sobre a língua a partir do constante contato com os 
mais diversos gêneros textuais. A partir dessa concepção, o primeiro passo a ser dado 
pelo professor(a) para a realização de nossa proposta de atividade seria a apresentação 
de inúmeros anúncios publicitários aos alunos.  

Desta forma, o professor(a) poderia promover um diálogo com os alunos de 
maneira que eles analisassem características típicas desse gênero. Esta postura diante 
do uso dos gêneros como instrumentos de ensino, converge para o defende Bakhtin 
([1952-1953]/2003) acerca dos  diversos gêneros do discurso28. Concebidos como tipos 
relativamente estáveis de enunciados que pertencem aos mais diversos campos da 
atividade humana os gêneros, segundo o filósofo russo, são fundamentados em três 
elementos: a) o conteúdo temático; b) o estilo; e c) a construção composicional.  

Desse modo, ao promover um debate com os alunos sobre o gênero “anúncio 
publicitário”, o(a) professor(a) poderia fundamentar uma discussão sobre esses três 
elementos que compõem os gêneros textuais ou discursivos. Para Maciel (2015), o estilo 
na perspectiva bakhtiniana está ligado amplamente às escolhas feitas pelo enunciador 

                                                           
28 A denominação “gêneros do discurso” é adotada por Bakhtin ([1952-1953] /2003) ao tratar das categorias 

relativamente estáveis de enunciados, também chamadas de gêneros textuais, termo também adotado nesse 

artigo. 
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de acordo com seu estilo particular de enunciação e de acordo com o gênero em 
questão. Por sua vez, a construção composicional ou forma composicional remete-se 
“[a]o esquema geral do texto, assim como sua estruturação textual em partes” (MACIEL, 
2015, p. 254). Por último, o conteúdo temático é o plano onde as relações dialógicas se 
estabelecem, de maneira que a constituição do discurso é única, promovida a partir do 
posicionamento do enunciador e das possíveis respostas sobre o enunciado.  

Maciel (2015) destaca, também, que a forma composicional e conteúdo temático 
estabelecem uma a estreita ligação entre si, visto que a forma composicional remete-se 
à textualização, à forma do texto, mas essa forma só existe em uma relação intrínseca 
com o conteúdo a ser enunciado. Neste sentido, os três elementos dos gêneros do 
discurso articulam- se, objetivando a formação de enunciados únicos. 

O primordial a ser promovido pelo professor é um processo de reflexão por parte 
do aluno, de maneira que ele se sinta preparado para reconhecer e produzir o gênero 
estudado posteriormente. Desta forma, os alunos podem passar a compreender 
características inerentes aos diversos anúncios. De acordo com a proposta da AL, seria 
interessante apresentar inúmeros exemplos do gênero para que os alunos pudessem 
resgatar características estilísticas similares.  

Posteriormente, a análise poderia estender-se às características peculiares de 
cada anúncio: os recursos estilísticos individuais do anunciante, o conteúdo temático do 
anúncio e a estrutura composicional. Nesta perspectiva, o professor exploraria os 
elementos persuasivos utilizados pelos anunciantes (escolhas lexicais, a linguagem não 
verbal), o uso de determinados verbos, como os verbos do indicativo e do imperativo, a 
estrutura do anúncio, o possível desvirtuamento, em algum sentido, do “modelo” de 
gênero analisado entre outros aspectos.  

Ao final da discussão, seria essencial que os discentes tivessem conseguido 
inferir que: 

a) O anúncio publicitário possui título, texto e assinatura; 
b) A tipologia textual é argumentativa; 
c) A linguagem é simples com um público alvo específico; 
d) A utilização de recursos verbais como uso de figuras de linguagem, jogos de 

palavra, polissemia, ambiguidades, oposições; 
e) O uso de recursos não verbais como negritos, caixa-alta, estrangeirismos; 
f) A veiculação do gênero em jornais, revistas, internet, outdoor entre outros 

suportes. 
 
3.1 UM MERGULHO NA ATIVIDADE PROPOSTA 

 
Uma sugestão para aplicação da atividade em sala de aula é a apresentação dos 

anúncios publicitários a partir da divisão da turma em grupos e da proposição de um 
tempo de observação dos anúncios para cada grupo.  Posteriormente, o professor 
poderia sugerir a socialização com todos os alunos sobre os pontos comuns e 
divergentes dos anúncios publicitários estudados. De modo que, os alunos poderiam 
expor suas observações e apresentariam questionamentos ao professor. A seguir, 
apresentamos as principais características de cada anúncio, depois, apontamos um 
roteiro, resumindo alguns aspectos a serem analisados no gênero. 
 
Figura 1 
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Fonte: Lola Cosmetics (2018). 
 

 O anúncio tem como conteúdo a promoção dos cremes para cabelos cacheados 
das mulheres. Na estrutura composicional do gênero, encontramos um fundo verde 
claro com as figuras dos 5 cremes, à direita do leitor, e a imagem da mulher cacheada 
com os cabelos negros e cachos armados à esquerda de quem vê o anúncio. Acima da 
imagem dos cremes à direta do anúncio, aparece em destaque o slogan da linha de 
produtos em branco e vermelho: “meu cacho minha vida”, lembrando trata-se de 
produtos desta linha e abaixo da imagem dos cremes o anúncio apresenta a expressão: 
“#VocêPediuaLolaAtendeu”, remetendo a suposta obediência da marca às vontades e 
necessidades de suas consumidoras. No que tange à linguagem verbal do gênero, o 
anunciante tenta simular um despojamento na linguagem, buscando atrair a 
consumidora jovem ou a que busque parecer deslocada. Podemos apontar como 
exemplos dessa tendência estilística do anunciante as expressões: “#CriseTáTendo”, 
“#EmpatiaTambém”, “#LolaEmpoderadaNaCrise”.  
            É importante destacar também, no texto verbal no meio do anúncio, sequências 
textuais do tipo: “Miga, chega de chororô! Tá tendo crise sim, mas tá tendo aquela zuêira 
também porque ninguém é de ferro, né?” reforçando a tentativa do anunciante de atrair 
a atenção das mulheres que desejam parecer descoladas. Acreditamos que, em geral, o 
docente possa explorar os seguintes aspectos:   

 A estrutura do anúncio. 
 A linguagem utilizada pelo anunciante visando aproximação com o público-alvo. 
 A linguagem não verbal rica em elementos de representação da imagem 

feminina. 
 Introdução de novas informações a partir de perguntas e respostas que 

certificam o cliente dos benefícios da linha de cosméticos. 
 O uso de verbos no indicativo e no imperativo. 

 
Passamos, em seguida, ao segundo anúncio que selecionamos para análise. 

Figura 2 
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Fonte: Cacau show (2018). 

 
 Assim como o exemplo anterior, o anúncio da trufa “Truffon Mezzo” objetiva 
promover o produto e causar no consumidor o desejo de compra.  Isto fica claro no texto 
verbal do anúncio que ressalta a textura da trufa: “Levemente firme por fora, com 
recheio macio por dentro”. Quanto à construção composicional do anúncio, observamos 
as imagens de duas trufas, sendo uma delas sem a embalagem localizada à esquerda do 
anúncio. Já à direita, o anúncio apresenta o nome da linha de trufas “Truffon Mezzo” 
com informações sobre o produto logo abaixo. É importante destacar que o fundo 
branco do anúncio contrasta com a cor predominante do marrom nas imagens do 
anúncio. Dois outros aspectos das imagens do anúncio que também chamam atenção é 
a faixa ondulada em diferentes tons de marrom à esquerda e o retângulo, também 
marrom, à direita abaixo da pergunta “GOSTOU?” em caixa alta, contendo o link 
“encontre uma loja”. Ainda ao lado desse link, os ícones do “facebook”, do “twitter” e 
do “google +”. Em geral, sugerimos os seguintes pontos a serem analisados em sala de 
aula:  

 A estrutura do anúncio publicitário.  
 O uso da língua francesa: “Truffon Mezzo” com o objetivo de apresentar o 

produto como requintado. 
 A linguagem não verbal que mescla o creme com o marrom do chocolate, 

simbolizando a sofisticação do produto. 
 A adjetivação recorrente que favorece a idealização do produto por parte do 

consumidor. 
 
Após a análise em grupo dos anúncios, o docente pode sugerir um roteiro 

dirigido de estudo do gênero visando enriquecer a análise feita em grupo. Desta forma, 
esta outra atividade pode ser realizada na modalidade escrita da língua, ampliando 
ainda mais as habilidades linguísticas dos alunos. Vejamos um exemplo de um roteiro 
com foco em questionamentos que levem em consideração diferentes aspectos do 
gênero: 

  
EXERCITANDO O ESTUDO DO GÊNERO 
 

1) O que há em comum em todos os anúncios publicitários que você explorou? 
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2) Qual o objetivo específico de cada anúncio apresentado e qual o público-alvo de 
cada um deles? 

 
3) Apresente argumentos que justifiquem o uso de elementos persuasivos por 

parte dos anunciantes. 
 

4) O uso de verbos no indicativo e no imperativo são recorrentes nos anúncios 
publicitários. De acordo com a função persuasiva desse gênero textual, porque essas 
formas verbais são amplamente utilizadas? 

 
5) É comum o recurso de adjetivação nos anúncios publicitários. Por que isso 

ocorre? 
 

6) Apresente sua opinião: Você acha que esses anúncios publicitários podem 
influenciar as pessoas? Você já se sentiu influenciado por algum tipo de anúncio 
publicitário em outdoor, revista, jornal ou internet? 

 
7) Agora é sua vez! Você já reconheceu diversos anúncios publicitários e já é capaz 

de compreender a estrutura básica de um anúncio publicitário. De posse dessas 
informações, escolha um produto (p.ex. bolsa, sapato, maquiagem, etc) e produza 
um anúncio publicitário. O seu objetivo deve ser fazer com que seus colegas queiram 
comprar o produto. Lembre-se: você deve levar em conta que conhecer o seu 
público-alvo é essencial para que o anúncio publicitário seja bem produzido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A prática de Análise Linguística configura-se como uma atividade norteadora do 
professor de Língua Portuguesa. Nesta perspectiva, o profissional deve ter como 
objetivo a inserção do aluno nos diferentes gêneros discursivos. Neste sentido, este 
artigo objetivou primariamente apresentar um exemplo de prática de Análise Linguística 
a partir do anúncio publicitário, considerando que o professor pode, através da análise 
deste gênero, fomentar uma reflexão a partir dos recursos persuasivos utilizados pelos 
anunciantes, além de proporcionar ao aluno a prática de escrita de gêneros que são mais 
próximos ao cotidiano do discente.  

Diante do que foi apresentado, esperamos ter destacado o quanto um ensino de 
gramática sensível às questões que envolvem a AL pode possibilitar aos discentes um 
melhor desempenho linguístico. Dentre as habilidades a serem estimuladas através da 
análise do anúncio, temos o aprimoramento da capacidade discente de desvendar a 
condução argumentativa nos gêneros persuasivos. 

Nesta perspectiva, a proposta tridimensional de ensino de gramática - formal, 
semântica e pragmática- desempenhada a partir do texto tendo em vista a reflexão do 
discente (GERALDI, 2002) revela-se como norteadora e adequada às dinâmicas sociais 
do discurso presente na vida dos alunos. O que se apresenta como indispensável e de 
grande valia diante do contexto educacional brasileiro atual.  
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