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Por que não assumir uma boa gramática, aquela que não se define 

como paradigmas de coisa pronta, mas que se revela, a cada 

momento, como arranjos de criação, aquela que, tirando a todos de 

“entre vírgulas”, e, assim, não deixando ninguém “aposto”, poderá 

magicamente, fazer “um se encontrar no outro e o outro no um”?  

 

(NEVES, 2010, p. 71) 
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RESUMO 

 

 

Nesta Tese, propõe-se uma sequência didática de base teórica funcionalista (SDF) para o 

Ensino Médio. A perspectiva de análise linguística tem como concepção basilar a noção de 

língua como instrumento de interação verbal que é equivalente à interação social.  A proposta 

baseia-se nas metafunções que a língua(gem) executa na língua em uso, no reconhecimento 

do texto como unidade básica de estudo e na consideração dos gêneros discursivo-textuais 

como a esfera da atividade interativa. O gênero artigo de opinião é estudado como evento de 

interação e expressão do conteúdo. Contemplam-se, portanto, os gêneros discursivo-textuais 

como instrumento de ensino, que possibilitam o estudo da gramática em função da língua em 

uso, não isolado da vivência da linguagem. Tal estudo considera as relações sintáticas, 

semânticas e pragmáticas ativadas no processo de interação verbal. Esses fundamentos 

teóricos funcionalistas são recrutados dos trabalhos de Halliday (1973), Dik (1989), Neves 

(1997, 2010, 2011, 2013), Rauber (2005) e Antunes (2003, 2009), entre outros. A base 

teórico-metodológica parte dos PCNs (1998) e dos PCNEM (2000), e se atualiza em autores 

como Franchi (2006), Pauliukonis (2011), Casseb-Galvão (2011) e Kuhn e Flores (2008). A 

noção de sequência didática adotada na proposta conjuga os pensamentos de Zabala (1998), 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). A sequência didática, proposta nesta Tese, longe de ser 

um modelo de aplicação pronto e acabado, é antes de tudo, um instrumento norteador e de 

reflexão, um exemplo de transposição didática das contribuições de teorias linguísticas para o 

ensino e de sua conjugação com princípios didáticos do ensino de língua. Além disso, 

compreende-se que o ensino deve partir de uma concepção de língua(gem), enquanto atuação 

social, atividade de interação verbal e  de língua enquanto um sistema em função, vinculado, 

portanto, às circunstâncias concretas e diversificadas de sua atualização. Desse modo, as 

atividades propostas na SDF contemplam conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

possibilitando ao aluno agir refletidamente, enfrentar desafios, discutir questões e perceber a 

funcionalidade das escolhas linguísticas promovidas nos textos, como propõe Neves (2010). 

A experiência piloto de aplicação ocorreu em sete escolas públicas da rede estadual de 

Santarém-Pará, no quarto bimestre do ano letivo de 2014. Atenta-se para a receptividade por 

parte dos sujeitos de ensino-aprendizagem e para os fatores externos que interferiram na 

aplicação desta proposta.  A SDF mostrou-se relevante e comprovou a hipótese de que, desde 

que haja nas escolas uma infraestrutura física e política adequada, esse instrumento didático 

pode ser útil e inspirador para o ensino de Língua Portuguesa na educação básica, 

particularmente no Ensino Médio. 

 

 

Palavras chave: Funcionalismo. Ensino. Sequência didática. Gêneros discursivo-textuais. 

Gramática. Artigo de opinião.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims at proposing a functionalist didactic sequence for High School (FDS). The 

linguistic analysis perspective bears as its basic conception the notion of language as an 

instrument of verbal interaction, which is equivalent to social interaction. The proposal is 

based on the metafunctions performed by language in its use, on the recognition of the text as 

a basic unit of study and on the consideration of the discursive textual genres as the sphere of 

interactive activity. Essay, as a genre, is studied as an interaction event and as an expression 

of content. Therefore, the discursive textual genres as a teaching tool are included and this 

enables the study of grammar considering language in use, not isolated from the language 

experience. This study considers the syntactic, semantic and pragmatic relations activated in 

the verbal interaction process. The functionalist theoretical foundations are from Halliday 

(1973), Dik (1989) Neves (1997, 2010, 2011, 2013), Rauber (2005) and Antunes (2003, 

2009), among others. The theoretical-methodological basis which ranges from PCNs (1998) 

and PCNEM (2000) is updated upon authors such as Franchi (2006), Pauliukonis (2011), 

Casseb-Galvão (2011) as well as Kuhn and Flores (2008). The didactic sequence notions used 

in the proposal come from Zabala (1998), Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004). The 

didactic sequence proposed in this thesis, far from being a finished and ready application 

model, is a guiding and reflection tool, an example of didactic transposition of the linguistic 

theory contributions for teaching as well as an aid for other language teaching didactic 

principles. Moreover, we understand that teaching should range from a social and verbal 

interactive activity. This means language is regarded as a functioning system linked, 

therefore, to the concrete and diverse circumstances of its updating process. Thus, the 

activities proposed in FDS include following conceptual, procedural and attitudinal contents, 

enabling the student to act reflectively, meet challenges, discuss issues and understand the 

functionality of linguistic choices promoted by the texts, as proposed by Neves (2010). The 

pilot experience of application of didactic sequence occurred in seven public schools of 

Santarém, Pará in the fourth bimester of the 2014 school year. We have been attentive to the 

receptivity of the subjects of teaching and learning and to the external factors which interfered 

with the application of this proposal. The FDS proved to be relevant and it confirmed the 

hypothesis that as long as there is a physical infrastructure and suitable policy, this 

educational tool can be useful and inspiring for the Portuguese language teaching in 

Elementary, Middle and High school, particularly in High school.  

 

Keywords: Functionalism. Education. Didactic Sequence. Discursive Textual Genres. 

Grammar. Essay. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Natureza e delimitação do problema 

 

O ensino da Língua Portuguesa na educação básica brasileira tem sido alvo de muitas 

discussões nos espaços acadêmicos, cujo centro de interesse de pesquisas está direcionado, na 

maioria das vezes, para a tentativa de alinhamento das postulações teóricas linguísticas 

propagadoras da eficácia do ensino com a realidade didática vivenciada nas salas de aulas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNEM) de 1998 e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) de 2000 apresentam propostas de reformulações para o ensino de 

Língua Portuguesa, enfatizando a importância de um “novo” fazer pedagógico, que contemple 

a descentralização dos estudos de gramática, em virtude da priorização do desenvolvimento 

das habilidades comunicativas em diferentes contextos situacionais. 

Esse tão almejado alinhamento não é tão simples e nem tão fácil de se efetivar, pois 

implica mudanças de paradigmas arraigados em uma tradição não tão distante de uma 

concepção estática, simplificada, reduzida e descontextualizada da língua. Romper com essa 

tradição vem sendo o grande desafio daqueles que se propõem contribuir para uma 

ressignificação da percepção de língua, linguagem e ensino. Esse processo é, sobretudo, lento 

e gradativo, pois requer, entre outras ações, um esforço pessoal dos professores atuantes nessa 

área e a busca de conhecimentos teórico-metodológicos que lhes deem suportes para tais 

mudanças.  

Além disso, faz-se necessário um investimento efetivo do governo na educação, de 

modo a fomentar políticas de valorização do professor e da escola, buscar parcerias com 

universidades e centros de formação, incentivar pesquisas voltadas para o ensino, divulgar 

seus resultados, bem como promover discussões teoricamente relevantes para os professores 

da educação básica etc.  

Isso posto, compreende-se que a conexão direta entre universidades e escolas seria, 

de fato, uma ação produtiva para iniciar a reflexão e ações voltadas para o desenvolvimento 

de um ensino significativo e mais produtivo de Língua Portuguesa. Essa conexão, que 

envolve questões políticas e culturais, não consiste de um repasse direto de teorias estudadas 

nas academias para a escola, muito menos de uma aplicação direta de uma ou outra teoria de 
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língua(gem) ao ensino de Língua Portuguesa na educação básica, implica, sobretudo, 

mudanças políticas e culturais em relação ao conjunto organizacional do ensino. 

Outro possível direcionamento envolve as formações inicial e continuada do 

professor, as quais deveriam fornecer subsídios teórico-metodológicos consistentes e 

proporcionar-lhe momentos de debates e reflexões, a fim de que o professor tenha subsídios 

para promover uma intervenção significativa na escola. O professor da educação básica conta 

com o auxílio dos PCNs e, por isso, precisa conhecer esses documentos de parametrização do 

ensino e ter uma base teórica consistente que lhe dê suporte para fazer escolhas teóricas e 

metodológicas, desenvolver sua ação docente consciente da concepção de língua e linguagem 

embasadora de sua prática e fazer uma transposição didática de maneira funcional e 

produtiva.  

Rauber (2005) alerta para os recorrentes resultados das pesquisas voltadas para o 

ensino de Língua Portuguesa, dizendo que ainda prevalece uma concepção tradicional de 

ensino, voltada quase que exclusivamente para o estudo da gramática normativa. E, quando 

questionados a esse respeito, é muito comum entre os professores o discurso de que as 

pesquisas linguísticas são muito teóricas e apresentam postulações perfeitas em relação ao que 

se precisa fazer para melhorar o ensino, mas que essas pesquisas efetivamente não 

acrescentam aporte metodológico à sua prática, ou seja, não os ensinam “como fazer”. Logo, 

depreende-se como questionamentos recorrentes dos professores: como fazer transposições 

teóricas numa metalinguagem adequada para as atividades práticas do cotidiano escolar? 

Como articular um estudo de gramática, entendendo-se que ela organiza as relações internas 

do discurso e determina, a partir da intencionalidade do usuário da língua, a escolha 

linguística para a produção sentido desejado?  

Diante desses questionamentos, apresentamos uma sequência didática funcionalista 

(SDF), articulando os conhecimentos sobre língua(gem), gêneros, dimensões textuais e a 

relação discurso e gramática nas análises de textos. Os pressupostos centram-se na 

possibilidade de articulação desses conhecimentos teóricos, a fim de conduzir um ensino de 

Língua Portuguesa com bases consistentes, voltadas para o caráter dialógico e interativo da 

língua(gem), de modo que as atividades propostas e a sua aplicação sejam conduzidas de 

maneira significativa, eficaz e produtiva, atendendo aos objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa para o nível médio.  

A hipótese orientadora desta proposta de SDF prevê que o ensino de Língua 

Portuguesa baseado em concepções e princípios funcionalistas pode ser produtivo ao Ensino 

Médio, pois favorece a autonomia e o melhor desempenho dos alunos no exercício da 
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comunicação, em diferentes contextos situacionais. E, ainda, pode contribuir para a reflexão e 

o melhor direcionamento das atividades docentes e se constituir como um instrumento 

inspirador para a elaboração de várias outras sequências didáticas. 

Essas considerações direcionam as questões básicas para a escritura desta Tese, a 

saber: (a) quais as possíveis contribuições da corrente linguística funcionalista e dos estudos 

teóricos dos gêneros para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio? (b) Como as 

dimensões de um texto podem ser desenvolvidas em sala de aula a partir das noções de 

metafunções propostas por Halliday (1973)? (c) Como os princípios de gramática funcional 

podem ajudar no estudo do texto enquanto expressão do conteúdo e evento de interação?  

As atividades propostas na SDF respondem de modo prático a essas perguntas de 

pesquisa, pois são provenientes de uma busca que, partindo das postulações e princípios 

funcionalistas preconizadas em Halliday (1973), Halliday e Hasan (1989) e Dik (1989), e 

também comentados e discutidos nas obras de Neves (2010, 2011, 2013), Casseb-Galvão 

(2011), Rauber (2005), focam na análise da estrutura gramatical, tendo como referência a 

situação interativa: o propósito do ato da fala, seus participantes e seu contexto discursivo.  

Por considerar os aspectos sociointeracionistas da linguagem e priorizar o seu caráter 

dialógico, a tese dessa pesquisa é a de que a SDF aqui proposta pode possibilitar ao aluno do 

Ensino Médio a capacidade de interagir com o texto, compreendendo o seu funcionamento, o 

seu processo de construção de sentido e a sua estruturação através das relações gramaticais. A 

partir dessa interação com o texto, esse aluno pode torna-se um leitor crítico, ativo e 

participativo, capaz de interpretar e reconhecer mecanismos que atendam, ou não, às suas 

necessidades de leitor e produtor de texto. 

Para alcançar o objetivo geral desta investigação que é o de colaborar para o ensino 

de Língua Portuguesa na educação básica, propomos uma sequência de aulas que considera o 

caráter dialógico e interacionista da língua(gem) e se fundamenta em concepções e princípios 

funcionalistas, alinhando-se aos objetivos propostos nos PCNs (1998) e PCNEM (2000) para 

esse nível de ensino. Nesses termos, e para atingir tal propósito, traçamos os seguintes 

objetivos específicos: 

• Elaborar uma SDF, articulada a partir das noções de metafunções de Halliday (1973), 

contemplando os três tipos de conteúdo propostos por Zabala (1998), visando o 

desenvolvimento das competências discursivas, comunicativas, textuais e gramaticais 

dos alunos. 

• Propor aos professores da rede pública estadual de Santarém-PA a aplicação da SDF. 

• Preparar esses professores através de oficinas para aplicação da SDF. 
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• Acompanhar a aplicação da SDF nas escolas, observando o desenvolvimento desse 

processo. 

• Analisar a produtividade (eficiência) da SDF através de dados primários e secundários 

coletados na pesquisa, na fase de aplicação. 

Evidentemente que esta SDF não é uma solução mágica nem um receituário pronto 

ou nem mesmo o único meio de resolver a disparidade entre como e o quê se deve ensinar, e o 

quê e como de fato se ensina. Não é nossa pretensão dar conta, de forma cabal, de todas as 

questões inerentes a esse processo, mas é, sobretudo, um meio de colaborar efetivamente com 

práticas de um ensino de língua que se pretendem ser significativas e satisfatórias para 

preparar o aluno para interagir socialmente. Em outras palavras, é um exemplo de como 

articular o ensino de Língua Portuguesa, proporcionando uma inter-relação teoria e prática, 

com base em aulas planejadas em um padrão sequencial que pode servir de base para outras 

tantas. 

 

1.2 A metodologia 

 

1.2.1 Definição da pesquisa e objetivos da SDF 

 

Propor uma SDF implica recorrer a uma metodologia investigativa que atente para os 

quesitos de uma pesquisa qualitativa, 

 

orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e 

sociais, às transformações de práticas e cenários socioeducativos, à tomada 

de decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo 

organizado de conhecimentos. (SANDIN ESTEBAN, 2010, p. 127) 

 

Por sua finalidade prática, trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

intervencionista e natureza aplicada. Essa definição deve-se ao fato de esta investigação ter 

como foco a proposição de uma SDF, e por considerar a sutil diferença entre a pesquisa 

aplicada e a pesquisa ação. Apesar de muito parecidas, pois ambas implicam intervenções no 

meio educacional, na pesquisa ação, o pesquisador cria, elabora, constrói, junto com os seus 

sujeitos/participantes, uma proposta de intervenção, em contrapartida, na pesquisa aplicada, o 

pesquisador propõe um modelo pronto, criado por ele ou não. 

Considerando que é na inter-relação dos níveis gramaticais que o texto e os seus 

efeitos de sentidos se corporificam, esta proposta de SDF visa cooperar para que o aluno 
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alcance autonomia para agir refletidamente, enfrentar desafios, discutir questões e perceber a 

funcionalidade das escolhas linguísticas promovidas nos textos, como propõe Neves (2010) e 

tem como objetivos específicos: 

 Demonstrar como a gramática pode estar a serviço dos gêneros, através da percepção 

da funcionalidade das escolhas linguísticas nos textos. 

 Propor análises das dimensões linguísticas, textuais, sócio-pragmáticas, discursivas e 

cognitivo-conceitual no gênero artigo de opinião. 

 Propor atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas que contemplem as 

dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, a fim de promover um ensino de 

Língua Portuguesa mais proficiente na comunicação. 

 

1.2.2 A funcionalidade de uma sequência didática 

 

A opção pela a elaboração de uma SDF foi determinada por fatores que intermeiam a 

relação entre o conhecimento acadêmico e a educação básica, centrando-se, especialmente, na 

contribuição da pesquisa para o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no 

nível médio. Essa contribuição efetiva-se através de um conjunto de atividades práticas, 

ordenadas, ligadas entre si e organizadas para alcançar determinados objetivos de 

aprendizagem, que pode guiar e orientar o professor a refletir sobre sua prática docente e a 

desenvolver ações voltadas para a sua melhoria. 

Os PCNs (1998) sugerem que as atividades de ensino sejam desenvolvidas em 

módulos, “sequências de atividades e exercícios, organizados de maneira gradual para 

permitir que os alunos possam, progressivamente, apropriar-se das características discursivas 

e linguísticas dos gêneros estudados, ao produzir seus próprios textos” (BRASIL, 1998, p. 

88). Rojo (2000) também reconhece a sequência didática como um material didático de uma 

extensão maior, monotemático ou monogenérico, que permite maior aprofundamento do 

conteúdo a ser ensinado do que o ensino baseado em unidades constitutivas de livros 

didáticos.  

A noção de sequência didática foi proposta por Zabala (1998) e pelo que se conhece 

como “Grupo de Genebra”, representado especialmente pela obra assinada por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). Esses autores, mesmo apresentando modelos de sequências 

didáticas distintas, as consideram instrumentos que auxiliam o professor a organizar as 

atividades docentes de forma gradual, partindo do nível de conhecimento já dominado pelos 

alunos para chegar aos níveis que eles precisam dominar.  
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 Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) definem sequência didática como um 

instrumento que pode direcionar o professor, de modo a intervir socialmente e formalmente 

na organização da aprendizagem e na apropriação das dimensões constitutivas de um 

determinado gênero.  

Zabala (1998, p. 18) define sequência didática como "um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Suas 

considerações fundam-se, primeiramente, na ideia de que o professor, independentemente do 

nível em que atue, deve diagnosticar o seu contexto de atuação, tomar decisões, atuar e avaliar 

a pertinência de suas atuações, a fim de reconduzi-las no sentido adequado para alcançar os 

objetivos propostos para cada atividade. Além disso, o autor defende que os efeitos educativos 

dependem da inter-relação de fatores como: o tipo de atividade metodológica, aspectos 

materiais da situação contextual, estilo do professor, relações sociais, conteúdos culturais, 

entre outros.  

A partir dessas noções, foi possível elaborar etapas de atividades que contemplassem 

o ensino de Língua Portuguesa através de gêneros discursivo-textuais e a consideração de 

língua como instrumento de interação, priorizando o texto como objeto de ensino, tendo a 

interação verbal como foco e as atividades de análise e da reflexão sobre os usos da língua 

como suporte e subsídios das práticas de leitura, compreensão, produção e revisão das 

produções de textos.  

A funcionalidade de uma sequência didática para o ensino de Língua Portuguesa é 

perceptível quando esse instrumento é elaborado a partir de bases linguísticas que consideram 

a língua em uso em situações de interação, num processo dinâmico e fluido. Em razão disso, 

considerando os fins aos quais a SDF se destina e o efeito que se pretende causar no ensino de 

Língua Portuguesa, entendemos que é possível interferir na realidade escolar, ao apresentar 

uma proposta de aulas baseadas em princípios teóricos consistentes e úteis para o professor na 

reflexão a respeito de suas práticas e que lhe ofereça aporte metodológico para agir em sala de 

aula de maneira significativa. Ao aluno, essa intervenção se efetiva na sugestão de atividades 

produtivas para a sua formação intelectual e social, permitindo-lhe participar do seu processo 

educativo, de modo que “possa e saiba compreender criticamente as realidades sociais, 

sabendo olhar para elas a partir de diferentes pontos de vista, comparando-os reflexivamente 

de maneira a construir o seu próprio” (BRAKLING, 2000, p. 222). Para isso, optamos por 

organizar a SDF a partir de um gênero discursivo-textual muito solicitado socialmente, ou 
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seja, de ampla circulação na sociedade atual e que, por isso, é exigido na formação do aluno 

do nível médio.  

 

1.2.3 A seleção do gênero Artigo de Opinião 

 

Exercitar o estudo dos gêneros argumentativos na escola significa considerar que 

argumentar faz parte da vida de qualquer indivíduo. É uma prática de linguagem 

indispensável à vida em sociedade, na qual as negociações e a argumentação são necessárias 

para solucionar ou contornar os conflitos e as controvérsias que vão surgindo no cotidiano das 

pessoas. Entendida como uma ação humana responsável por convencer e persuadir o outro, 

segundo Abreu (2009), a argumentação consiste, principalmente, no saber integrar-se ao 

universo do outro, de modo cooperativo e construtivo, estabelecendo-se numa estrutura 

dialógica, ainda que o interlocutor não esteja efetivamente presente, tal como acontece nos 

discursos escritos. Dito de outra maneira, a ação de defender uma opinião, um ponto de vista, 

de convencer através de argumentos requer sempre interação locutor e interlocutor em 

situações reais do uso da língua.  

Sousa e Costa (2009) dizem que o ato de argumentar envolve a propositura de uma 

tese, parte racional do discurso defendida pelo locutor e da imagem que esse locutor tem do 

seu interlocutor, para assim selecionar os argumentos plausíveis que poderão de fato persuadi-

lo, num clima de negociação, em que prevalece o anseio da influência e do poder de 

argumentação.  

Para Rosenblat (2000), os discursos argumentativos funcionam como engrenagens 

que movimentam e mobilizam grande parte das relações sociais, uma vez que estes (ditos e/ou 

implícitos) parametrizam as regras e valores de grupos sociais e ao mesmo tempo orientam os 

comportamentos dos indivíduos que os compõem. Nesse sentido, num processo dialético, os 

valores vão se constituindo na base para a tomada de posição em situações sociais que 

envolvem temas controversos. Diante dessa necessidade explícita da argumentação para a 

vida, como forma de exercitar a cidadania, faz-se necessária a compreensão e atuação dos 

sujeitos de ensino em situações que envolvam valores e posicionamentos, e o reconhecimento 

das condições de produção dos discursos e os parametrizadores dessas produções.  

Nesse contexto, a escola tem uma importância fundamental na produção dos 

discursos argumentativos que, “tomados como conteúdo de ensino-aprendizagem, não devem 

descolar-se de sua real função: a discussão e o debate e uma possível resolução de problemas 

sociais controversos” (ROSENBLAT, 2000, p. 201). Logo, é a escola a principal responsável 



18 

 

por promover situações argumentativas em que os alunos se constituam como sujeitos 

participantes ativos e críticos, exercendo de forma consciente a sua cidadania e buscando 

soluções que visem o bem-estar pessoal e da coletividade. 

Segundo Brakling (2000), a escola, como instituição social, também precisa 

proporcionar uma formação cidadã, para que o aluno saiba se posicionar criticamente diante 

das realidades sociais que o cercam, a partir de perspectivas diversas. Tal posicionamento 

pode acionar pontos de vista que permitam a reflexão e a compreensão da constituição de sua 

própria realidade. Em outras palavras, a escola precisa possibilitar ao aluno o exercício de um 

olhar reflexivo a respeito dos fatos da língua, para que ele seja capaz de estabelecer 

comparações e organizar a sua ação, de modo a atuar sobre a sua realidade, transformando-a 

ou não. Para a autora, o ensino de Língua Portuguesa deve “oferecer aos alunos uma 

proficiência que suponha escrever de maneira analítica, reflexiva e crítica, explicitando suas 

próprias opiniões a respeito de diferentes temas, com consistência e de maneira bem 

sustentada” (BRAKLING, 2000, p. 223). 

Isso exige que esse sujeito (o aluno) tenha acesso à diversidade de gêneros em suas 

especificidades, desde o início de sua escolarização, através de um ensino sistemático e 

articulado. É no próprio espaço da sala de aula que deve se instaurar as possibilidades de 

articular condições para “formar” pessoas críticas e democráticas, pois é “permitindo a 

emergência das situações controversas, das polêmicas, das divergências, que nos cercamos de 

condições para a produção de enunciados que formarão a própria consciência crítica e ética 

dos sujeitos/alunos” (ROSENBLAT, 2000, p. 201). 

Essa consciência precisa ser construída na medida em que se desenvolve a 

maturidade física e intelectual do educando, com o auxílio de professores também conscientes 

da importância da sua interferência na formação cidadã de seus alunos. O estudo dos gêneros 

argumentativos pode ser considerado excelente para isso, pois ele proporciona efetivamente o 

desenvolvimento das habilidades dos alunos para sustentar, refutar e negociar posições 

valores no seu ambiente social. 

Os gêneros argumentativos são especialmente produtivos para as atividades de 

ensino-aprendizagem, entre eles podemos citar: diálogos argumentativos, carta de leitor, carta 

de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, editorial, requerimento, ensaio, resenhas 

críticas, artigo assinado, artigo de opinião, entre outros. A seleção do gênero artigo de opinião 

para a SDF aqui desenvolvida se deve aos fatores acima descritos e ao fato de ser previsto na 

proposta curricular do 2ª ano do Ensino Médio, público a quem a SDF se destina.  
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Rodrigues (2000) acentua a necessidade da entrada dos diferentes gêneros 

jornalísticos na escola, como objeto de ensino-aprendizagem, e que devem ser articulados de 

maneira sistemática com vistas ao domínio do modo de produção e a significação da esfera 

jornalística, de maneira a criar condições para que “os alunos construam os conhecimentos 

linguístico-discursivos requeridos para compreensão e produção desses gêneros, caminho para 

o exercício da cidadania, que passa pelo posicionamento crítico diante dos discursos” 

(RODRIGUES, 2000, p. 214). 

Rosenblat (2000), baseada em Vygotsky (1930-35[1984]), considera que é no 

processo de interação, através da linguagem, que se materializa a “formação” de pessoas 

críticas e democráticas. O ambiente da sala de aula seria o cenário propício para o exercício 

da dialogicidade em situações controversas, polêmicas, ou seja, nas divergências em geral e, 

nesse cenário, emergem as condições para a produção de enunciados decorrentes de uma 

consciência crítica e ética dos sujeitos de ensino-aprendizagem. 

As atividades de escrita na escola precisam privilegiar, segundo Brakling (2000, p. 

223), “o trabalho com um gênero no qual as capacidades exigidas do sujeito para escrever 

sejam, sobretudo, aquelas que se referem a defender um determinado ponto de vista pela 

argumentação, refutação e sustentação de ideias”, o que caracteriza o gênero artigo de 

opinião.  

Esse gênero, ao ser ensinado na escola, sofre mudanças na situação de produção, o 

que implica um esforço maior dos sujeitos (professor e alunos) no desenvolvimento de 

estratégias favorecedoras à discussão de temas socialmente relevantes, à tomada de posições, 

refutações, negociações e ao apelo em relação ao conteúdo temático, estando implicada a 

prática da leitura de textos diversos acerca de determinado tema. 

Rosenblat (2000, p. 202) aponta algumas dificuldades comuns que circundam o 

exercício de produção desse gênero na escola, tais como: “a dificuldade em localizar o 

objetivo da produção para além da tarefa escolar; a dificuldade em respeitar a dimensão 

dialógica do texto, virtualizando um interlocutor; e a dificuldade em alcançar a complexidade 

do conteúdo temático”. Esses problemas podem ser amenizados, ou até mesmo solucionados 

se o professor propuser, antes da produção escrita, leituras, discussões, debates orais, 

mostrando o funcionamento da argumentação e os desdobramentos temáticos em ocasiões que 

exijam tomada e defesa de posições. Tais atividades oferecem condições aos alunos de 

produzirem a interlocução face a face, através da interação direta, num processo dialógico, 
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comum aos gêneros primários1, e a partir disso, evoluírem no sentido de progressão em 

direção aos gêneros secundários2, mais públicos e de ampla audiência, necessariamente, para 

a produção escrita do gênero, pois 

 

se o objetivo do ensino da língua é instrumentalizar o aluno para que possa 

compreender e participar de situações comunicativas relativas a diversas 

esferas sociais de atividades, não há como cumpri-lo, senão tomando as 

situações de comunicação como ponto de partida (ROSENBLAT, 2000, p. 

203). 

 

Nesse viés, Rosenblat (2000) afirma que ao transpor a produção do artigo de opinião 

para o ambiente de sala de aula, a escola se desvencilha do chamado letramento escolarizado 

(sem um vínculo com os conhecimentos e habilidades de escrita exigidas em outras esferas 

sociais) e se insere no letramento funcional3, em que os conhecimentos e o domínio dos 

gêneros são condutores e facilitadores para inserção do aluno em seu meio social, em 

contextos que a escrita é prevista como necessária. Aqui convergem os objetivos de SDF e as 

bases teóricas a partir das quais ela é construída. Esse gênero coopera para a efetivação do 

letramento dos sujeitos de ensino-aprendizagem, uma vez que possibilita ao leitor colocar-se 

em posição de autor e, ao mesmo tempo, de interlocutor dos acontecimentos sociais, o que o 

habilita e instrumentaliza para o exercício de importantes aspectos da cidadania.   

 

1.2.4 Procedimentos metodológicos 

 

Reconhecendo, em consonância com Zabala (1998), que uma sequência didática 

deve ser configurada em três fases (planejamento, aplicação e avaliação), nesta investigação, a 

primeira fase constitui a busca de referências teórico-metodológicas que auxiliem na 

elaboração de uma proposta didática de cunho funcionalista e que atenda às parametrizações 

dos PCNs e PCNEM para o Ensino Médio.  

                                                           
1 Os gêneros primários(ou simples) tais como o diálogo cotidiano e a carta pessoal, se constituem em 

circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea (Bakhtin, 1997, p. 282). 

 
2 Os gêneros secundários são mais complexos, desenvolvem-se a partir dos primários, os quais absorvem e 

transmutam, resultando em construtos como o romance, o drama, o discurso científico, o discurso ideológico 

(Bakhtin, 1997, p. 282). 

 
3 Entendemos como letramento funcional a capacidade de ler, compreender, interagir com o texto e a capacidade 

de se posicionar em relação ao texto, concordando ou não, argumentando ou contra-argumentando com as ideias 

expostas nos textos.  
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Nessa fase de planejamento, a discussão e o consequente posicionamento sobre o 

ensino de Língua Portuguesa na educação básica tentam demonstrar a possibilidade de 

conduzir um tratamento da gramática não isolado da vivência da linguagem, em conjunção 

com a análise das relações sintáticas, semânticas e pragmáticas, ativadas no processo de 

interação verbal, através dos gêneros discursivo-textuais. Esse requisito é preenchido pelos 

princípios e concepções da teoria funcionalista, suporte teórico principal desta Tese, e 

também por autores que se dedicam ao ensino de língua, numa perspectiva sociointerativa, 

como Antunes (2003, 2009), Geraldi (1996), Oliveira e Cesário (2007), Cunha e Cunha 

(2000), Bakhtin (1997), Brait e Pistori (2013) e Rojo (2005), Bronckart ([2007] 2012), 

Marcuschi (2008), Bonini (2005), entre outros. 

 O modelo teórico-metodológico da SDF segue os PCNs (1998) e os PCNEM (2000). 

As atividades têm como pano de fundo as noções das metafunções hallidayianas e são 

subdivididas em linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, seguindo a proposta de 

Franchi (2006). A concepção de texto está em consonância com Pauliukonis (2011), que 

reconhece o texto como o produto da atividade intersubjetiva e argumentativa resultante de 

um desvendamento e de uma operação linguístico-discursiva estratégica em que a gramática é 

vista como a engrenagem que articula e possibilita o processo de transformação e transação 

desse texto.  

Nesse processo, o texto é estudado em seus aspectos enunciativos e estruturais, e 

para explorá-lo, propõe-se o estudo de sua organização linguístico-discursiva, por meio das 

dimensões ideológicas, enunciativa, pragmática, informacional e textual, conforme a 

proposição de Casseb-Galvão (2011). Além disso, em consonância com Kuhn e Flores 

(2008), propomos uma prática de análise linguística, contemplando a linguagem em 

enunciado, enquanto unidade constitutiva de um gênero discursivo-textual.   

Na fase de aplicação, a experiência piloto foi realizada em sete escolas da rede 

pública de ensino do município de Santarém, no Estado do Pará. Num primeiro momento, foi 

realizada uma oficina de preparação para os professores/colaboradores4 e, sequencialmente, a 

SDF foi aplicada nas escolas participantes. A finalidade inicial nessa etapa da pesquisa era 

comprovar a hipótese de que uma sequência didática, elaborada a partir de princípios 

funcionalistas, podia ser produtiva para o ensino de Língua Portuguesa, no sentido de 

contribuir para a autonomia e o melhor desempenho dos alunos no exercício da comunicação, 

em diferentes contextos situacionais.  

                                                           
4 A nomenclatura professor/colaborador será usada nesta Tese para se referir aos sujeitos dessa pesquisa e 

diferenciá-los dos demais professores. 
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Na fase de avaliação, constatamos que o alcance desse propósito foi parcialmente 

comprometido por diversos fatores externos a SDF, relacionados ao tempo e aos espaços 

físicos de aplicação, bem como à dificuldade de alguns alunos e alguns professores em lidar 

com práticas de ensino de linguagem, numa perspectiva diferente de suas práticas habituais. 

Tais fatores determinaram a consideração dessa aplicação como uma experiência piloto, haja 

vista que, devido à sua base sociointeracionista e o rigor teórico-metodológico que orientou 

sua propositura, entendemos que desde que haja nas escolas uma infraestrutura física e 

política adequada para a sua aplicação, a SDF pode trazer resultados satisfatórios, ser útil e 

inspiradora para o ensino de Língua Portuguesa no nível médio. 

 

1.3 A estruturação do texto da Tese 

 

As considerações e os objetivos anteriormente traçados determinam a formatação 

desta Tese, que está subdividida em cinco capítulos, incluída a introdução (capítulo 1). 

No segundo capítulo, apresentamos os subsídios teóricos funcionalistas norteadores 

da SDF. Primeiro, tem-se uma apresentação geral do pensamento funcionalista, evidenciando 

a concepção de língua preconizada nos PCNs e usada na SDF. Em seguida, elencamos as 

concepções e os princípios funcionalistas relevantes ao ensino, haja vista que essa orientação 

teórica é tradicionalmente acionada para a descrição e a análise de línguas naturais. A seção 

seguinte traz uma análise a respeito da integração entre os níveis dos domínios sintático, 

semântico e pragmático na língua. E, por fim, demonstramos a possível inter-relação das 

noções de metafunções propostas por Halliday (1973) e dos tipos de conteúdo propostos por 

Zabala (1998).  

No terceiro capítulo, tratamos das bases epistemológicas subjacentes à noção de 

sequência didática, a fim de contextualizar nossa opção metodológica. Em seguida, 

discutimos as noções de gêneros e de gramática subjacentes às atividades propostas na SDF, 

apresentamos algumas características discursivo-funcionais do gênero artigo de opinião e 

algumas proposições de atividades criativas a partir da relação texto e gramática, e, na última 

seção, apresentamos a macroestrutura da SDF.  

O capítulo subsequente corresponde à proposta da SDF, à transposição didática dos 

pressupostos teóricos discutidos ao longo dos capítulos anteriores, visando demonstrar através 

de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas um estudo do texto como evento 

de interação e como expressão do conteúdo, contemplando os eixos de uso e reflexão sobre a 

Língua Portuguesa, conforme parametrizam os PCNs (1998).  
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No quinto capítulo, apresentamos os resultados da experiência piloto de aplicação da 

SDF. Assim, primeiramente, há a descrição das oficinas de preparação do 

professor/colaborador para a aplicação da SDF. Em seguida, temos uma análise indutiva do 

processo de aplicação como um todo, ancorado em parâmetros de análises indispensáveis a 

uma intervenção didática, determinados por Zabala (1998). A seção seguinte, a partir da 

observação in loco e da análise dos questionários respondidos pelo professor/colaborador, traz 

uma descrição panorâmica do ensino de Língua Portuguesa no contexto local. E, por fim, 

temos uma avaliação geral do processo de aplicação, evidenciando os aspectos que 

favoreceram a produtividade da SDF e os aspectos que dificultaram a sua aplicação.  
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2- FUNCIONALISMO E ENSINO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar considerações a respeito da relação entre 

concepções e princípios funcionalistas e o ensino de Língua Portuguesa, a fim de defender e 

estimular uma prática docente ressignificativa e dinâmica, através de atividades organizadas 

em uma sequência didática que tem como base uma concepção de língua dinâmica, fluida, 

construída no uso efetivo, no movimento de interação e dependente do contexto de produção, 

da interpretação dos agentes e das intenções comunicativas para ser efetivamente analisada e 

compreendida. 

A base teórica desta Tese é de orientação funcionalista, configurada nos trabalhos de 

Halliday (1973), Dik (1989) e Halliday e Hasan (1989), autores que inspiram os trabalhos de 

Neves (2010, 2011, 2013), Casseb-Galvão (2011) e Rauber (2005), entre outros. São deles as 

concepções e os princípios norteadores da nossa proposta de SDF.  

Assim sendo, este capítulo está subdividido em quatro seções: uma apresentação 

geral do pensamento funcionalista, partindo de uma concepção de língua compatível com a 

adotada nos PCNs de Língua Portuguesa; concepções e princípios funcionalistas que se 

prestem para ou podem fundamentar uma análise da Língua Portuguesa pelo viés da prática 

docente; uma demonstração da integração entre os níveis constitutivos da língua, a saber, os 

domínios da sintaxe, semântica e pragmática, que são inter-relacionados e interdependentes na 

expressão das relações gramaticais e que se articulam para dar sentido aos diferentes aspectos 

envolvidos na instanciação dessas relações; e, por fim, considerando a relação entre 

Funcionalismo e Ensino, apresentamos possíveis inter-relações das noções de metafunções da 

linguagem propostas por Halliday (1973) e os tipos de conteúdo de ensino propostos por 

Zabala (1998).  

 

2.1 O pensamento linguístico funcionalista  

 

A perspectiva funcionalista da linguagem se configura na análise da língua em uso, 

em seu contexto real, dinâmico e funcional, e considera que estão imbricados no processo 

interativo o contexto, a seleção e a organização de itens lexicais, além dos princípios relativos 

à intencionalidade e às bases conceptuais compartilhadas pelos interlocutores.  
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O Funcionalismo, segundo Cunha (2008), é uma corrente teórica que procura 

explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as condições 

discursivas em que se verifica esse uso. Nesse viés, o domínio da sintaxe, da semântica e da 

pragmática são inter-relacionados e interdependentes, e a gramática é reconhecida como um 

organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes. 

A preocupação central dessa corrente teórica é o estudo da língua em diversas 

situações de interação social, enfatizando-se a importância do contexto, em particular do 

contexto social, na compreensão da natureza das línguas. Nesse sentido, a gramática tem um 

papel relevante na organização interna da língua (orações, expressões), como configurações 

orgânicas de funções, o que possibilita uma descrição semântica, pragmática, discursiva e 

informacional a partir de sua estrutura, na qual cada parte deve ser interpretada como 

funcional em relação ao todo. 

Para Casseb-Galvão (2006), conjunto de conhecimentos teóricos abrigados no termo 

Funcionalismo possibilita a concepção de língua como um sistema dinâmico cuja organização 

interna é direcionada para a obtenção da excelência na comunicação. Esse entendimento leva 

à consideração da linguagem como a manifestação do dinamismo das relações sociais. Nesses 

termos, a eficiência na interação torna-se foco de interesse dos funcionalistas, que se dedicam 

a estudar o modo de construir e interpretar as expressões linguísticas em uso de uma maneira 

interacionalmente satisfatória. A autora, se inspirando em Neves (1997), afirma que “esse 

olhar para a competência comunicativa implica a noção de função num sentido amplo, que se 

relaciona ao papel da linguagem na vida dos indivíduos e que pressupõe a ideia de 

universalidade e de variabilidade” (CASSEB-GALVÃO, 2006, p. 135). 

O aparato teórico funcionalista fundamenta um ensino de língua numa perspectiva 

interacionista e prima pelo seu caráter dialógico. Alguns de seus princípios acerca do 

funcionamento da linguagem podem ser eficientemente aplicados como suporte para 

metodologias de ensino, pois o arcabouço teórico-funcionalista ultrapassa a descrição 

linguística e destaca-se por uma multiplicidade de aplicação. 

Em outras palavras, a riqueza epistemológica que caracteriza o Funcionalismo se 

mostra através de sua aplicabilidade à análise de diferentes fenômenos linguísticos, que vão 

desde a constituição do léxico e da gramática, passando pelas questões relativas ao uso e ao 

ensino da língua em diferentes modalidades, e pelos aspectos sócios históricos envolvidos nas 

escolhas discursivas.  
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Essa perspectiva de análise linguística vai ao encontro dos PCNs de Língua 

Portuguesa por primar pela eficiência comunicativa e pelo uso interativo da língua nas 

atividades de participação social do falante. Para os PCNs, 

 

o domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio 

da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade 

linguística, são condições de possibilidade de plena participação social. Pela 

linguagem, os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à 

informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem 

visões de mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo 

comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 

função e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. 

(BRASIL, 1998, p. 19) 

 

Oliveira e Cezario (2007) enfatizam a estreita relação entre os objetivos do ensino de 

Língua Portuguesa, definidos nos PCNs, e a perspectiva funcionalista de análise linguística. 

Essa relação ganha relevância e, sobretudo, se reafirma com a definição de língua delineada 

nos PCNs, como organismo não autônomo, produto e instrumento de comunicação, de 

persuasão, de expressão e de simulação. Assim, as orientações dos PCNs, segundo as autoras, 

têm uma base, de certo modo, funcional, o que licencia a aplicabilidade de algumas premissas 

e princípios funcionalistas às atividades de análise e reflexão sobre a língua, como 

contribuição ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa.  

Enfim, as postulações do aparato teórico funcionalista fornecem subsídios 

cientificamente fortes para que se possa reconhecer a produtividade da relação Funcionalismo 

e ensino, e considerar que o Funcionalismo pode cooperar para a eficiência do ensino de 

língua.  

 

2.2 Concepções e princípios funcionalistas relevantes para o ensino 

 

As postulações teórico-metodológicas propostas e/ou referendadas por vários 

linguistas adeptos ao Funcionalismo se coadunam às nossas expectativas a respeito do ensino 

de Língua Portuguesa, por priorizarem a interação, o diálogo, a funcionalidade, a diversidade 

e o encantamento, como propõe Antunes (2009). Além disso, a contribuição dessa corrente 

linguística ao ensino baseia-se na concepção de língua “que considera a inter-relação 

linguagem, homem e mundo, ou melhor, entre o uso da língua e as funções que ela 

desempenha na interação verbal” (RAUBER, 2005, p. 47), permitindo ao aluno a 



27 

 

possibilidade de construir-se como um sujeito-aprendiz capaz de manejar sua língua com 

proficiência nas mais diversas situações de interação formal e informal. 

Assim, entre as postulações funcionalistas, explicitamos a seguir aquelas noções que 

entendemos “primárias”, no sentido de contribuir efetivamente para um ensino de base 

sociointeracionista e dinâmica, que se efetiva nas trocas e nas interações linguísticas de 

conhecimentos sociais, estimulando o desenvolvimento das competências e habilidades 

comunicativas do aluno. 

 

2.2.1 A interação verbal 

 

Considerando que uma abordagem funcionalista tem sua atenção voltada para a 

língua em uso, realizada na interação verbal, considerada equivalente à interação social, faz-se 

necessário compreender a realização desse processo. Dessa maneira, a língua é concebida 

como um instrumento de interação social que não existe por si mesma, mas em virtude do uso 

para fim de interação entre os seres humanos. 

A interação verbal se realiza por meio de expressões linguísticas estruturadas e 

governadas por regras e princípios semânticos (conceptuais), sintáticos, morfológicos e 

fonológicos, os quais são instrumentais para os padrões de interação governados pelas regras 

pragmáticas. Trata-se de uma atividade cooperativa estruturada que pressupõe uma base 

conceptual comum entre os interlocutores, integrando as funções cognitivas superiores do ser 

humano. 

Dik (1989, p. 8) apresenta um esquema de interação verbal, nos moldes do que se 

demonstra na Figura 2.1:  

 

 

Figura 2.1 - Modelo de Interação verbal, adaptada de Dik (1989, p. 8) 
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Nesse modelo, a análise das expressões linguísticas pode ser descrita e explicada em 

termos do arcabouço geral fornecido pelo sistema pragmático da interação verbal, 

compartilhado pelo falante e pelo destinatário. Ambos possuem uma grande quantidade de 

informação pragmática, no entanto, elas não são totalmente comuns para os dois. Pode ocorrer 

de uma determinada informação não ser compartilhada entre os interlocutores, e para 

compartilhá-la o falante usa de sua intenção e da antecipação que ele faz da interpretação do 

ouvinte e materializa através da expressão linguística. O ouvinte, por sua vez, interpreta essa 

expressão em função de sua informação pragmática e de suposições sobre a intenção 

comunicativa do falante. Desse modo, ambos tentam cooperar para o sucesso de um ato 

interativo. 

Para a Dik (1989), a expressão linguística é a mediadora de sentidos no processo 

entre a intenção do falante e a interpretação do destinatário, de modo que o falante tenta 

modificar a informação pragmática do outro, e o outro, por sua vez, antecipa e reconstrói essa 

informação, reativando todo o modelo cognitivo-pragmático construído dialogicamente. 

Recentemente, Tomasello (2008) esboçou um modelo de interação verbal, no qual o 

autor procura explicar a origem da comunicação humana. Ele propõe um modelo de 

cooperação humana de base psicológica, sustentada na habilidade para participação em atos 

de intencionalidade compartilhada. Os agentes cooperativos constituem-se na habilidade 

cognitiva para a criação articulada de intenções e atenção com os outros e nas motivações 

sociais para ajudar e compartilhar com os outros, bem como no formar expectativas mútuas 

sobre esses motivos cooperativos. 

Baseado em explicações ontogênicas5 (de desenvolvimento e crescimento individual) 

e filogênicas6 (de expansão e evolução cultural), o modelo de cooperação apresentado por 

Tomasello (2008) tem como fundamento o fato de os seres humanos serem essencialmente 

cooperadores uns com os outros. A base psicológica da habilidade para participação e a 

cooperação uns com os outros é a capacidade de interagir. Para que a interação aconteça, faz-

se necessário uma base conceptual comum entre os participantes, também conhecida como 

contexto intersubjetivo ou quadro de atenção compartilhada. Assim, o autor propõe que 

                                                           
5 A ontogenia está relacionada ao desenvolvimento biológico individual ou de sistemas autônomos, na busca de 

realização em crescimento interno e de correlação constante com o ambiente em que adquire este 

desenvolvimento. (Disponível em: <http://centrodeartigos.com> Acesso em: 2 maio 2013) 

 
6  No estudo dos processos filogenéticos, busca-se entender os pressupostos coletivos (evolução) de uma espécie 

ou grupo na dinâmica vitais do ambiente da biosfera, estende-se a todos "criação não biológica", e procura-se 

seguir os requisitos de adaptação ao ambiente. (Disponível em <http://centrodeartigos.com> Acesso em: 2 maio 

2013) 

 

http://centrodeartigos.como_que_e_o_desenvolvimento_ontogenico.html/
http://centrodeartigos.como_que_e_o_desenvolvimento_ontogenico.html/
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o contexto comunicativo é o que é relevante para a interação social, isto é, o 

que cada participante vê como relevante e sabe que o outro também vê como 

relevante [...]. Neste tipo de compartilhamento, o contexto intersubjetivo é o 

que podemos chamar, seguindo Clark (1996), de base comum ou, às vezes 

quando desejamos enfatizar o contexto perceptual compartilhado, de quadro 

de atenção articulada (TOMASELLO, 2008, p. 74)7. 

 

Essa base comum inclui o ambiente perceptual do contexto comunicativo, tudo o que 

nós sabemos (e sabemos o que outro participante da interação também sabe) dos fatos sobre o 

mundo, a maneira como pessoas atuam em certas situações, o que comumente encontram 

salientes e interessantes nesse ambiente. O ponto crítico da base comum é o fato de permitir e 

possibilitar as pessoas de irem além de suas perspectivas egocêntricas nas coisas, pois na 

competição direta de atenção, a base comum compartilhada supera a relevância pessoal e 

individual o tempo todo. Logo, para a concretização da interação entre as pessoas, o que 

prevalece é o que os participantes sabem, conhecem, percebem e compartilham de modo 

comum entre eles.  

A Figura 2.2 representa a integração das funções cognitivas no ato de interação, 

conforme propõe Tomasello (2008, p. 98): 

 

 
Figura 2.2 - Modelo cooperativo de comunicação humana, adaptado de Tomasello (2008, p. 98) 

(C = comunicador; R = receptor). 

 

                                                           
7  the communicative context is what is “relevant” to the social interaction, that is, what each participant sees as 

relevant and knows that the other sees as relevant as well. (...) This kind of shared, intersubjective context is 

what we may call, following Clark (1996), common ground or, sometimes (when we wish to emphasize the 

shared perceptual context), the joint attentional frame. (TOMASELLO, 2008, p. 74) 
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As funções cognitivas e suas relações são apresentadas esquematicamente nessa 

figura, na seguinte perspectiva: o falante tem muitas metas e valores que determinam a sua 

vida, metas individuais. Por alguma razão, ele percebe que outro (interlocutor) contribui com 

ele, ou por ajudá-lo, ou por aceitar a sua oferta de comunicação (que a faz por suas razões), ou 

por compartilhar atitudes com ele, configurando, assim, a motivação e a intenção social. A 

melhor forma de expressar e compartilhar as suas intenções com o receptor é através da 

comunicação. Assim, ele dá um sinal de sua intenção comunicativa e chama a atenção para 

alguma situação referencial do mundo externo, a sua intenção referencial. O receptor, por sua 

vez, busca inferir essa intenção do falante, através dos processos de razões cooperativas, 

desde que esteja motivado. Daí então, ele tenta identificar o referente do outro, em uma base 

comum, o contexto intersubjetivo, e busca a sua intenção subjacente que, ao compreendê-la, o 

receptor decide se vai ou não cooperar com o esperado, ou proposto pelo falante. 

Essa explicação do processo de interação proposta por Tomasello (2008) pode 

também ser considerada para comunicação verbal como um todo, apesar de ser específica à 

comunicação com gestos e mímicas, e mostra a tendência explícita do ser humano em 

interagir, como uma necessidade genética. Tal como no modelo proposto por Dik (1989), 

entende-se do modelo de interação proposto por Tomasello (2008) que a expressão linguística 

é a mediadora de sentidos. 

Priorizar a interação verbal no ensino de Língua Portuguesa significa realizar, 

conforme se pode depreender de Travaglia (1995), a abertura da aula de Língua Portuguesa à 

pluralidade dos discursos, promovendo a integração da escola na comunidade a partir de 

diferentes situações de interação, o que significa priorizar o desenvolvimento da competência 

comunicativa.  

No ensino de Língua Portuguesa, a interação verbal tornou-se relevante a partir do 

advento da lei de Diretrizes e Bases de 1996, mas, sobretudo, nos PCNEM em 2000 que, ao 

trazerem uma discussão e uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua 

no Brasil, passam a incorporar as tendências linguísticas das recentes pesquisas sobre a língua 

e seus usos. Na esteira dessas tendências, esses documentos reformulam os objetivos do 

ensino, priorizando o desenvolvimento das competências necessárias para uma interação 

autônoma e participativa nas situações de interlocução, leitura e produção textual. 

Geraldi (1996) discute as concepções sociointeracionistas da linguagem, 

considerando o fenômeno social da interação verbal como o próprio espaço da realidade da 

língua realizada nas instancias públicas e privadas. O autor, amparado no argumento de que a 

criança não aprende a linguagem antes para depois interagir, diz que a escola não deve ter 



31 

 

como foco a transmissão de conhecimento, mas sim permitir a circulação das diferentes 

instâncias sociais através da interação. 

Tendo em vista que os processos interlocutivos se realizam nas múltiplas e 

complexas instituições de uma dada formação social, e que a língua é marcada pelos seus usos 

e pelos espaços sociais desses usos, o autor reitera que o ensino não se deve fundamentar 

numa concepção estática de língua, ou seja, como um produto pronto e acabado, e sim como 

um fenômeno vivo, inacabado, sempre em construção. Essa construção acontece no próprio 

ato discursivo, pois, para Geraldi (1996, p. 45), “falar é bem mais que representar o mundo: é 

construir sobre o mundo uma representação. No próprio ato de falarmos estamos participando 

do processo de constituição da língua”.  

Para Antunes (2003), a língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, 

em situações de atuação social e através de práticas discursivas, materializadas em textos 

orais e escritos. Segundo essa autora, há duas grandes tendências de percepção da língua bem 

visíveis no ensino de Língua Portuguesa, a saber, 

 

a) Uma tendência centrada na língua enquanto sistema em potencial, 

enquanto conjunto abstrato de signos e regras, desvinculados de suas 

condições de realização.  

b) Uma tendência centrada na língua enquanto atuação social, enquanto 

atividade de interação verbal de dois ou mais interlocutores e, assim, 

enquanto sistema-em-função, vinculado, portanto, às circunstâncias 

concretas e diversificadas de sua atualização. (ANTUNES 2003, p. 41, grifo 

da autora)  

 

Analisando essas duas tendências nas práticas de sala de aula, a autora adverte que, 

para se alcançar os objetivos propostos pelos PCNs ao ensino de língua, é necessário 

substituir a primeira tendência pela segunda tendência, a qual valoriza o funcionamento 

interativo da língua, requerendo maior atenção aos seus usos e aos seus usuários, bem como 

às intenções comunicativas dos interlocutores. 

Antunes (2009, p. 30) insiste em que a escola deve abrir espaço para o exercício de 

análise da língua, detendo-se em aspectos relevantes de sua constituição e priorizando “a 

língua enquanto fato social, vinculado à realidade cultural em que está inserido e, assim, 

sistema em constante mutação e a serviço das muitas necessidades comunicativas de seus 

falantes”. Nesses termos, a autora afirma que o conhecimento não consiste no armazenamento 

em estoque, e sim na capacidade gerativa de encontrar novas respostas para problemas 

inteiramente novos, em novas situações. 
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Ainda nesse contexto, Antunes (2009) ressalta que o exercício da interação verbal 

não se faz sem palavras e não se faz aleatoriamente, mas, sobretudo, obedece a padrões e a 

regularidades de diversas ordens. Assim, a apreensão desses padrões de escolha e a 

organização das unidades linguísticas do aluno se realizam através de seus usos: falando, 

ouvindo, lendo e escrevendo. Por esta razão, cabe à escola desvendar os modos de 

funcionamento da língua, atentando para as suas regularidades, suas estratégias e táticas de 

uso. 

A consideração da noção de interação verbal no ensino de Língua Portuguesa, 

conforme propõem Cunha e Cunha (2000), deve configurar um eixo central, em volta do qual 

podem ser organizadas do ponto de vista pedagógico e didático, as atividades de 

aprendizagem, de ensino e de avaliação. Para os autores, a interação só é possível se a escola 

oferecer ao aluno o maior número de escalas de potencialidades de sua língua para o uso 

adequado nas mais diversas situações. Logo, priorizar o ensino de Língua Portuguesa a partir 

de uma variedade de textos constitui o eixo, o ponto de partida para se alcançar tal propósito.  

Atendendo às proposições dos autores citados, a SDF considera a língua como 

instrumento de interação e, consequentemente, suas atividades licenciam e abrem espaço para 

que a consideração da interação verbal direcione e fundamente um ensino mais dinâmico e 

mais interativo. 

 

2.2.2 As metafunções da linguagem executadas na interação verbal 

 

Halliday (1973) diz que a língua existe não por dispor de uma estrutura, mas pelo 

fato dessas estruturas existirem para cumprir funções relacionadas aos papéis desempenhados 

pela linguagem. O autor defende a coexistência de três metafunções da linguagem (também 

chamadas de macrofunções) integrantes da organização interna da língua e executadas na 

interação verbal: a metafunção ideacional ou representacional, a interpessoal e a textual. 

Segundo Halliday (1973), essas metafunções são básicas na linguagem e relativas ao 

desenvolvimento social humano e são desempenhadas ao se atribuir sentido às nossas 

experiências e no agir além dos relacionamentos sociais. Em outras palavras, a língua fornece 

uma teoria da experiência humana, de modo que a sua organização interna é direcionada para 

cumprir funções, relacionadas ao uso social. Esse uso, por sua vez, determina a forma como a 

língua será manifestada.  

A metafunção ideacional está diretamente relacionada à construção das experiências 

do mundo concreto, real ou do universo subjetivo interior. Relaciona-se à maneira como a 
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realidade é estruturada e expressa, e como o mundo e seus processos, entidades e relações 

constituem significados e/ou são representados linguisticamente. Esse componente ideacional 

da língua consiste, necessariamente, na expressão do conteúdo, do que é dito e interpretado, e 

na exteriorização de processos mentais e abstratos, derivados da própria consciência. 

Ao usar a linguagem no processo de interação, estabelecendo relações sociais, o 

falante cumpre e atualiza a metafunção interpessoal. Esta inclui todas as formas de 

intervenção do falante, na situação e/ou no ato de fala, permitindo-o expressar seus 

julgamentos pessoais e seus pontos de vista em relação a uma determinada situação de 

comunicação. Enquanto a metafunção ideacional é a expressão do conteúdo, a interpessoal diz 

respeito à expressão da ação, representada na gramática das línguas pelo sistema de modo e 

pelas modalidades.  

A terceira metafunção, a textual, diz respeito à materialização das duas primeiras 

metafunções no texto. Diferentemente das metafunções ideacional e interpessoal que orientam 

o mundo social e natural, através dos fenômenos extralinguísticos, a função textual estabelece 

vínculos com ela mesma, com os próprios fenômenos linguísticos. Sem o texto não há 

nenhuma possibilidade de se fazer qualquer uso da língua. É o texto que materializa o 

discurso e permite a estruturação do conteúdo de uma forma organizada e coerente de acordo 

com o contexto de situação.  

A combinação e a realização dessas três metafunções ocorrem simultaneamente, 

determinando a estrutura do contexto conversacional e equilibrando o ato de fala em 

representação (ideacional), troca (interpessoal) e mensagem (textual). Neves (2010) acentua 

que são essas metafunções agindo conjuntamente “que determinam a estrutura gramatical, que 

será um composto no qual a própria linha melódica terá sua derivação fincada em cada uma 

delas” (NEVES, 2010, p. 83). 

A SDF, proposta nesta Tese, parte de uma perspectiva que assume as metafunções da 

linguagem como alicerce das atividades sugeridas, reconhece nelas a representação de todos 

os usos da linguagem e concebe a gramática como um mecanismo linguístico que liga umas 

às outras as seleções significativas, derivadas das várias funções da língua e realizadas numa 

forma estrutural unificada nos gêneros discursivo-textuais, conforme determina Halliday 

(1973).  

Nessa perspectiva, “o texto é visto como a codificação e construção de diferentes 

níveis/estratos de contexto nos quais ele é posto em cena” (NEVES, 2010, p. 97). E esses 

níveis, também chamados de categorias da situação, relacionam-se naturalmente e apresentam 

estreitas combinações com as categorias do sistema semântico que realizam as metafunções. 
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A metafunção ideacional (de conteúdo), por estar ligada mais a ação social, relaciona-se ao 

campo. A metafunção interpessoal (de interação) está diretamente associada às relações, por 

estar mais ligada às estruturas de papéis. A metafunção textual apresenta estreito 

imbricamento com o modo, uma vez que está mais ligada à organização simbólica.  

Essas postulações são resumidas por Neves ([2006] 2013, p. 32) nos seguintes 

termos: 

 

as línguas são organizadas em torno de dois significados principais: o 

ideacional ou reflexivo e o interpessoal ou ativo, duas metafunções que 

constituem as manifestações, no sistema linguístico, dos dois propósitos 

mais gerais que fundamentam todos os usos da linguagem: entender o 

ambiente (ideacional) e influir sobre os outros (interpessoal).  

 

As metafunções ideacional e interpessoal se materializam em forma de texto, um 

componente metafuncional operacionalizador das unidades linguísticas, inserido no cotexto e 

no contexto e dependente da situação de uso. Em vista disso, as metafunções estão refletidas 

na própria estrutura interna da língua, sendo equivalentes e simultâneas. Casseb-Galvão 

(2011, p. 869) entende que a “gramática das línguas atualiza essas duas macrofunções, 

visíveis no micro nível da organização discursiva (enunciativa)”. 

As metafunções da linguagem apresentam um caráter articulador e podem 

operacionalizar todas as atividades linguísticas desenvolvidas em sala de aula, reconhecendo 

as diferentes dimensões da organização linguístico-discursiva e articulando um ensino de 

Língua Portuguesa produtivo que contemple o desenvolvimento de competências diversas, 

como prevê Casseb-Galvão (2011).   

 

2.2.3 A consideração da língua em uso 

 

O desenvolvimento satisfatório do ensino de Língua Portuguesa deve privilegiar o 

estudo da língua em situação de interação, isto é, considerar a língua em uso. Esse “uso” deve 

ser entendido como toda realização linguística efetiva que envolve as modalidades oral e 

escrita, como propõe Halliday (1973). Nessa perspectiva, segundo Martelotta e Alonso (2012, 

p. 97), “a gramática não é vista como um conjunto de regras fixas, independente do conteúdo 

que elas veiculam ou dos sentimentos e valores envolvidos na interação entre os usuários da 

língua”. Pelo contrário, toda a sintaxe está condicionada ao contexto de uso e as relações 

gramaticais fazem parte do processo de constituência desse uso. 
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Considerar a língua em uso significa analisá-la dentro do contexto situacional, pois é 

no uso que os falantes fazem de sua língua, no processo de interação, que se modela a 

estrutura do sistema linguístico. Por isso, compreende-se que o estudo da estrutura linguística 

está diretamente subordinado ao uso em contextos sociais específicos, em inter-relações e em 

interfaceamentos.  

Esses contextos sociais estão relacionados às noções de contexto de situação e 

contexto de cultura. Segundo Neves (2010), a noção de contexto de situação, proposta 

originalmente por Malinowski, em 1923, foi desenvolvida, posteriormente por Firth, em 1950, 

e diz respeito ao próprio ambiente verbal ou contexto social da linguagem, onde o texto se 

insere, tendo como elementos condicionantes: o campo, o modo e a relação. 

 O contexto de situação determina o registro da linguagem ligado à situação de 

interação humana, efetivada nas variações de uso de acordo com os diferentes contextos 

particulares, transformando-se conformes as suas variáveis.  Halliday e Hasan (1989) definem 

o registro da linguagem como uma variedade de uso dependente da natureza do 

funcionamento da linguagem. O registro reflete os aspectos da ordem social e as diferentes 

atividades sociais vivenciadas pelas pessoas. 

O contexto de cultura, por sua vez, diz respeito ao conhecimento, às crenças, aos 

princípios sociais inseridos na história cultural dos participantes da interação verbal num 

contexto de situação. É constituído, conforme Motta-Roth e Herbele (2005, p. 15), por um 

conjunto compartilhado de contextos de situação, resultando, portanto, “da padronização do 

discurso em termos de atos retóricos ou atos de fala, realizados por meio da linguagem em 

circunstâncias específicas, com características retóricas recorrentes”. 

A compreensão das noções de contexto de situação e contexto de cultura fornece a 

chave para a apreensão da maneira como os indivíduos usam a língua em uma determinada 

cultura, constituída por potencialidades de produção de significados nas situações concretas 

de uso. A consideração da língua em uso revela o caráter heterogêneo e múltiplo da 

linguagem evidenciado na variação, mudança e na forma como os falantes lidam com esses 

traços constitutivos de sua língua, e, de certo modo, nos mostra a estabilidade relativa das 

estruturas linguísticas em relação à forma e ao conteúdo.   

Nessa perspectiva, Neves (2010, p. 33) reconhece que  

 

não é necessário insistir no fato de que é no próprio uso que está 

determinantemente a base da construção da identidade linguística num 

determinado espaço, mas a reflexão sobre o uso bem como a avaliação do 

padrão são também componentes do perfil identitário da comunidade, pelo 
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que representam de ativação do imaginário coletivo, naquele espaço 

simbólico.  

 

Assim, ao mencionar o contexto de uso, Neves (2010) apropria-se da definição de 

Halliday e Hasan (1989) para explicitar sua composição com base em de três componentes: o 

campo, considerado o evento social em que ocorre o discurso; a relação, o conjunto de papéis 

sociais que os participantes do evento desempenham; e o modo, constituindo-se na própria 

organização simbólica do texto, incluindo as funções no contexto e os efeitos retóricos da fala 

inserida nessa organização. Para Halliday (1973), a partir de uma visão semiótica, o contexto 

de uso é algo propriamente constitutivo do texto e apresenta uma relação sistemática entre os 

seus construtos, pois todos os seus elementos são significados sociais e as coisas são 

interpretadas como portadoras de valores sociais. 

Ao abrir espaço para a reflexão sobre uso da língua na escola, há um 

redirecionamento das atividades fragmentadas de estudo de regras para atividades que operem 

sobre a própria linguagem, de modo que essas regras sejam exercitadas, compreendidas e que 

permitam fazer o que recomenda Franchi (2006, p. 97), isto é, “levar os alunos, desde cedo, a 

diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve, operando sobre a sua própria 

linguagem, através de práticas diversas dos fatos gramaticais de sua língua”. 

Rauber (2005), ao fazer uma correlação da concepção de língua adotada nos 

documentos regentes e parametrizadores do ensino de Língua Portuguesa no Brasil 

(PCNs/1998 e PCNEM/2000) com a abordagem funcionalista da linguagem, destaca o 

deslocamento da visão abstrata de língua para uma instância que considera o uso, em que o 

foco é a eficiência comunicativa. Assim, a pragmática, o contexto e os sujeitos envolvidos na 

interação passam a fazer parte do cenário de ensino, pelo menos teoricamente, opção que se 

alinha às postulações teóricas funcionalistas, reconhecendo a linguagem como atividade social 

em permanente constituição. 

Portanto, ocupar-se e preocupar-se com a língua em uso é, segundo Geraldi (1996), 

centrar o ensino de Língua Portuguesa no texto. Este entendido como produto de uma história 

social e cultural que só existe em sociedade e é único em cada contexto, porque representa o 

diálogo entre os interlocutores que o produzem e entre os demais textos que o compõem.  
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2.2.4 O texto como unidade básica de estudo  

 

Halliday (1973) define texto como uma linguagem em operação e atribui a função 

textual a responsabilidade de organizar e contextualizar as unidades linguísticas. A esse 

respeito, Neves ([2006] 2013, p. 15) acrescenta que “colocar como foco de observação a 

construção do sentido do texto é desvendar o cumprimento das funções da linguagem, 

especialmente entendido que elas se organizam regidas pela função textual”. 

O texto em função é organizado, de acordo com Neves ([2006] 2013), com base no 

tripé: COGNIÇÃO – GRAMÁTICA – DISCURSIVIZAÇÃO, que, por sua vez, é sustentado 

nos usos naturais de uma língua. O ponto de partida dessa concepção é a premissa de que o 

texto simultaneamente representa a realidade, ordena as relações sociais e estabelece 

identidades, materializando os discursos. 

Bronckart ([2007] 2012) define os textos como construtos históricos que disponíveis 

no intertexto se adaptariam permanentemente à evolução das questões sociocomunicativas, 

sendo, portanto, portadores de múltiplas indexações sociais e mobilizadores de recursos e de 

pré-construtos particulares de uma língua natural. O autor entende que 

 

os textos são produtos da atividade de linguagem em funcionamento 

permanente nas formações sociais; em função de seus objetivos, interesses e 

questões específicas, essas formações elaboram diferentes espécies de textos 

que apresentam características relativamente estáveis (justificando-se que 

sejam chamadas de gêneros de textos) e que ficam disponíveis no intertexto 

como modelos indexados, para os contemporâneos e para as gerações 

posteriores. (BRONCKART, [2007]2012, p. 137) 

 

Em consonância com a definição de Bronckart ([2007] 2012) e com uma base teórica 

de clara orientação funcionalista, os PCNs apontam o texto como locus privilegiado na 

modalidade oral e escrita das aulas de língua materna. O texto é considerado como a unidade 

maior de funcionamento da língua, é a manifestação verbal caracterizada por apresentar 

completude semântico-sintática.  

 Para Oliveira e Cezario (2007, p. 90), “é em torno do texto, em toda a sua 

diversidade de formas e funções, que devem se concentrar as atividades de ensino-

aprendizagem”. Desse modo, as atividades a partir do estudo de textos em sala de aula devem 

considerar os fatores sociais envolvidos em sua produção, seu contexto de circulação e de 

recepção, bem como as motivações pragmáticas que o tornam uma manifestação sócio-
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histórica, compreendendo as relações intertextuais, ou seja, o diálogo que trava com outros 

textos circulantes na comunidade linguística.  

Por serem os textos produtos de construtos de interação, o seu estudo deve considerar 

todas as instâncias envolvidas na produção verbal, uma vez que os textos “são tomados como 

resultantes da experiência humana, contingenciados por toda sorte de fatores, que serão 

responsáveis por sua configuração final e que não podem, portanto, ser desconsiderados em 

seu tratamento” (OLIVEIRA e CEZARIO, 2007, p. 91). 

As autoras argumentam que o professor de português tem como uma de suas tarefas 

precípuas a de desenvolver e aprimorar a utilização de recursos verbais, orais e escritos, para 

que o aluno se torne cada vez mais eficiente em termos linguístico-discursivos, tendo em vista 

as condições histórico-sociais do terceiro milênio e as necessidades impostas aos indivíduos 

diante do novo momento. A língua é usada, e, portanto, precisa ser ensinada em seus 

diferentes fins, o que exige do professor a proposição de atividades para ampliar o leque de 

possibilidades de seus alunos, através da leitura, compreensão e produção de textos diversos. 

Como demonstra Halliday (1973), em seu modelo de análise funcional da linguagem, 

é por meio do texto que as funções de conhecer o mundo e de interagir com o outro se 

materializam. Logo, é pela função textual que a língua se atualiza via gêneros discursivo-

textuais, ou seja, o gênero é a esfera da atividade interativa. 

 

2.2.5 O gênero discursivo-textual como a esfera da atividade interativa  

 

No processo de interação, os gêneros são vistos como locus de manifestação da 

linguagem, considerando tanto as suas singularidades, relacionadas aos sentidos instaurados 

em contextos específicos, quanto às suas generalidades, relacionadas às significações 

mobilizadas em cada enunciado. Nesse sentido, como afirma Bakhtin (1997), a linguagem se 

materializa por meio de enunciados únicos e concretos, viabilizando a noção histórica e 

socialmente situada de sujeito, numa relação dialógica. Logo, não há enunciado que não seja 

parte de um gênero. 

Para Bakhtin (1997, p. 280), “todas as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, o que possibilita a 

afirmação de que a língua sofre variação condicionada à natureza da relação interativa de seus 

participantes, ao tipo de evento social e aos propósitos sociais das pessoas na interação. A 

língua se configura como articuladora das experiências e das ações humanas, numa relação 

dialógica. Em vista disso, é no âmbito da linguagem que se organiza o ato enunciativo em sua 



39 

 

dimensão pessoal, temporal e espacial, e, no interior das interações verbais, ele é elevado à 

condição de evento único.  

Neves (2010) relaciona a gramática funcional com a sua indissociabilidade do texto e 

suas implicações no contexto de uso, afirmando que um texto nasce sempre configurado em 

um gênero, em vista de um propósito e que os gêneros são vistos “como tipos de organização 

simbólica dos significados ideacionais e interacionais em textos coerentes e relevantes 

operacionalizados na função textual” (NEVES, 2010, p. 11). 

A consideração de que a língua se atualiza via gênero discursivo-textual atende aos 

objetivos do ensino de Língua Portuguesa propostos nos PCNs, pois através de atividades 

bem articuladas via gêneros, é possível o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 

dos alunos em práticas sociais de uso da linguagem, possibilitando-os maior autonomia e o 

melhor desempenho no exercício da comunicação, em diferentes contextos situacionais. 

Tais atividades via gêneros possibilitam também a compreensão de que a língua 

realizada em texto e atualizada via gênero está organizada em níveis que se articulam e se 

integram, uma noção fundante para qualquer perspectiva de análise funcionalista da 

linguagem. Assim, com intuito de fundamentar uma análise de língua pelo viés da prática 

docente, apresentamos, na próxima seção, algumas considerações sobre as relações entre 

esses níveis de organização linguística.  

 

2.3 A integração entre os níveis de organização linguística 

 

Na visão funcionalista, segundo Cunha e Costa (2009), o conhecimento de mundo do 

falante não é separado do seu conhecimento linguístico, havendo, portanto, um paralelismo 

entre categorização conceptual e a categorização linguística. A língua realizada em texto é 

constituída por relações funcionais que, por sua vez, no domínio das relações gramaticais, se 

atualizam cumprindo funções nos níveis semântico, sintático e pragmático, e que se articulam 

para dar sentido aos diferentes aspectos envolvidos na instanciação dessas relações. Logo, os 

domínios da sintaxe, semântica e da pragmática são relacionados e interdependentes. 

Para Pezatti (1994, p. 42), as funções relativas ao nível semântico são responsáveis 

por especificar papéis que exercem os referentes no “estado de coisas” designado pela 

predicação em que ocorrem, tais como agente, meta, recipiente etc. As funções de natureza 

sintática cumprem o papel de especificar a perspectiva a partir da qual é apresentado o estado 

de coisas na expressão linguística, o que se relaciona à especificação dos papéis de sujeito e 

objeto. As funções do nível pragmático responsabilizam-se por especificar o estatuto 
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informacional dos constituintes no contexto comunicacional mais abrangente em que eles 

ocorrem, como é o caso das funções tema, rema, tópico e foco. 

No paradigma formal, a sintaxe é autônoma em relação à semântica, as duas são 

autônomas em relação à pragmática e as prioridades de análise vão da sintaxe à pragmática 

via semântica. No paradigma funcional, a pragmática é o quadro dentro do qual a semântica e 

a sintaxe devem ser estudadas e as prioridades vão da pragmática à sintaxe via semântica. 

Assim, na gramática das línguas, a sintaxe se realiza via semântica e é acionada por 

motivações pragmáticas. 

No modelo interacional de Dik (1989), segundo Neves ([2006] 2013) há a proposição 

de integração da gramática em uma teoria pragmática mais ampla de interação verbal, na qual 

 

as expressões linguísticas não são pensadas como objetos isolados, mas 

como instrumentos usados pelo falante para evocar no ouvinte a 

interpretação desejada. E a estrutura do predicado se organiza com a 

intervenção de três funções: as semânticas (por exemplo, agente e meta), as 

sintáticas (por exemplo, sujeito e objeto) e as pragmáticas (por exemplo, 

Tópico e Foco). (NEVES, [2006] 2013, p. 24) 

 

De acordo com essa premissa, há uma complexa articulação entre os domínios da 

sintaxe e da semântica, os quais se desenvolvem dentro do quadro da pragmática, existindo 

um alto grau de correspondência entre eles. Metodologicamente, portanto, a pragmática 

representa o componente mais abrangente, sobretudo, porque é a partir dela que os estudos da 

semântica e da sintaxe são realizados. Dessa maneira, na análise de toda situação de 

comunicação, deve-se considerar o propósito comunicativo, seus participantes e o contexto no 

qual se dá a interação. 

Neves ([2006] 2013, p. 25) ressalta que “uma das noções determinantes no 

componente pragmático da gramática é a qualidade informativa das peças de interação”, pois 

existe um conteúdo ideacional no enunciado, mas ele por si só não comunica, depende do 

modo em que está organizado, considerando os arranjos sintáticos e os arranjos informativos 

(pragmáticos), que, por sua vez, controlam o fluxo de informação. 

Ao discutir essa temática, Cunha e Costa (2009) usam o fenômeno da transitividade 

para exemplificar a integração entre os níveis de análise linguística. Logo, esta integração 

parece ser um fenômeno específico das relações gramaticais no nível da oração - fato para os 

formalistas. Por outro lado, na perspectiva funcionalista, a transitividade é analisada no nível 

do texto, pois como argumenta Neves ([2006] 2013, p. 11), qualquer “análise mais natural que 
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se faça de um texto em função desce, necessariamente, à predicação (com o verbo no 

centro)”. 

Cunha e Costa (2009, p. 62), ao definirem transitividade como “transferência de uma 

atividade de um agente para um paciente”, destacam que a transitividade apresenta um 

componente semântico e um componente sintático, envolvendo pelo menos dois participantes: 

o sujeito, responsável pela ação e o objeto direto, o afetado por essa ação. O evento transitivo 

prototípico, do ponto de vista semântico, é definido pelas propriedades do agente, do paciente 

e do verbo, envolvidos na cláusula codificadora desse evento.  

Em resumo, o que esses autores, baseados em Givón (2001), pretendem mostrar é 

que apesar das caracterizações semânticas e sintáticas da transitividade parecerem 

independentes, elas se sobrepõem, e quem determina as manifestações discursivas da 

transitividade são os fatores pragmáticos. Tal fato baseia-se na premissa de que “a sintaxe não 

é autônoma, mas subordinada a mecanismos semânticos que nossa mente processa durante a 

produção linguística em determinados contextos de uso” (CUNHA; COSTA, 2009, p. 64). 

De modo geral, a proposta funcionalista não considera o tratamento modular dos 

domínios funcionais da língua, mas adere a uma visão integradora dos componentes sintático, 

semântico e pragmático. Como salienta Neves ([2006] 2013), o foco é propor uma teoria 

funcional da sintaxe e da semântica que se desenvolva dentro de uma teoria pragmática. 

Para o ensino de Língua Portuguesa, no contexto brasileiro, a adoção dessa 

perspectiva teórica configura, de certo modo, um processo de mudança de direção nas 

prioridades metodológicas. Rompe certos paradigmas formalistas da língua e, 

consequentemente, assume uma concepção funcional em que a comunicação e a própria 

organização interna da linguagem passam a ser o centro de interesse. Rejeita-se, portanto, um 

ensino voltado tão somente para a análise da organização gramatical das frases.  

Além do mais, há um ganho efetivo para o ensino de Língua Portuguesa assumir, em 

termos de Cunha e Costa (2009, p. 68), uma concepção funcional da gramática, “como uma 

estrutura emergente, maleável, sujeita às determinações do discurso”. Essa concepção, além 

de reconhecer a interação das motivações operantes na língua, é responsável, em última 

instância, pela variação linguística. Essa mesma gramática que é susceptível às pressões do 

uso, resolve-se, entretanto, no equilíbrio entre as forças internas e externas ao sistema. 

E, no processo de interdependência dos domínios sintático, semântico e pragmático, 

a gramática organiza as predicações e define 
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as funções sintáticas (porque a oração é por excelência o construto sintático 

da linguagem), os papéis semânticos (porque são eles, em primeiro lugar, 

que têm que ser referidos às funções sintáticas) e as funções pragmáticas 

(porque é o contrato interacional que define as escolhas dos papéis no 

“drama” da linguagem, bem como a relevância mútua desses papéis e sua 

distribuição em termos de topicidade e focalidade, ingredientes fundamentais 

no êxito da interação discursiva). (NEVES, [2006] 2013, p. 11) 

 

Enfim, como define Neves ([2006] 2013), o contexto de interação comunicativa seria 

como um todo orgânico, em que o usuário da língua, portador de uma determinada intenção e 

de um determinado controle da situação de interação (pragmática) e, com o desejo de obter o 

efeito de sentido que pretende (semântica), escolhe a estrutura de seu enunciado (sintaxe), que 

incorpora as propriedades físicas e semânticas da sua produção linguística sobre o seu 

interlocutor numa atividade cooperativa. 

 

2.4 A inter-relação das noções de metafunções hallidayianas e os tipos de conteúdo 

propostos por Zabala 

 

Pensar na produtividade da relação Funcionalismo e Ensino significa considerar que 

essa corrente linguística pode cooperar de modo satisfatório para a eficiência no ensino de 

língua. A partir dessa premissa, entendemos ser possível também relacionar, no plano 

metodológico, os tipos de conteúdo defendidos por Zabala (1998) às noções de metafunções 

da linguagem propostas por Halliday (1973).  

Zabala (1998) apresenta um modelo de sequência didática de base construtivista que 

vai ao encontro da perspectiva funcionalista da linguagem, especialmente, no que diz respeito 

aos aspectos interativos e sociais das atividades escolares, pressupondo a aplicabilidade das 

competências, habilidades e conteúdos desenvolvidos na escola à vida cotidiana. 

Para o autor, uma sequência didática deve considerar a importância das intenções 

educacionais na definição dos conteúdos de aprendizagem e a aplicabilidade funcional das 

atividades propostas. Conteúdos, para Zabala (1998, p.30), dizem respeito a tudo que “se tem 

que aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as capacidades 

cognitivas como também inclui as demais capacidades”. Essa definição amplia a noção de 

conteúdo, frequentemente vista por um viés estritamente disciplinar, correspondente às 

temáticas a serem estudadas em sala de aula, e inclui como conteúdos de aprendizagem tudo o 

que possibilita o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, interpessoais e relativas 

à inserção social.  
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Nessa perspectiva, os conteúdos de aprendizagem teriam natureza muito variada, e 

incluiriam dados, habilidades, técnicas, atitudes, conceitos etc. Inspirado em Coll (1982), 

Zabala (1998) defende que os conteúdos explicitam as intenções educativas e podem ser 

classificados em: conceituais, procedimentais e atitudinais, que ao serem desenvolvidos em 

sala de aula, respondem respectivamente às seguintes questões: o que se deve saber?, o que se 

deve saber fazer? e como se deve ser? 

O conteúdo conceitual, segundo Zabala (1998, p. 43), refere-se aos conceitos e 

princípios. Os conceitos são definidos como conjunto de fatos, objetos ou símbolos com 

características comuns. Os princípios, por sua vez, referem-se às mudanças que se produzem 

nos fatos. O autor afirma que “uma das características dos conteúdos conceituais é que a 

aprendizagem quase nunca pode ser considerada acabada”, uma vez que é sempre possível a 

ampliação e o aprofundamento de qualquer conhecimento, de modo a torná-lo mais 

significativo.  

Em uma primeira aproximação entre a teoria de Zabala e a perspectiva funcionalista 

da linguagem, relacionamos o conteúdo conceitual à metafunção ideacional. Essa metafunção 

considera a língua como expressão do conteúdo e agrega conceitos e princípios necessários 

para a compreensão da realidade e das experiências do mundo concreto, acionando para a sua 

realização os conteúdos conceituais.  

A inter-relação do conteúdo conceitual e a noção de metafunção ideacional se mostra 

a partir do detalhamento das atividades que possibilitam uma aprendizagem de conceitos ou 

princípios, conforme propõe Zabala (1998, p. 43), a saber: i) são atividades complexas que 

requerem um processo de elaboração e construção pessoal do conceito; ii) são atividades que 

acionam o conhecimento prévio para compreensão de novos conteúdos; iii) são atividades que 

promovem a atividade mental em estabelecer relações; iv) são atividades que outorgam 

significado e funcionalidade aos novos conceitos; v) são atividades que impõem desafios e 

favorecem a compreensão e a interpretação de conceitos para utilizá-los em determinadas 

situações, e/ou para a construção de novas ideias. No desenvolvimento dessas atividades, 

realiza-se também a função ideacional, responsável por categorizar de maneiras diversas a 

nossa experiência com o mundo. 

 A metafunção ideacional, por sua vez, também tem um caráter conceitual e, assim 

como os conteúdos conceituais, requer um processo complexo de elaboração, aciona 

conhecimento prévio, estabelece relações, atribui significado, funcionalidade e conceitua as 

coisas do mundo.  
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A outra inter-relação refere-se ao conteúdo procedimental e à metafunção 

interpessoal. Para Zabala (1998), esses conteúdos requerem a realização de ações, efetivam o 

fazer prático, ativando os componentes mais ou menos motores ou cognitivos. A metafunção 

interpessoal, responsável pelas relações vivenciadas na interação, também se efetiva no fazer.  

Os conteúdos procedimentais são um conjunto de ações ordenadas com um fim, 

através da exercitação, da reflexão sobre a própria atividade e da aplicação em contextos 

diferenciados. Não se restringem apenas no fazer, acionam também os fatores cognitivos no 

ato de refletir, ou seja, ter consciência de sua atuação. Precisam dos componentes teóricos 

(conceituais) para que sejam exercitados e aprendidos e se faz necessário que estes 

conhecimentos estejam em função do uso, ou seja, que sejam funcionais.  

Tais considerações permitem perceber a interdependência dos conteúdos 

procedimentais aos conteúdos conceituais, haja vista que é necessário ter um conhecimento 

significativo conceitual para se exercitar ou aplicar um conhecimento procedimental. Do 

mesmo modo, a metafunção interpessoal depende da metafunção ideacional, pois a relação de 

troca, de contato, só se efetiva a partir de um conteúdo ideacional (representação). 

A metafunção interpessoal, considerada por Halliday (1973) como a expressão da 

ação, envolve uma relação de troca e inclui todas as formas de intervenção dos falantes. Para 

a realização da interação verbal é necessário à prática de duas ações, a fala e/ou a escrita, que 

ao serem praticadas na escola constituem conteúdos procedimentais. Uma leitura, um 

comentário, uma verbalização através de textos orais e escritos, representam a realização da 

metafunção interpessoal (e textual), e, ao mesmo tempo, exigem o exercitar, o refletir e o 

aplicar determinado conhecimento em contextos distintos, características dos conteúdos 

procedimentais.  

Na esteira dessas inter-relações, temos os conteúdos atitudinais relacionados à 

metafunção textual. Os conteúdos atitudinais, em termos de Zabala (1998), abrangem os 

componentes cognitivos, afetivos e de conduta, relativos aos conteúdos e implicam 

diretamente agrupar valores, atitudes e normas. Para o autor, “a aprendizagem dos conteúdos 

atitudinais supõe um conhecimento e uma reflexão sobre os possíveis modelos, uma análise e 

avaliação das normas” (ZABALA, 1998, p. 48), e acarreta um envolvimento afetivo do aluno 

em relação à determinada situação contextual, podendo provocar mudança de atitudes, 

participação ativa e mesmo a negação dessas atitudes.  

Zabala (1998) considera que a aquisição de valores acontece pela internalização de 

princípios e ideias éticas que permitem a emissão de juízo sobre condutas e seus sentidos. As 

atitudes são moldadas pelos valores e/ou pelas normas, definidas como padrões e regras de 
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comportamento determinados pelo grupo. O conteúdo atitudinal seria a concretização, o 

resultado das duas primeiros conteúdos, o conceitual e o procedimental, assim como acontece 

com a metafunção textual que é a materialização das duas primeiras metafunções, a ideacional 

e a interpessoal.  

Enquanto o conteúdo atitudinal se materializa em atitudes e comportamentos, a 

metafunção textual se materializa através do texto, sempre impregnado de valores, de 

concepções que moldam certas atitudes ou derivam delas. Tanto a metafunção textual quanto 

o conteúdo atitudinal possuem caráter instrumental de operacionalidade. Ambos refletem uma 

experiência cognitiva e acionam os processos vinculados à compreensão e à elaboração 

complexa de caráter pessoal.  

Tais possibilidades de inter-relações podem ser representadas pelo seguinte esquema:  

 

 

Figura 2.3 - Inter-relações entre as noções de metafunções e os tipos de conteúdo que embasam a 

proposta da SDF (elaboração própria) 

 

A Figura 2.3 sintetiza a rede de relações entre as noções de metafunções de Halliday 

(1973) e os tipos de conteúdo explicados em Zabala (1998) subjacentes à proposta de SDF 

traçada nesta Tese.  

Nas inter-relações horizontais, temos que a linguagem se realiza através das 

metafunções, equilibrando o ato de fala em representação (ideacional), troca (interpessoal) e 

mensagem (textual), e também o ensino, que deve contemplar conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais para proporcionar uma boa formação do aluno, o que significa 

dizer que não podem faltar na formação do aluno conceitos que envolvam procedimentos e 

moldem as atitudes. As metafunções são interdependentes e se realizam simultaneamente, 
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assim como os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que também são 

interdependentes, mas, nem sempre são simultâneos. 

Nas inter-relações verticais, quanto à inter-relação linguagem e ensino, partimos da 

premissa de que, no ensino de Língua Portuguesa, a linguagem deve ser o foco de interesse, 

ou seja, deve ser o próprio conteúdo da aprendizagem, que, por sua vez, deve contemplar o 

seu uso e a reflexão sobre esse uso, resultando no fato de que a concretização desse ensino só 

é possível através de práticas de linguagem. 

Nas demais inter-relações verticais, também é possível inferir que, para ensinar um 

conteúdo conceitual cumpre-se, predominantemente, a metafunção ideacional. Para um 

exercício procedimental cumpre-se, predominantemente, a metafunção interpessoal. E, em 

relação ao conteúdo atitudinal, é a metafunção textual que está sendo encarecida.  

Essas inter-relações também podem ser vistas de maneira inversa: a função 

ideacional pode acionar um conteúdo conceitual para realizar-se, bem como a função 

interpessoal pode ser realizada por meio de um conteúdo procedimental. Essas inter-relações 

orientam a estruturação desta Tese e contribuem para a defesa da produtividade da relação 

entre Funcionalismo e Ensino.   

Enfim, conforme explicitamos no decorrer do capítulo, o aparato teórico de 

orientação funcionalista fornece a base linguística que fundamenta e alicerça as atividades 

propostas na SDF, e essa escolha justifica-se pela nossa pretensão de atender através desse 

instrumento didático uma concepção de língua e de seu ensino pautada na interação e no 

desenvolvimento de habilidades comunicativas que priorizam o dinamismo da linguagem, 

adequando-se as pressões do uso. 

Nesse viés, acreditamos que uma proposta eficiente para prover práticas de ensino de 

Língua Portuguesa no Brasil deve contemplar os tipos de conteúdo explicitados 

anteriormente, partir de uma prática de ensino via gêneros e agregar práticas de linguagem 

diversas, estruturadas por uma gramática que se organiza em níveis interdependentes e se 

inter-relacionam dentro de um universo maior, o texto.  
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3- SEQUÊNCIA DIDÁTICA NUM VIÉS FUNCIONALISTA: PRESSUPOSTOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Uma noção básica direcionou esta Tese: que a SDF, aqui proposta, pode ser um 

instrumento produtivo para orientar um ensino de Língua Portuguesa que priorize o caráter 

interativo da linguagem e o desenvolvimento de habilidades comunicativas dos alunos. 

Como se pode depreender a partir das considerações feitas no primeiro capítulo, o 

aparato teórico de orientação funcionalista alicerçou e forneceu a base linguística à proposta 

de SDF esboçada nesta Tese, mas, para elaborá-la, empreendemos também uma busca por 

uma base teórico-metodológica compatível com os nossos objetivos e que contemplasse os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais e as noções de metafunções da linguagem.  

Neste capítulo, atentamos, primeiramente, para as bases epistemológicas da noção de 

sequência didática e, em seguida, discorremos sobre as noções de gêneros e de gramática 

subjacentes às atividades da SDF, demonstrando a funcionalidade do estudo dos gêneros 

discursivo-textuais, através de sugestões de atividades criativas que exploram os componentes 

interpessoais e ideacionais dos textos. Por fim, apresentamos a macroestrutura da SDF, 

explicitando detalhadamente as atividades dispostas em cada etapa constitutiva desse 

instrumento. 

 

3.1 Bases epistemológicas subjacentes à noção de sequência didática  

 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) definem sequência didática como instrumento 

norteador para os professores e intervencionista social e formal na organização da 

aprendizagem e na apropriação das dimensões constitutivas de um gênero textual. 

Para Barbosa (2012), sequência didática é um procedimento de planejamento 

condutor do processo de ensino-aprendizagem de um gênero discursivo-textual, tendo como 

finalidade o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e oralidade dos alunos num 

contexto de interação. A autora considera que o ensino de Língua Portuguesa organizado em 

sequência didática é uma grande conquista para educação básica, pois possibilita melhorias 

nos procedimentos pedagógicos e, consequentemente, promove uma aprendizagem efetiva 

dos alunos.  

Silva Neto e Gheysens (2011, p. 121), numa definição específica de sequência 

didática para o ensino de Língua Portuguesa, argumentam a favor desse instrumento como 
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facilitador e intermediador da passagem do plano da gramática para o plano do texto, 

resultando daí “um incremento cognitivo (atividade mental, avanço conceitual) propiciado 

pela reflexão sobre o funcionamento sistêmico desses planos em sua relação com a produção 

de sentido”.  

Cunha (2012) amplia a definição de sequência didática, sem restringi-la ao estudo 

dos gêneros, considerando-a como qualquer conjunto de atividades organizadas em sala de 

aula com um fim específico, mobilizadora de técnicas e estratégias variadas, realizada num 

tempo delimitado, independente da disciplina curricular. 

Zabala (1998) define sequência didática como todo conjunto de atividades 

organizadas numa sequência significativa, com objetivos definidos e uma concepção teórica 

consistente que os justifiquem. É um instrumento de intervenção pedagógica eficaz no 

processo de ensino-aprendizagem. O autor usa indistintamente os termos unidade didática, 

unidade de programação e unidade de intervenção, para se referir a sequência didática. Para 

ele,  

 

estas unidades têm a virtude de manter o caráter unitário e reunir toda a 

complexidade da prática, ao mesmo tempo que são instrumentos que 

permitem incluir as três fases de toda a intervenção reflexiva: planejamento, 

aplicação e avaliação. (ZABALA, 1998, p. 18) 

 

Zabala (1998) caracteriza o termo atividade como uma unidade elementar de 

intervenção constituinte do processo de ensino-aprendizagem, que apresenta em seu conjunto 

todas as variáveis incidentes nesse processo, em torno de determinadas intenções 

educacionais mais ou menos explícitas. Essas variáveis são constituídas, segundo o autor, 

pelas relações interativas professor e aluno, aluno e aluno, organização grupal, determinados 

conteúdos de aprendizagem, determinados recursos didáticos, distribuição do tempo e do 

espaço, e por um critério avaliador. 

Reconhecendo a importância desse instrumento didático, é possível inferir que tal 

metodologia traz em sua essência a tradição do pensar pedagógico de modo organizado, em 

que se prevê um direcionamento de ações dirigidas para se alcançar determinado fim, 

diminuindo as margens do improviso na ação docente.  

Para a elaboração da SDF nesta Tese, apropriamo-nos, de maneira mais específica, 

da proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e do modelo construtivista de Zabala 

(1998). Essa escolha se justifica pelo fato de a primeira proposta centrar-se em um ensino de 

gênero numa perspectiva sociointeracionista, e a segunda, por nortear as diretrizes de um 
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ensino mais produtivo e por contemplar os três tipos de conteúdo - conceituais, 

procedimentais e atitudinais - requeridos para uma formação mais completa do aluno. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) sistematizam um modelo de sequência didática 

para o ensino através dos gêneros, organizado em quatro etapas: apresentação da situação, 

produção inicial, módulos e produção final. As etapas preveem um processo de transformação 

gradual dos alunos e partem de estímulos iniciais, perpassam por tarefas mais complexas e 

culminam com o domínio do gênero em seus aspectos estruturais e discursivos. Esse modelo 

de sequência didática pode ser representado pelo seguinte esquema (Figura 3.1): 

 

 
Figura 3.1 - Esquema da Sequência Didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) 

 

Um exemplo de sequência didática inspirada nessa macroestrutura é o projeto 

brasileiro das Olimpíadas de Português Escrevendo o Futuro (OLPEF). Estruturalmente, a 

sequência didática da OLPEF é organizada em oficinas cujos objetivos centram-se na 

melhoria do ensino-aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras e na 

contribuição para formação de professores e alunos. As oficinas seguem o padrão estrutural 

da proposta do grupo de Genebra e são divididas em etapas. 

A primeira etapa, de apresentação da situação, constitui-se de dois momentos: a 

exposição de um problema de comunicação, ou seja, a definição do objeto de estudo, e a 

seleção dos conteúdos do texto a serem estudados. Ao expor o problema, o professor propõe 

aos alunos um caminho a ser seguido, define o gênero a ser produzido, combina com eles a 

forma em que será exposto (gravação em áudio, vídeo, folheto etc.) e delimita os sujeitos da 

interação (locutor e interlocutor). No segundo momento, define-se a temática a ser 

desenvolvida, considerando a sua importância e a seleção dos elementos linguísticos para a 

produção do texto. Barbosa (2012, p. 4) ressalta que “neste momento, os alunos devem saber 

o que produzirão e como esse texto é organizado”. 

A etapa de produção inicial é denominada de atividade reguladora da sequência 

didática, pois é a partir dela que serão definidas as etapas seguintes, permitindo ao professor 
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observar as principais dificuldades e o nível de conhecimento dos alunos sobre o gênero, para 

que ele, por sua vez, molde a sua intervenção, visando ao desenvolvimento das 

potencialidades de seus alunos. Para o professor, a primeira produção pode funcionar como 

uma prática de avaliação formativa cujo foco é a sondagem do conhecimento do aluno, sem 

que haja a atribuição de notas. Para o aluno, esta etapa já consiste no primeiro passo para 

aprendizagem, pois “o fato de produzir o texto, o leva a pensar nas dificuldades de 

elaboração, nas capacidades desenvolvidas em si mesmo, nos exemplares do gênero textual 

que ele conhece etc.” (BARBOSA, 2012, p. 4 - 5).  

A etapa subsequente compreende os módulos a serem desenvolvidos a partir dos 

problemas detectados na produção inicial. Essa fase configura-se num momento oportuno 

para o professor tratar da elaboração dos conteúdos, discutir e coordenar o planejamento do 

texto, demonstrar especificidades e peculiaridades do gênero em questão, além de promover a 

análise linguística. A quantidade de módulos será definida pela quantidade de problemas 

recorrentes nos textos dos alunos.  

A etapa final, descrita na proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e da 

OLPEF, é o momento em que os alunos exercitarão as noções e os conhecimentos adquiridos 

nos módulos. Também conhecida por fase da revisão e/ou da reescrita, essa etapa possibilita a 

percepção do nível de abstração e aproveitamento da sequência didática pelos alunos, 

podendo ser usada como avaliação somativa, desde que o professor, conforme sugerem os 

autores, faça uma grade de correção, com critérios bem definidos, de acordo com as 

características e os elementos textuais exercitados nos módulos.  A escrita do texto deve 

considerar os aspectos contextuais de produção, circulação e consumo. Logo, como afirma 

Barbosa (2012), 

 

a produção final é uma elaboração de texto real, portanto, o texto deve 

circular socialmente, conforme a escolha determinada na primeira etapa da 

sequência didática, quando foram apontados o destinatário e a forma que a 

produção assumiria. (BARBOSA, 2012, p. 5) 

 

Outro material de sequência didática inspirado no modelo do grupo genebrino é o 

produzido pela revista Nova Escola. Em seus exemplares, a revista apresenta sugestões de 

atividades enriquecedoras para o ensino, conjugando conteúdos e formas de ensino e 

possibilitando aos alunos construírem esquemas de conhecimentos necessários para facilitar a 

aprendizagem. Geralmente, as sequências didáticas propostas nessa revista podem ser 
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adaptadas a realidades distintas e confrontadas com as experiências dos professores, 

ajudando-os na reflexão sobre suas práticas e aprimorando as suas ações didáticas.  

 A proposta da revista Nova Escola para o ensino de Língua Portuguesa, geralmente, 

prioriza o ensino via gêneros, apresentando, praticamente, o mesmo esquema do material 

“Ponto de Vista: Escrevendo o Futuro”, tais como: 

 

 Apresentar a proposta.  

 Avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero.  

 Apresentar o gênero escolhido, fazendo circular alguns de seus 

exemplares pela sala. Usar de "Estratégias de Leitura".  

 Propor que os alunos escrevam um texto inicial do gênero, mesmo que 

imperfeito, para saber quais os aspectos desse gênero o professor precisa 

trabalhar mais.  

 Ampliar o repertório do aluno, trazendo mais textos do gênero para a 

sala.  

 Organizar e sistematizar o conhecimento sobre o gênero, com estudo 

detalhado de seus elementos, de sua situação de produção e da forma como 

esse gênero circula (num jornal ou num livro, por exemplo).  

 Fazer uma produção escrita coletiva com a classe, tendo o professor 

como escriba, para que todos troquem conhecimentos e passem a dominar 

melhor o gênero estudado.  

 Fazer uma produção escrita individual.  

 Fazer a revisão e a reescrita da produção individual, melhorando-a.  

(Escrevendo o Futuro. CENPEC, 2010) 

 

O que não se deve perder de vista é que esse instrumento de ensino por si só não 

garante a aprendizagem, e não é a única estratégia metodológica para solucionar problemas no 

ensino de Língua Portuguesa, haja vista que a educação é um processo contínuo, intencional e 

organizado que envolve muitas variáveis e não se limita a um único recurso pedagógico. O 

professor tem um papel fundamental na condução desse processo, pois além de dispor de um 

referencial teórico de base para sua prática, o professor precisa refletir sobre ela e, nos termos 

de Zabala (1998, p. 15), deve ter “uma atuação profissional baseada no pensamento prático, 

mas com a capacidade reflexiva”. 

Ao se referir ao modelo de sequência didática proposto por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), Cunha (2012, p. 128-129) destaca três características que conferem 

credibilidade e notável qualidade ao trabalho desses autores, a saber: i) a versatilidade, 

podendo ser adotado nas mais diversas situações de ensino-aprendizagem sem se restringir a 

língua materna, além de se adaptar ao público de perfil variado, considerando idade, 

escolaridade e heterogeneidade de formas de aprendizagem; ii) a ampliação do leque de 

textos, possibilitando aos alunos um contato mais intenso com a leitura de textos autênticos e 
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com estilos de produções diferentes; iii) o caráter interativo das atividades, marcado como 

mais relevante pela autora, por propiciar aos alunos atividades de linguagem significativas, 

sem se descuidar da objetivação da atividade.  

O outro modelo de sequência didática basilar para a elaboração da SDF, aqui 

proposta, é o de Zabala (1998), que tem base construtivista e vai ao encontro da perspectiva 

funcionalista da linguagem, especialmente, na inclusão dos aspectos interativos e sociais das 

atividades escolares. Esse modelo também pressupõe a aplicabilidade das competências, 

habilidades e conteúdos desenvolvidos no ambiente escolar à vida cotidiana. 

 O autor apresenta quatro modelos de sequência didáticas, identificados pela ênfase 

dada aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Entre os quatro, o modelo mais 

completo, segundo Zabala (1998), é o da sequência didática construtivista, por contemplar os 

três conteúdos sem estabelecer ordem de prioridades e por conceber a aprendizagem como 

uma construção realizada pelo aluno com a ajuda de outras pessoas. Essa aprendizagem 

depende de fatores como interesse, disponibilidade, conhecimento prévio, entre outros. 

Como o modelo de sequência didática defendido por Zabala (1998) não está voltado 

especificamente para o ensino da Língua Portuguesa, não nos detemos nos detalhes de sua 

proposta. Demos ênfase aos fundamentos da noção de sequência didática e de sua 

funcionalidade discutidos pelo o autor em seu texto. A primeira funcionalidade diz respeito à 

potencialidade que uma sequência didática deve ter para favorecer o maior grau de 

significância da aprendizagem. A segunda implica atenção à diversidade. Uma sequência 

didática significativa deve facilitar a percepção do professor aos níveis distintos de 

aprendizagens e as peculiaridades de cada aluno no processo ensino/aprendizagem. 

Zabala (1998) atribui validade, credibilidade e produtividade para uma sequência 

didática quando ela atende aos seguintes questionamentos: 

 

Na sequência didática existem atividades 

 

a) que nos permita determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem 

em relação aos novos conteúdos de aprendizagem? 

 

b) cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e 

funcionais para os meninos e as meninas? 

 

c) que possamos inferir que são adequadas ao nível de desenvolvimento de 

cada aluno? 

 

d) que representem um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que 

levam em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda 
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necessária; portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal 

e intervir? 

 

e) que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do 

aluno, necessária para que estabeleça relações entre os novos conteúdos e os 

conhecimentos prévios? 

 

f) que promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam motivadoras 

em relação à aprendizagem dos novos conteúdos? 

 

g) que estimulem a autoestima e o autoconceito em relação às 

aprendizagens que se propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que em 

certo grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena? 

 

h) que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a 

aprender, que lhe permitam ser cada vez mais autônomo em sua 

aprendizagens? 

(ZABALA, 1998, p. 63-64, grifos do autor) 

 

  Em resumo, para Zabala (1998), uma sequência didática voltada para promover o 

desenvolvimento integral do aluno deve atentar para o acionamento de conhecimentos 

prévios, para a significância e funcionalidade dos novos conteúdos, para o nível de 

desenvolvimento do aluno, para o estímulo da zona proximal, para o conflito cognitivo e o 

estímulo da atividade mental, para a motivação do aluno, para autoestima e o autoconceito e, 

finalmente, para o processo de aprender a aprender, ou seja, o estímulo a autonomia do aluno. 

A maioria desses requisitos é contemplada na nossa proposta de SDF, que vai ao 

encontro da perspectiva funcionalista de linguagem e das parametrizações metodológicas de 

ensino, apresentadas nos PCNs (1998) e PCNEM (2000). No entanto, reiteramos a limitação 

de todo modelo de intervenção para transformar práticas de ensino. A esse respeito, Cunha 

(2012, p. 145) adverte que  

  

por maiores que sejam as esperanças de mudança que a sequência didática 

suscita, essa proposta, como qualquer outra, causará apenas decepções 

naqueles que acreditam que um modelo de intervenção pode, por si só, 

transformar as práticas de ensino/aprendizagem de uma língua.  

 

Nesse sentido, aplicar uma sequência didática, sem conhecer as suas bases teóricas, 

sem refletir sobre os valores e as atitudes a serem moldadas a partir de suas atividades, pode 

ser tão inócuo quanto uma aula de gramática tradicional.  

Sequencialmente, com vista ao detalhamento de nossa proposta, analisaremos as 

noções de gênero e de gramática subjacentes às atividades da SDF, bem como as estratégias 
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de organização de suas atividades, visando demonstrar a relação entre o que ensinar e o como 

ensinar.  

 

3.2 Noções de gênero subjacentes à SDF 

 

Os construtos teóricos basilares dos estudos a respeito dos gêneros são frutos de 

pesquisas de diferentes áreas da Linguística, tais como: a Linguística Textual, a Análise do 

Discurso, a Linguística Aplicada, a Semiótica, o Funcionalismo etc. Todas apresentam sua 

parcela de contribuição, tanto a título de análise quanto para fins pedagógicos, destacando-se, 

entre outros, aspectos estruturais, discursivos e funcionais relativos a esse produto discursivo. 

Para o Funcionalismo, os gêneros (atos discursivos por excelência) fornecem 

materiais profícuos para o ensino de Língua Portuguesa, através de textos autênticos que 

representam a língua em uso, em situações reais. Os gêneros são resultados das necessidades e 

das atividades socioculturais que refletem, de um lado, as relações entre os membros de uma 

comunidade e, de outro, a sua realização via linguagem.  

Na Linguística Textual, há dois posicionamentos teórico-metodológicos 

relativamente distintos – a teoria dos gêneros discursivos e a teoria dos gêneros textuais. São 

abordagens teóricas que se aproximam, por considerarem os aspectos sociais e discursivos da 

linguagem, e se distanciam, por defenderem perspectivas de análises e conceitos chave 

distintos. Nesse viés, segundo Rojo (2005), a noção de gêneros discursivos tem em sua base o 

foco na descrição de situações de enunciação em seus aspectos sócio-históricos, e a noção de 

gêneros textuais, centra-se mais na descrição da composição e da materialidade linguística dos 

textos. 

Na visão teórica do gênero discursivo, defendida por Bakhtin (1997), a concepção de 

gênero se funda na ideia de que a linguagem se materializa por meio de enunciados únicos e 

concretos, viabilizando a noção histórica e socialmente situada de sujeito, numa relação 

dialógica. Nessa concepção social de linguagem, a dialogia é vista como princípio 

constitutivo e um modo real de funcionamento da linguagem. Isso porque o homem se 

constitui na e pela interação, sempre a partir da rede complexa de relações sociais de que ele 

participa. 

 Bakhtin (1997) define os gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados. 

Para o autor, o enunciado é unidade de intercâmbio verbal que se concentra no projeto 

enunciativo ou na relação interlocutiva, dialógica. Os enunciados constituem uma cadeia 

responsiva, imensa e complexa que se estabiliza e constitui os gêneros. Desse modo, segundo 
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o autor, “o gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma do enunciado que, 

como tal, recebe do gênero uma expressividade determinada, típica, própria do gênero dado” 

(BAKHTIN, 1997, p. 312). 

Na outra vertente teórica, que recorre à denominação de gênero textual, um de seus 

nomes mais representativos é o de Bronckart ([2007] 2012), para quem os discursos se 

materializam através de textos, como formas comunicativas globais e finitas, produtos de 

atividades de linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais e distribuem-se 

em gêneros, adaptados às necessidades das formações.  

Para Bronckart ([2007] 2012), os textos devem ser estudados a partir de três 

abordagens: como práticas de linguagem; como textos em si; e como tipo de discurso. Para 

ele, os textos são produtos de atividades de linguagem em pleno funcionamento nos processos 

de interação social. Os mundos discursivos são articulados entre si por mecanismos de 

textualização e por mecanismos enunciativos que possibilitam ao todo textual sua coerência 

sequencial e configuracional. O caminho mais viável para o estudo dos gêneros, segundo o 

autor, seria, então, manter um aparelho nocional que permitisse a distinção entre três níveis de 

abordagem, envolvendo as atividades de linguagem, os textos e os tipos de discurso. Para 

cada abordagem, o autor apresenta as seguintes caracterizações:  

 

- as atividades de linguagem em funcionamento nas coletividades humanas, 

que se desenvolvem no quadro das formações sociodiscursivas [...], nas 

quais participam agentes singulares, como sede de ações de linguagem 

determinadas; 

- os textos como formas comunicativas globais e ‘finitas’ construindo os 

produtos concretos das ações de linguagem, que se distribuem em gêneros 

adaptados às necessidades das formações sociodiscursivas, [...] 

permanecendo esses gêneros, cujo número e cujas fronteiras são por essência 

indeterminadas, à disposição, como modelos, nesse construto sócio-histórico 

que é o intertexto; 

- os tipos de discurso, como formas linguísticas que são identificados nos 

textos e que traduzem a criação de mundos discursivos específicos, [...]. 

(BRONCKART, [2007] 2012, p. 149, grifo do autor) 

 

As contribuições dos estudos do gênero textual para o ensino de Língua Portuguesa 

se efetivam na medida em que o estudo do texto proporciona a ampliação da capacidade 

discursiva dos alunos, permitindo-lhes perceber a utilização de recursos disponíveis no 

contexto de situação e no contexto de cultura. Outra contribuição relevante diz respeito às 

análises e às descrições mais detalhadas da estrutura textual, em especial, das sequências 

textuais presentes nos gêneros, demonstradas através de esquemas de interação.  
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Os PCNs (1998) contemplam as noções discursivas e estruturais dos gêneros. Esses 

documentos aderem uma visão bakhtiniana de gênero, quando afirmam serem os gêneros 

determinados historicamente, pelas intenções comunicativas e pelas condições de produção 

dos discursos, partindo da premissa de que produzir linguagem significa produzir discurso e 

todo discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. A visão 

bronckartiana de gênero também é evidenciada nos PCNs, quando afirmam que “o discurso, 

quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de textos” (BRASIL, 1998, p. 21). 

Bakhtin (1997) propõe um estudo dos gêneros a partir da análise dos aspectos 

constitutivos de sua produção, uma espécie de organização arquitetônica composta por tema, 

estilo e forma (construção composicional), formando um tipo característico e estável de 

enunciado. Os gêneros, com maior ou menor grau de liberdade no âmbito do contexto 

interacional, funcionam como parte do aparato técnico da enunciação, não são o seu centro, e 

fundem-se indissoluvelmente no interior do todo orgânico do enunciado, considerando o 

projeto de enunciação do enunciador. 

Brait e Pistori (2013) alertam para não redução do conceito de gênero à definição de 

tema, composição e estilo, muito propagado em artigos científicos, como uma receita pronta e 

suficiente para compreensão e ensino de gêneros. As autoras ressaltam que a concepção de 

gênero vai sendo construída ao longo dos trabalhos do Círculo de Bakhtin, de modo a se 

perceber:  

 

i) Os interlocutores envolvidos, ou seja, a tendência dos estudos da 

linguagem que possibilita o diálogo em torno desse conceito; ii) o conceito 

aí produzido e suas características; iii) a fundamentação teórica e 

metodológica envolvida na conceituação. (BRAIT e PISTORI, 2013, p. 373) 

 

As ideias envolvidas no conceito de gênero de origem bakhtiniana “são frutos de um 

contexto, de uma época, de uma maneira de conceber conhecimento, linguagem, relação 

homem-mundo” (BRAIT e PISTORI, 2013, p. 374). Nesse sentido, essa concepção não se 

limita às estruturas ou textos, ainda que os considerem como dimensões constituintes, mas 

essencialmente ao princípio dialógico e à maneira de entender e enfrentar a vida.    

Rojo (2005), ao analisar as vertentes teóricas dos gêneros discursivos e dos gêneros 

textuais, defende que o ensino deve priorizar o estudo dos gêneros discursivos, por considerar 

a “análise em detalhes dos aspectos sócio-históricos da situação enunciativa, privilegiando, 

sobretudo, a vontade enunciativa do locutor” (ROJO, 205, p. 199), além de priorizar a 

apreciação valorativa a respeito de seu(s) interlocutor(es) e sobre a temática abordada.  
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A autora considera ser mais útil e produtivo explorar com os alunos “as 

características da situação de enunciação – relacionadas às marcas linguísticas que deixam 

como traços nos textos – que fazermos análises completas e exaustivas dos textos, 

introduzindo uma nova metalinguagem” (ROJO, 2005, p. 207). Essa decisão fundamenta-se 

na ideia de que os alunos não precisam ser gramáticos de textos e nem muito menos conhecer 

uma metalinguagem sofisticada, mas, antes de tudo, eles precisam ter acesso letrado a textos, 

com habilidades para leituras críticas e cidadãs desses textos. 

Bronckart ([2007] 2012) reconhece o caráter interativo do texto, definindo os 

gêneros como componentes da interação social e as sequências (narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa e dialogal) como esquemas de interação responsáveis pela a 

organização estrutural do texto. Nessa perspectiva, por serem mais delimitadas e menos 

variáveis do que os gêneros, as sequências são passíveis de classificação e contribuem para a 

caraterização dos gêneros de modo geral. 

O posicionamento teórico de Marcuschi (2008) vai ao encontro das ideais de 

Bronckart ([2007] 2012), pois ambos concebem os gêneros como eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos. Marcuschi (2008) reafirma o caráter social dos gêneros cuja 

origem é decorrente das necessidades e das atividades socioculturais e destaca como caráter 

revelador o fato dos gêneros textuais surgirem, situarem-se e integrarem-se funcionalmente 

nas culturas em que se desenvolvem. Além disso, o autor, ao propor a distinção entre tipo 

textual e gênero textual, define gênero priorizando os aspectos discursivos e enunciativos da 

língua e dando menos ênfase às suas peculiaridades formais. Assim, o autor assume a seguinte 

posição: 

 

usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga 

para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos 

textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. (MARCUSCHI, 

2008, p. 154) 

 

A postura teórica de Marcuschi também se coaduna às ideias de Bronckart ([2007] 

2012) na distinção das noções de texto e discurso. Para Marcuschi (2008), o texto é uma 

entidade concreta, materializada e corporificada em algum gênero textual, e o discurso é uma 

entidade abstrata, algo que se refere às ideias do texto ao se manifestar em alguma instância 

discursiva.  

Na construção de uma visão funcionalista do estudo dos gêneros, a contribuição da 

Linguística Textual torna-se significativa na medida em que ambas teorias convergem para os 
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aspectos sociointeracionistas da linguagem, considerando a língua em uso, a concepção 

dialógica da linguagem, a visão do homem como um ser social que se constitui na e pela 

interação, e de que os eventos comunicativos, analisados isoladamente, não configuram a 

realidade desse sistema. Isso nos permite inferir, em relação ao ensino de Língua Portuguesa, 

que as abordagens de gêneros discursivos e gêneros textuais se completam e podem 

fundamentar um ensino de língua mais eficaz através de uma noção mais ampla de gêneros. 

Nesse viés, consideramos válidos para construir uma noção de gênero mais completa 

e consistente no ensino, o caráter dialógico viabilizador da noção historicamente situada de 

sujeito, defendido por Bakhtin (1997), e a concepção de que linguagem se mostra como uma 

operação ativa e se materializa no nível textual, defendida por Bronckart ([2007] 2012).  

Quando as noções de gênero discursivo e de gênero textual são usadas no ensino, 

prioriza-se o caráter interativo da linguagem e possibilita-se aos alunos uma abordagem 

dialógica e estrutural de textos, nas instâncias de uso da linguagem. Essa ação pode ser 

viabilizada pelo professor, por meio de uma transposição didática, numa linguagem adequada, 

considerando os contextos de ação, em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. Isso não 

significa dizer que essas teorias devem ser ensinadas na educação básica, como conteúdo 

curricular, mas, precisam ser discutidas e aprofundadas pelos professores da área, para que 

esses, por sua vez, possam ter bases epistemológicas para direcionar as suas escolhas e as suas 

práticas de ensino. 

Defende-se na SDF proposta nesta Tese que, para o ensino, as teorias de gênero 

discursivo e gênero textual se completam e possibilitam um tratamento dos gêneros como 

objetos de ensino. Estes instrumentos são mediadores, dão formas e viabilizam a 

materialização de uma atividade de linguagem, instrumentalizando a participação interativa 

do aluno nas mais diversas situações comunicativas em esferas e contextos sociais distintos.  

Essas considerações se coadunam aos objetivos do ensino de Língua Portuguesa para 

a educação básica, pois não priorizam os gêneros como conteúdo a ser ensinado, e sim, o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos em práticas sociais de uso da 

linguagem, ou seja, em produção de gêneros discursivo-textuais. Os gêneros não devem ser 

objetos de ensino em si e por si mesmo, mas, o instrumento, o meio para que se desenvolvam 

os reais objetivos do ensino de Língua Portuguesa.  

Cerutti-Rizzatti (2012) adverte que a perspectiva da escola não é ser ensinar gêneros 

como empacotamentos exaustivos e taxonômicos, esquadrinhado como rol de itens, listados 

previamente para cada série. Os gêneros precisam ser entendidos e mobilizados não como 
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artefatos, mas sim como processos de interação, pois os objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa consistem, antes de tudo, em 

 

potencializar ao máximo as habilidades de uso da linguagem em interações 

sociais significativas, as quais se consubstanciam por meio de gêneros 

discursivos que são ou não são recorrentes e cuja diversificação é 

consequência da ampliação das interações e não necessariamente propulsora 

delas. (CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 259) 

 

Em consonância com Schneuwly e Dolz (2011), Cerutti-Rizzatti (2012) defende a 

importância dos gêneros como (mega)instrumentos que possibilitam aos sujeitos agirem 

discursivamente numa situação de interação, sendo a sua forma e a sua estrutura definidas 

pela função social do gênero. Ou seja, ao ser escolarizado, o processo de ensino-

aprendizagem dos gêneros deve estar voltado para o desenvolvimento da linguagem e não 

pode ser o fim em si mesmo. 

Pompílio et al. (2000), dentre alguns resultados de uma ação de formação de 

professores realizada a partir dos PCNs, atribuem a tais documentos um importante avanço na 

concepção de língua, linguagem e ensino. Ao analisar as concepções teóricas norteadoras 

desses parâmetros, os autores reconhecem o texto como unidade de ensino e os gêneros como 

objeto de ensino, afirmando que “ensinar língua supõe ensinar gêneros; que não basta ensinar 

o código e o sistema de normas abstratas que regem a língua para que o estudante possa 

utilizá-la com mestria suficiente para torna-se cidadão” (POMPÍLIO AT AL, 2000, p. 96). 

Essa premissa não se refere apenas ao ensino das características formais de estruturação dos 

gêneros, mas às diferentes formas de manifestação da linguagem. 

Enfim, ancorada numa noção funcionalista de gênero, conclui-se que, considerar que 

os gêneros são instrumentos de ensino não significa utilizá-los como “pretextos” para fins 

qualquer, mas como um eficiente meio para o ensino de língua, pois é através deles que 

interagimos, nos expressamos, nos constituímos seres sociais. Logo, nada mais coerente do 

que usá-los nas aulas de Língua Portuguesa, considerando as suas infinitas possibilidades de 

desenvolvermos atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. 

 

3.2.1 Aspectos interativos e estruturais dos gêneros: proposições didáticas  

 

Uma proposta funcionalista para o ensino de língua via gêneros discursivo-textuais 

implica reconhecer e explorar as dimensões linguísticas de um texto, nos níveis semântico, 

sintático e pragmático. Casseb-Galvão (2011) argumenta que, assim como a gramática, a 
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organização de um texto também se constitui em níveis e pode ser analisado observando-se o 

princípio de que a sintaxe se realiza via semântica e é acionada por motivações pragmáticas.  

Essa postulação justifica-se na concepção de linguagem adotada pela autora, como 

atividade sócio-histórica, enunciativamente condicionada à ideia de fluidez, de motivações 

cognitivas e ao contexto de uso, codificando, assim, as relações representacionais e as 

relações interpessoais. Essas relações, orientadoras das metafunções de Halliday (1973), 

determinam a função textual como operacionalizadora dos componentes interpessoal e 

ideacional, este último correspondendo ao componente representacional e informacional da 

linguagem.  

Além de operacionalizar os componentes interpessoal e ideacional, a função textual, 

segundo Casseb-Galvão (2011), também prevê uma organização linguística a partir de 

subsistemas que estão a serviço dos textos. Esses subsistemas estão organizados em 

dimensões linguístico-discursivas. No nível de organização interpessoal, podem ser 

consideradas as dimensões ideológica, enunciativa e pragmática do texto. Agregadas à 

organização representacional, as dimensões informacional, textual, semântica, sequencial e 

sintática, juntas e inter-relacionadas, articulam de forma funcional um ensino baseado na 

noção de gêneros. 

No componente interpessoal, organizado a partir do princípio de que a língua é 

também evento de interação, são previstas as operações decorrentes do caráter social da 

linguagem, as quais manifestam as relações pessoais e as passadas na interação. Assim, prevê-

se um nível macro, abrigando questões inerentes à constituição sócio-histórica do sujeito e os 

discursos como exercício de atividade coletiva. E, no nível micro, os usuários da língua com 

os seus repertórios pragmáticos, desenvolvidos num contexto sociointeracional específico.  

Costa (2000) afirma que na produção de qualquer gênero sempre haverá uma 

interação determinada e regulada pela organização enunciativa da situação de produção. Essa 

organização enunciativa, por sua vez, é definida por alguns paramentos sociais, tais como:  

 

(1) o lugar social da interação (sociedade, instituição, esfera cultural tempo 

histórico); (2) os lugares sociais dos interlocutores ou enunciadores 

(relações hierárquicas, relações interpessoais, relação de poder e dominação, 

etc.); e (3) finalidades de interação (intenção comunicativa do enunciador). 

(COSTA, 2000, p. 73, grifo do autor) 

   

Ao considerar o texto como evento de interação, o aluno pode perceber os 

parâmetros descritos por Costa (2000), aos quais, em termos de Casseb-Galvão (2011), 

denominamos de dimensões ideológica, enunciativa e pragmática. As atividades propostas ao 



61 

 

ensino de Língua Portuguesa através de textos não podem se limitar ao estudo do conteúdo. 

Na visão da autora, essas dimensões podem ser exercitadas em sala de aula, através de 

questões orais ou escritas que possibilitem aos alunos reconhecer nos gêneros, nos seguintes 

termos:  

a) O papel social e a funcionalidade do gênero, de forma a perceber o contrato 

interlocutivo e a constituição enunciativa (locutor e interlocutor; dêixis, tempo, espaço e 

pessoa). Os aspectos sócio-históricos relativos à sua produção (os valores sociais revelados no 

texto). As questões de contexto de cultura (crenças, costumes, valores). O processo de autoria 

(aspectos linguísticos que revelam o autor). O gênero na macro-organização social (porque 

aquela estrutura e não outra).  

b) A constituição das vozes enunciativas no contrato comunicativo estabelecido 

entre os interlocutores envolvidos no processo interativo (a voz de autoridade). 

c) A manifestação do falante a respeito do conteúdo do que enuncia; marcas de 

subjetividade e de intersubjetividade. Contexto situacional. Modo e modalidade. 

Empacotamento do conteúdo. 

Essas proposições de Casseb-Galvão (2011) são convergentes às ideias de Antunes 

(2009, p. 76), que afirma ser a atividade verbal uma atividade necessariamente textual, a qual 

não se esgota pelo conjunto de elementos verbais que a constituem. Daí ser relevante a 

intervenção de outros fatores, como os interlocutores – quem fala, quem escreve e para quem 

–, o contexto de produção e seus determinantes sócio-históricos.  

Na SDF proposta nesta Tese, foram propostas atividades com vistas a percepção dos 

aspectos sóciodiscursivos nas dimensões ideológica, enunciativa e pragmática da atividade 

linguageira. Atividades de identificação do gênero, da sua funcionalidade, dos aspectos 

ideológicos e sócio-históricos de sua constituição, os quais revelam o locutor (podendo esse 

ser individualmente identificado ou universal, não referencial, não individualizado). Em 

outras palavras, foram propostas atividades de interação aluno e professor, aluno e aluno, 

aluno e texto, as quais possibilitam aos alunos ultrapassar os limites linguísticos do texto e 

trocar experiências culturais e sociais.  

Com vista a esse propósito, Kuhn e Flores (2008) contribuem com alguns exemplos 

de questões a serem feitas no estudo de determinados gêneros, tais como: 

 

Qual é o gênero do texto? 

Quais os elementos do texto que fazem você chegar a essa conclusão? 

Quem escreveu o texto? 

O que esta pessoa faz? 
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Quais são os elementos do texto que fazem você chegar a essa conclusão? 

Para quem é o texto? 

Quais são os elementos do texto que fazem você chegar a essa conclusão? 

Qual é o tipo de relação que há entre quem escreveu e o destinatário? 

Como você pode perceber isso? 

(KUHN; FLORES, 2008, p. 74) 

 

A proposta dos autores está calcada numa concepção de prática pedagógica 

inclusiva, pois faz uso das discussões acerca da linguagem (suas funções, suas práticas) para 

“construir um aluno sujeito que consiga deslizar entre os registros da língua, que entenda e 

respeite as variedades, que leia os pressupostos e não-ditos, que faça coisas no mundo através 

da linguagem, enfim, que seja um verdadeiro cidadão” (KUHN; FLORES, 2008, p. 71).     

Para explorar o texto como expressão do conteúdo, aciona-se o componente 

representacional, que “diz respeito à transformação das experiências humanas em significados 

contextualmente definidos; envolve as relações entre as expressões linguísticas e seu sentido” 

(CASSEB-GALVÃO, 2011, p. 870), relacionando os eventos do mundo extralinguístico às 

entidades linguísticas. Esse componente representacional é o espaço de realização e 

materialização das experiências do mundo interno e externo do falante.  

Considerando, conforme afirma Costa (2000), que a formação composicional e as 

marcas linguísticas (gramática) dependem do gênero ao qual o texto está vinculado, e que esse 

gênero depende dos aspectos enunciativos envolvidos na situação de comunicação, 

compreender o texto como expressão do conteúdo requer um estudo mais detalhado da sua 

organização discursivo-estrutural. Para isso, são acionados as dimensões e os conhecimentos 

do nível representacional, descritas a seguir, conforme prevê Casseb-Galvão (2011, p. 870): 

a) A dimensão informacional – constitui-se na definição temática, na percepção dos 

temas derivados, na seleção e constituição dos elementos linguísticos, sendo responsáveis pela 

a progressão temática e pela articulação discursiva dos argumentos; 

b) A dimensão textual – constituída pela materialidade linguística, pela própria 

organização estrutural do gênero, buscando o estabelecimento e a recuperação de referentes. 

Nessa dimensão, estão inseridos os fatores de coesão e coerência textuais, além das relações 

inter-oracionais;  

c) A dimensão semântica – perceptível tanto no nível da palavra quanto no nível da 

frase. É ela a responsável pela escolha lexical, pela seleção de esquemas de predicados, pela 

transitividade e pelos processos semânticos básicos que o falante aciona para se comunicar. 

Em outras palavras, toda a sintaxe é realizada via semântica para uma determinada finalidade;  
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d) A dimensão sequencial do gênero – refere-se à constituição estrutural das 

sequências textuais de acordo com os tipos textuais predominantes, bem como à 

funcionalidade dessas sequências para a composição enunciativa; 

e) A dimensão sintática (organizacional) – diretamente relacionada aos ordenamentos 

e às relações intra-oracionais. Refere-se à posição dos elementos estruturais dos textos, tais 

como palavras, expressões, frases, orações, períodos encadeados de forma a produzir sentido. 

Em resumo, quando essas dimensões são exploradas em sala de aula, o texto passa a 

ser considerado como expressão do conteúdo e as atividades devem possibilitar ao aluno a 

percepção da definição e progressão temática, da seleção e da constituição argumentativa, da 

composição estrutural do gênero, verificando a tipologia textual predominante. Os alunos 

poderão exercitar mais especificamente a identificação de argumentos, a análise de 

informações centrais como constituintes de sequências argumentativas e as informações 

periféricas de sequências narrativas, entre outros.  

Cada dimensão pode ser explorada minuciosamente nas aulas de Língua Portuguesa, 

e o professor não precisa, necessariamente, seguir uma sequência de análise. O uso e a 

reflexão da língua devem ser atividades concomitantes nas aulas de Língua Portuguesa, 

proporcionando, assim, um ensino bem aprofundado e funcional de cada texto selecionado. 

Segundo os PCNs (1997), as ações docentes via gêneros, numa perspectiva ideacional, 

implica 

 

uma atividade permanente de formulação e verificação de hipóteses sobre o 

funcionamento da linguagem que se realiza por meio da comparação de 

expressões, da experimentação de novos modos de escrever, da atribuição de 

novos sentidos a formas linguísticas já utilizadas, da observação de 

regularidades (no que se refere tanto ao sistema de escrita quanto aos 

aspectos ortográficos ou gramaticais) e da exploração de diferentes 

possibilidades de transformação dos textos (supressões, ampliações, 

substituições, alterações de ordem, etc.). (BRASIL, 1997, p. 78) 

 

Como dito antes, os gêneros são instrumentos de ensino, e não depositários de regras. 

As atividades condutoras do seu estudo devem ser criativas de modo a desenvolver inúmeras 

habilidades, tais como: construir sentidos, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre 

gêneros, suas características linguísticas e discursivas e sua forma de circulação; identificar e 

estabelecer o tema e sua progressão, na construção dos sentidos nos textos; explicitar relações 

de coesão e coerência no texto, a partir de recursos linguísticos adequados, possibilitando a 

recuperação da referência por parte do interlocutor; analisar estratégias de composição 

enunciativa e de posicionamento dos enunciadores para compor a cena no texto; promover 
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inferências para dar sentido a enunciados verbais e não-verbais; refletir sobre valores, 

ideologias e preconceitos que perpassam os enunciados; analisar as escolhas lexicais e a 

funcionalidade dessas escolhas para a promoção de sentidos e para o estabelecimento dos 

propósitos relativos ao texto; entre outras, citadas por Casseb-Galvão (2011).  

Não se pode perder de vista que os gêneros não são estáticos e não há fronteiras 

rígidas entre as suas características definidoras, pois, ao mesmo tempo que eles conservam 

marcas estáveis identificadoras ao longo da história, sofrem as pressões do uso e mostram 

diferenças determinadas pelos interlocutores, pelo tempo e espaços singulares de cada 

situação de produção.  

Tendo em vista essas considerações, é possível inferir que uma atividade direcionada 

a partir das dimensões descritas anteriormente permitirá ao aluno perceber que os gêneros são 

permeáveis e permeados por outros gêneros. Essa grande mobilidade se deve ao fato, 

conforme explicam Pompílio et al (2000, p. 99), das “esferas de atividades humanas, além de 

serem infinitas, se permeiam: não há fronteiras rígidas entre elas”. 

Desse modo, considerando que o foco desta Tese é a proposição de uma SDF atenta 

aos pressupostos teórico-metodológicos e aos objetivos anteriormente traçados, e que o 

gênero selecionado para esse propósito é o artigo de opinião, apresentamos a seguir algumas 

características discursivo-funcionais desse gênero. 

 

3.2.2 Artigo de opinião: características discursivo-funcionais 

 

O gênero “artigo de opinião” pertence originalmente à esfera jornalística escrita. Ele 

é característico, principalmente, do jornalismo impresso e multimidiático (veiculado pela a 

internet), normalmente veiculado em páginas de jornais, junto aos editoriais. Sua principal 

finalidade é a exposição de um ponto de vista acerca de um determinado assunto e, 

normalmente, é escrito por um articulista convidado do jornal e/ou revista. Rodrigues (2000) 

acentua que o articulista, geralmente, é alguém de fora da esfera jornalística (escritor, 

pesquisador, político, professor, médico, advogado, empresário, jornalista), colaborador do 

jornal que apresenta e sustenta seu ponto de vista sobre determinado fato da atualidade. 

O texto é estruturado exatamente na perspectiva de convencer o outro de uma 

determinada ideia, o influenciando de tal maneira, através de um processo de argumentação, 

capaz de transformar os valores do outro, a favor de sua posição assumida, e refutando 

veementemente as possíveis opiniões divergentes. Conforme afirma Brakling (2000, p. 227), 

trata-se de “um processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações 
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realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam convencer o 

interlocutor”.  

Ainda nessa perspectiva, Brakling (2000) afirma ser este um gênero no qual a 

dialogicidade e a alteridade se destacam no processo de sua produção, tendo como requisito 

primordial a capacidade de colocar-se no lugar do outro (interlocutor), antecipar suas posições 

para poder refutá-las ou não e estabelecer negociações a fim de influenciá-lo, provocando 

mudanças de opinião e de valores. Desse modo, uma questão controversa, de certa maneira, 

socialmente polêmica a ser debatida, seria condição indispensável para a produção do artigo 

de opinião. 

Para Rodrigues (2000), a produção do artigo de opinião compreende condições 

autênticas de: 

 

colocar-se discursivamente como autor; 

construir as imagens dos interlocutores, seus pontos de vista (leitores); 

considerar o lugar institucional e o momento social de onde se enuncia; 

estabelecer o objeto enunciado; 

pôr-se em relação valorativa (posicionamento) diante do objeto enunciado e 

dos outros discursos sobre o mesmo objeto. (RODRIGUES, 2000, p. 217) 

 

Além desses fatores, constituem marcas relevantes desse gênero: a organização do 

discurso quase sempre em terceira pessoa; a prevalência dos tempos verbais no presente do 

indicativo, ou do subjuntivo, na apresentação das questões, dos argumentos e dos contra-

argumentos; o possível uso do pretérito em uma explicação ou apresentação de dados; a 

presença de citações que conferem confiabilidade e respaldo para os argumentos; e a presença 

necessária de articuladores coesivos que funcionam como operadores argumentativos.  

Há predominância nesse gênero das sequências argumentativas. No entanto, por 

caracterizar-se, sobretudo, pela a heterogeneidade genérica, na sua configuração 

composicional, encontram-se muitas vezes fragmentos de outros gêneros, marcados por outras 

sequências, tais como: narrativa, explicativa, descritiva ou mesmo dialogal, que funcionam no 

todo do gênero como estratégias discursivas de sustentação da argumentação.  

Essas características discursivo-funcionais são desenvolvidas na SDF, tendo como 

eixo de suas atividades três textos do gênero artigo de opinião, com vista a explorá-los em 

suas dimensões linguísticas, através do uso e da reflexão da linguagem, conforme propõem os 

PCNs (1997).   

As atividades de reflexão da língua propostas na SDF têm como noção fundante uma 

concepção de gramática em função do texto, responsável pela organização das relações que 
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constroem os sentidos e determinam, junto com a intencionalidade do falante, as escolhas 

linguísticas, conforme explicitaremos a seguir, na próxima seção.  

 

3.3 Da gramática ao texto: atividade e criatividade 

 

O ensino de gramática à luz dos pressupostos funcionalistas rompe com o paradigma 

tradicional de concepção estática de língua e de seu estudo, em que prevalece tão somente o 

componente sintático e concebe, em termos de Neves (2010), um tratamento da gramática 

correlacionado com a vivência da linguagem, considerando o seu uso em situações interativas 

autênticas e compreendendo que o estudo do componente sintático deve ser articulado 

juntamente com o componente semântico e pragmático, pois são níveis interdependentes e 

que se inter-relacionam cognitivamente, com vista a ativar o processo de interação verbal.  

 

3.3.1 Noções de gramática subjacente à SDF 

 

Compreendendo que o ensino de Língua Portuguesa deve contemplar o uso e a 

reflexão da língua, conforme determinam os PCNs (1998), elaboramos uma proposta de SDF 

cujas atividades preservam uma noção de gramática referente à própria organização da língua, 

que coloca em conjunção as relações sintáticas, semânticas e pragmáticas para produzir 

sentidos na linguagem. Uma gramática que representa de maneira natural a organização da 

língua, entrelaçando as relações discursivo-textuais estabelecidas na e pela interação. 

Essa concepção refuta a definição de gramática unicamente como um conjunto de 

normas e regras, de esquemas isolados e autônomos, que prescrevem a organização da língua. 

Renega-se, contudo, a insuficiência das noções e procedimentos do ensino de gramática 

tradicional, as práticas rotineiras de repetições inconscientes de fórmulas, a inadequação dos 

métodos de “ensino” da gramática, a não-relação da gramática com um melhor entendimento 

dos processos de produção e compreensão de textos, o esquecimento da oralidade, o 

normativismo renitente, entre outras falhas comuns no processo de ensino e aprendizagem da 

língua materna. 

Para Franchi (2006), a falta de reflexão no modo de fazer gramática e a forte 

tendência ao futurismo, na ânsia de inovar, faz com que estudiosos e professores dessa área se 

apropriem de conceitos, teorias e técnicas ultramodernas, antes mesmo de se constituírem, 

consolidando-se no “consumo drogado do modismo intelectual”. Nessa opção metodológica, 

ainda se perpetua um ensino com práticas cada vez mais fragmentadas e frequentes 
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insucessos, forçando o retorno ao estudo das normas gramaticais. Tal realidade revela uma 

concepção de língua como um lugar de opressão, sem espaço para a criatividade e sem razão 

de ser, na atuação cotidiana cidadã do aluno, como se não restasse outra coisa a fazer. 

Neves (2010) critica a visão da gramática normativa apresentada ao aluno, quando 

este é obrigado a dedicar-se, irrefletidamente, à catalogação dos elementos gramaticais. A 

esse respeito, Antunes (2009) adverte que se perde muito tempo com o estudo de 

nomenclaturas e análises sintáticas de frases soltas e/ou de textos escritos, artificialmente, 

para esse propósito, e deixa-se de fora, ou seja, perde-se a oportunidade de explorar os 

sentidos, as intenções, as implicações socioculturais dos usos da língua.  

Esses desajustes em relação à concepção de língua e gramática na educação básica 

trazem consequências nefastas para o seu ensino, resultando no “abrir mão” completamente 

dos estudos de gramática, ou na continuidade de uma prática de repetição dos mesmos 

exercícios antigos, na improvisação dos manuais de gramática e na redução de técnicas 

insatisfatória de descoberta e de classificação de segmentos de orações. 

 Para ajudar a romper com esses desajustes em relação ao ensino de Língua 

Portuguesa, propõe-se na SDF um ensino de gramática em função do texto, baseado na 

concepção de que é ela que organiza os elementos linguísticos sintáticos, semânticos 

acionados pela pragmática para produzir sentidos no texto, com vista a interagir num 

determinado contexto.  

Nestes termos, Neves ([2003] 2011, p. 18) propõe  

 

como objeto de investigação escolar a língua em uso, sob a consideração de 

que é na interação que se usa a linguagem, que se produzem textos. Assim, o 

foco é a construção do sentido do texto, isto é, o cumprimento das funções 

da linguagem, especialmente entendido que elas se organizam regidas pela 

função textual.  

 

Em consonância com autora e alinhados aos pressupostos funcionalistas que têm a 

linguagem como instrumento de comunicação e como atividade de interação social, 

defendemos que a análise gramatical deve aprimorar as estratégias de leitura e de produção 

textual, o que não lhe permite limitar-se ao nível da sentença, mas deve abranger a estrutura e 

a função de todo o discurso, em todo o seu processo de produção e recepção. Logo, como 

afirma Neves (2010), o ensino deve ser baseado em uma concepção de gramática orientada 

para o texto. 

Kuhn e Flores (2008) acrescentam que, nas aulas de Língua Portuguesa, devem ser 

desenvolvidas práticas de análises linguísticas e que a gramática precisa ser levada em conta 
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na dimensão do uso da linguagem, tendo seu uso integrado ao texto. Isso implica, 

necessariamente, a não restrição da prática de análise linguística ao estudo da oração isolada, 

e sim, na consideração da linguagem no seu aspecto de enunciado, unidade constitutiva de um 

gênero discursivo, conforme propõem Franchi (2006) e Bakhtin (1997). 

Portanto, conforme propõem os autores, longe de considerar a oração recortada do 

texto como unidade de ensino, prioriza-se o texto como prática de uma leitura envolvente - 

prendendo a atenção do leitor e desenvolve-se a análise linguística, sem classificação 

exaustiva, sem nomenclaturas a serem decoradas, mas antes de tudo, numa leitura 

bakhtiniana, permitindo ao aluno perceber “os aspectos relevantes que dizem respeito às 

competências linguísticas e estilísticas, proporcionando, ao fim, o conhecimento sobre a 

heterogeneidade dos discursos” (KUHN e FLORES, 2008, p. 75-76). 

Nessa perspectiva, apresentamos na seção seguinte, algumas sugestões de atividades 

que demonstram a viabilidade da implementação dessas proposições, atendem aos objetivos 

do ensino de língua e favorecem o amadurecimento intelectual do educando, proporcionando-

lhe inúmeras possibilidades de uso e de análise da língua. 

 

3.3.2 O ensino de gramática em função do texto: a criatividade em ação 

 

Em relação aos conteúdos gramaticais, os PCNs (1998, 2000) propõem um 

realinhamento, ou mesmo um deslocamento de relevância e primazia na nova orientação 

pedagógica nacional. Assim, os conteúdos gramaticais deixam de ser foco e assumem o papel 

de suporte e subsídios para as práticas de leitura, compreensão, produção e revisão das 

produções de textos, passando a ser tratados como componentes relativos às atividades de 

análise e reflexão da língua, conhecimentos que dão acesso ao competente e eficiente 

desempenho linguístico. 

O objetivo dessa seção é apresentar ideias para um trabalho criativo no ensino de 

gramática. Tal criatividade não se configura no abandono das regras e nem tão pouco no sair 

da normatividade para fazer regras, pois como afirma Franchi (2006, p. 51) “há uma atividade 

criativa mesmo quando a linguagem se sujeita às suas próprias regras...”. 

Franchi (2006) diz que a criatividade na linguagem se manifesta, ainda ao nível da 

construção das expressões, no qual, o sujeito, sendo o autor de sua própria história, constrói, 

de modo como lhe convém as múltiplas formas a serem compostas linearmente, e se posiciona 

em relação a isso, manipulando o material da linguagem.  
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A criatividade se revela também na articulação dos conhecimentos gramaticais com o 

aprimoramento da capacidade de ler e produzir textos que se mostrem coerentes com a 

competência textual e discursiva do aluno. Pauliukonis (2011) reconhece ser este, talvez, um 

dos maiores desafios enfrentados pelo ensino de Língua Portuguesa atualmente. A autora 

afirma que essa articulação só é possível se se assumir uma nova concepção de texto, como 

atividade intersubjetiva e argumentativa, resultado de um desvendamento e de uma operação 

linguístico-discursiva estratégica. Nesse viés, o texto seria um evento em situação dialógica, 

no qual se manifestam informações através de elementos linguísticos e extralinguísticos, 

codificados pela gramática de acordo com um “contrato comunicativo” vigente para os 

diversos gêneros discursivos.  

Para Neves ([2003] 2011, p. 128), um estudo criativo de gramática deve considerar a 

necessidade de reflexão sobre o funcionamento da linguagem, partindo do uso linguístico para 

se chegar aos resultados de sentido, pois, conforme explicita a autora, “estudar gramática é, 

exatamente, pôr sob exame o exercício da linguagem, o uso da língua, afinal, a fala”. 

Essas considerações nos permitem perceber as estreitas relações entre gramática e 

criatividade. A atividade criadora se situa em contexto vital, social, científico e sistematizado 

no ensino de Língua Portuguesa, realizando-se nas atividades linguísticas, epilinguísticas e 

metalinguísticas, de modo a desenvolver os recursos expressivos mais variados da escrita e da 

oralidade. 

A subdivisão dessas atividades em linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas é 

uma proposta de Franchi (2006), que reconhece a sua produtividade, no sentido de levar o 

aluno a conceber a gramática não como um receituário de regras e etiquetas de como falar e 

escrever bem, mas sim, como um saber linguístico que todo falante já possui e, como afirma o 

autor, “num elevado grau de domínio e perfeição”. As suas regras e princípios de construção e 

transformação estão a serviço do uso e das escolhas individuais e coletivas para fins 

pragmáticos da comunicação e da interação, isto é, a serviço de uma práxis social. 

Bezerra e Reinaldo (2013) explicam essas atividades nos seguintes termos: 

 

a) atividades linguísticas – ações linguísticas que praticadas nos processos 

interacionais, permitem a progressão do tema em pauta (...); 

b) atividades epilinguísticas – também presentes nos processos 

interacionais, resultam de uma reflexão que toma os próprios recursos 

expressivos como objetos, suspendendo o tratamento do tema em andamento 

pelos interlocutores para refletir sobre os recursos expressivos que estão 

usando (...);  

c) atividades metalinguísticas – em que os interlocutores tomam a 

linguagem como objeto, não mais como reflexão relacionada ao processo 
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interativo em si, mas à construção de uma metalinguagem sistemática, por 

meio de conceitos, classificações, entre outras operações (...). (BEZERRA; 

REINALDO, 2013, p. 35–36, grifo nosso) 

 

Assim, conforme os autores, ao permitir que o aluno se expresse, dê a sua opinião 

sobre determinado tema, o professor está exercitando as atividades linguísticas. Quando o 

aluno intervém diretamente nos textos, reescrevendo-os de modo a substituir expressões, 

ideias, contextos, provocando ou não mudança de sentido, está exercitando as atividades 

epilinguísticas. E, ao analisar as relações, as funções constitutivas das expressões da língua, o 

aluno realiza atividades metalinguísticas. 

As ações linguísticas praticadas nos processos interacionais consistem em atividades 

de uso da língua, envolvendo habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, em situações 

práticas de vivência da linguagem. As atividades linguísticas propostas na SDF contemplam 

essas habilidades e envolvem também o uso da internet e a interação com suas ferramentas, 

favorecendo a dinamicidade das aulas e facilitando o processo de ensino-aprendizagem 

através de materiais autênticos e de informações atualizadas.    

Ao exercitar as atividades epilinguísticas, os alunos operam sobre a própria 

linguagem, de maneira a exercitar as regras linguísticas, sem a necessidade do uso de 

nomenclaturas gramaticais, pelo menos na fase inicial de escolarização. Essas atividades 

consistem no “desmanchar” e refazer de pequenos textos, envolvendo práticas como comparar 

expressões, transformá-las, experimentar novos modelos de construções canônicas ou não, 

brincar com a linguagem, investir nas formas linguísticas de novas significações.  

Para Franchi (2006), com exercícios de atividades epilinguísticas intensas, as quais 

favorecem as atividades linguísticas e metalinguísticas, é possível articular um estudo de 

gramática relacionada a uma vivência rica da língua materna, permitindo ao aluno construi-la 

como resultado de seu próprio modo de operar com e sobre as expressões, concretizando um 

trabalho efetivo e não deslocado da vida. Dessa maneira, constitui-se uma aprendizagem 

significativa, criando condições precisas para tornar operacional e ativo um sistema ao qual o 

aluno já tem acesso em suas atividades linguísticas comuns. 

Oliveira e Coelho (2003) acentuam que a reescrita de textos abre espaço para o 

lúdico, para o jogo, no ensino de Língua Portuguesa. Para as autoras,  

 

ao acrescentar, retirar, deslocar ou transformar porções ou termos de 

sequência textual, os alunos estão aprendendo a manipular não só a estrutura 

discursiva, mas também os sentidos, os conteúdos por ela veiculados, 

desenvolvendo individual e coletivamente sua capacidade de percepção dos 
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artifícios ou recursos da linguagem a que todos estão submetidos numa 

comunidade linguística. (OLIVEIRA; COELHO, 2003, p. 93) 

 

As atividades de metalinguagem são, necessariamente, atividades de análises 

linguísticas. Franchi (2006) sugere que aconteçam em fases de escolarização mais avançada, 

devido à sua complexidade e à necessidade de lidar com as nomenclaturas descritivas. O autor 

adverte ser essa uma atividade que exige um conhecimento mais amplo do professor, que 

precisa estar atento para as armadilhas das noções descritivas desenvolvidas na escola, pois, 

por um lado, misturam critérios demais, sem que o professor se dê conta disso; ou por outro 

lado, simplificam demais, ao ponto de deixar de lado os aspectos fundamentais para o 

entendimento dos processos de construção das expressões e do discurso. Os critérios de 

análises da língua precisam estar bem definidos e a atenção deve ser redobrada para não 

generalizar noções que não se aplicam a todas as situações das relações gramaticais. 

Em relação a essa confusão de critérios, Pauliukonis (2011) diz que, durante muito 

tempo, acreditava-se que o significado denotativo do texto era facilmente aprendido através 

do estudo do léxico, sendo este um produto, uma unidade de sentido linguística transmitida do 

emissor ao receptor. No entanto, os avanços dos estudos linguísticos levaram a escola a 

redefinir os seus objetivos educacionais, pois muito mais do que colecionar informações, o 

aluno deveria saber relacioná-las e tirar conclusões a partir dela. Dessa maneira,  

 

em vez de se procurar o que o texto diz, procura analisar como o texto diz e 

por que diz o que diz de um determinado modo. O importante é analisar no 

texto as operações e/ou estratégias que são produtoras de sentido e que, aí 

sim, podem ser recuperadas como tais pelo leitor. É nesse sentido que 

gramática e texto se entrelaçam. (PAULIUKONIS, 2011, p. 243, grifo da 

autora)  

 

Esse entrelaçamento de gramática e texto dá um novo sentido ao ensino de língua, 

pois muda radicalmente a perspectiva do que é a gramática e como ela se realiza, passando a 

ser compreendida como uma engrenagem organizadora das relações para dar sentido ao texto.  

Como atividade metalinguística, propomos na SDF, baseados em Pauliukonis (2011), 

um ensino de gramática em função do texto, para que o aluno reconheça e decodifique, no 

trabalho com a gramática, as estratégias específicas de produção de sentido do texto. 

Pauliukonis (2011, p 248) diz que o ato interativo de linguagem por meio de textos pressupõe 

um duplo processo de construção: o processo de transformação e o de transação.  Esses dois 

processos constituem o fenômeno de semiotização, ou discursivização do mundo, que 
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consiste na passagem do nível da língua para o nível do discurso, através das operações 

discursivas e das organizações da matéria linguística em textos.  

No processo de transformação, segundo Pauliukonis (2011, p. 248 – 251), ocorre a 

passagem de um mundo a significar - momento de escolha dos recursos linguísticos 

disponíveis na língua - para um mundo significado, feita por várias operações, tais como: 

operação de identificação feita por designação e determinação, operação de caracterização 

feita por atribuição de propriedades, ou seja, por adjetivação, operação de processualização 

feita pela a representação dos fatos ou ações, ou seja, pelo processo de verbalização, operação 

de modalização/explicação que marca o ponto de vista do locutor sobre alguns elementos e, 

por último, operação de relação que demarca os laços coesivos e específica as regras de 

combinação e de hierarquização entre os diversos componentes da frase e do texto, nos níveis 

sintáticos e semânticos. 

A autora explica as categorias linguísticas demonstrando a função produtiva de cada 

uma delas no processo da constituição do texto, no qual a designação é feita por substantivos, 

a determinação por artigos, numerais, pronomes, advérbios dêiticos, a atribuição por 

adjetivos, a processualização por verbos, a modalização pela posição argumental do sujeito, e 

a relação por preposições e conjunções. Destaca-se, assim, uma maneira de compreender a 

gramática, na qual  

 

entidades, atributos e determinantes, processos, modalidades e conectores 

são elementos discursivos encarregados do processo de semiotização do 

mundo, ou da transformação da língua em discurso, por meio de uma gama 

variada de estratégias linguísticas. (PAULIUKONIS, 2011, p. 250, grifo da 

autora)  

 

O processo de transação, segundo Pauliukonis (2011), corresponde à organização dos 

elementos discursivos em textos, em que o mundo significado torna-se objeto de troca 

linguageira entre os interlocutores no ato interativo. A organização do discurso pode ser feita 

em modo narrativo, descritivo ou argumentativo, que estabelecem, respectivamente, uma 

visão dinâmica, estática e dialética ao discurso. Presente em todos eles, temos o modo 

enunciativo, processo regulador em que o sujeito se posiciona em função de sua ação, 

constitui-se uma espécie de avaliação do sujeito enunciador sobre o seu texto construído. Esse 

processo nada mais é do que uma estratégia da modalização em sentido amplo, referindo-se 

ao papel que o sujeito enunciador ocupa no texto. 

Pauliukonis (2011, p. 215) salienta a importância de pôr em evidências as estratégias 

específicas e os procedimentos genéricos, típicos do modo ou das sequências como eles se 
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organizam no discurso, para possibilitar a compreensão de um texto, pois “os diferentes 

gêneros textuais estarão sempre se organizando em sequências, segundo as características 

destes modos básicos de organização discursiva: o narrativo, o descritivo e o argumentativo”.  

Reconhecer essas estratégias de organização e composição textual possibilita o 

desvendamento do significado das configurações textuais, que ao serem captadas facilitam o 

processo de interpretação e produção textual. Assim, o sentido do texto é construído a partir 

das operações linguístico-discursivas nos processos de transformação e transação “que 

possibilitam transformar a língua em discurso e cuja decodificação se torna fundamental para 

o processo de compreensão e produção de textos” (PAULIUKONIS, 2011, p. 257), e, por sua 

vez, se atualizam em gêneros discursivo-textuais. 

Portanto, considerando que a interação não se constitui em meras simulações de 

comunicação, e sim, em contextos de diálogos autênticos, através de conversas, permutas, 

contradições, apoios recíprocos e na constituição de interlocutores reais na oralidade e na 

escrita, cabe ao professor  

 

explorar em cada texto ou discurso, até na mais simples oração, as inúmeras 

possibilidades de um exercício gramatical diretamente relacionado com as 

condições linguísticas de produção dos enunciados, com o desenvolvimento 

de recursos expressivos de seus alunos, com a arte de selecionar entre eles os 

que mais que lhe pareçam adequados a suas intenções e ao estilo com que 

quer caracterizar. (FRANCHI, 2006, p. 101) 

 

Enfim, ao exercitar atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, 

contemplam-se os objetivos do ensino de Língua Portuguesa, preconizados nos PCNs (1997, 

1998) e PCNEM (2000), os quais propõem atividades de práticas de compreensão e produção 

textual e práticas de análise linguísticas. Acreditamos ser esse o caminho mais viável para um 

ensino de Língua Portuguesa significativo, eficaz e, consequentemente, para a criação de um 

novo cenário de ensino com protagonistas proficientes em sua língua nas mais diversas 

situações de comunicação.   

 

3.4 A macroestrutura da SDF 

 

A SDF, proposta nesta Tese, tem a sua base teórica fundada em concepções e 

princípios funcionalistas, concebe o texto como evento de interação e como expressão do 

conteúdo, reconhece a gramática como organizadora das relações, construtora de 

significações e definidora de efeitos pragmáticos que fazem do texto uma peça em função, 
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sem cair na tentação de ver os gêneros como depositários de regras da gramática tradicional 

normativa, conforme propõem Neves (2010) e Casseb-Galvão (2011).  

 A SDF explora o gênero artigo de opinião e está organizada em atividades 

linguísticas, epilinguísticas e metalinguística. Propõe exercícios de leitura, compreensão e 

interpretação textual, análise de gramática em função do texto, prática da oralidade, escrita, 

reescrita e o acesso ao mundo virtual, com o uso da internet e suas ferramentas (TICs e redes 

sociais) e outras tecnologias, sendo estes instrumentos facilitadores para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Esta sequência didática foi pensada e elaborada para os alunos do primeiro e/ou 

segundo ano do Ensino Médio da educação básica. Para contemplar a grade curricular desse 

nível de ensino, optou-se pela sequenciação de atividades articuladas a partir do gênero artigo 

de opinião, conteúdo previsto nos documentos oficiais para o Ensino Médio (DCNEM/1998 e 

PCNEM/2000). Tal opção também contempla as habilidades requeridas no ENEM, processo 

seletivo de ingresso nas universidades federais.  

A macroestrutura da SDF está organizada em três etapas. Cada uma delas tem como 

eixo um texto do gênero artigo de opinião, apresenta uma subdivisão em atividades/aulas e 

são desenvolvidas habilidades diversas, através de ações linguísticas, epilinguísticas e 

metalinguísticas. Essas atividades têm como noções fundantes as metafunções de Halliday 

(1973) e contemplam os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, propostos por 

Zabala (1998). 

A primeira etapa consiste numa apresentação do gênero em questão, cujo objetivo é 

promover uma visão mais geral da organização estrutural e da discursividade do texto, A vida 

é mesmo feito de escolhas, de Eduardo Kümmel. Trata-se de uma etapa bem breve, na qual 

são exercitadas apenas atividades linguísticas de leituras e de conversas dirigidas, num 

processo interativo entre alunos, professor e texto. Através de algumas perguntas pré-

elaboradas, o processo vai aguçando a percepção dos alunos a respeito da composição dos 

elementos linguísticos e extralinguísticos do artigo de opinião e de sua estruturação. 

Na segunda etapa, há um maior número de atividades/aulas, a partir do texto Um 

universo, uma vida?, de Marcelo Gleiser. Inicia-se como na etapa anterior, com a leitura e 

uma conversa dirigida sobre o texto. As discussões centralizam-se na identificação do autor 

do texto, seu estilo e o contexto em que ele está inserido. Para esse fim, propõe-se também o 

uso da internet (suas ferramentas e redes sociais). 

 Para aulas seguintes, estão programadas: atividades linguísticas com questões 

subjetivas e objetivas, estimulando a percepção dos alunos a respeito dos elementos 
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interativos e estruturais do texto; atividades epilinguísticas para que os alunos percebam os 

recursos disponíveis na língua e reflitam sobre eles, operacionalizando-os de modo consciente 

e eficiente no processo de interação; e atividades metalinguísticas, através de um 

minisseminário, possibilitando aos alunos o exercício da autonomia na busca do 

conhecimento através da pesquisa e estimulando a capacidade argumentativa na efetivação da 

oralidade e, ainda, a percepção da relação forma/função dos tipos de argumentos e das 

sequências textuais, elementos constituintes do gênero artigo de opinião.  

E, finalizando essa etapa, estão previstas duas aulas de leitura complementar, que 

consiste na leitura de outros textos do mesmo autor, a fim de promover o desenvolvimento 

das habilidades leitoras e o enriquecimento do repertório lexical, do conhecimento de mundo, 

do conhecimento sobre o autor etc. Embora haja, nessa etapa, uma previsão de duas 

horas/aulas para cada atividade, o tempo pode ser adaptado de acordo com cada contexto de 

aplicação. 

A terceira etapa, a partir do texto Esperança do Mundo, de Luiz Felipe Pondé, 

apresenta algumas atividades e objetivos semelhantes à segunda etapa. No entanto, difere 

desta por condensar algumas atividades, apresentadas separadamente na etapa anterior, e, por 

já inserir a produção textual, a partir da escrita e da reescrita, como propõem Schneuwly e 

Dolz (2011). Além disso, há exercícios de análise da gramática em função do texto e de suas 

relações por meio dos processos de transformação e de transação, configurando a passagem 

do nível da língua para o discurso, conforme propõe Pauliukonis (2011).  

A atividade final consiste em uma avaliação oral e/ou escrita da SDF e do processo 

de sua aplicação pelo professor e pela turma. 

A proposta de SDF contempla todo um bimestre ou ciclo, e estão previstas dezesseis 

atividades de ensino para serem executadas em trinta e duas aulas. Não definimos critérios de 

avaliação quantitativa para os alunos, por entendermos que são particulares aos projetos 

pedagógicos das escolas. No entanto, prevemos uma avaliação qualitativa da sequência que 

deve ser contínua, no decorrer das atividades, a partir das observações do 

professor/colaborador e dos alunos.  

A seguir, apresentamos um quadro da macroestrutura da SDF: 
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MACROESTRUTRA DA SDF 

Etapas Aulas Objetivos Textos Atividades 

1ª 

 
1 

 
Promover um contato inicial com o texto, 

através de estratégias de leitura, a fim de 

proporcionar aos alunos uma visão mais 

geral da organização estrutural e da 

discursividade do gênero artigo de 

opinião. 

 

A vida é mesmo 

feita de escolhas 

 

Autor: Eduardo 

Kümmel 

Linguísticas de 

leitura e conversa 

dirigida 

2ª 

2 

 
Estimular o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, proporcionando 

aos alunos uma interação mais efetiva 

com o texto. 

 

Um Universo, uma 

vida? 

 

Autor: Marcelo 

Gleiser 

 

Linguísticas de 

leitura e oralidade 

3 

 
a) Usar a internet e suas ferramentas 

(TICs e Redes Sociais) como instrumento 

facilitador para o processo de ensino-

aprendizagem, através de materiais 

autênticos e informações atualizadas; 

b) Facilitar e motivar a interação dos 

alunos com o conhecimento sobre os 

autores dos textos, seus estilos, seus 

discursos e as informações relevantes 

sobre os seus trabalhos e produções, a 

fim de dar dinamismo, relevância e 

significância ao conhecimento em 

evidência. 

 

Linguísticas com uso 

da internet 

 

 

4 

 

 

 
Explorar o texto como evento de 

interação e como expressão do conteúdo, 

explorando as dimensões informacional, 

textual, semântica, sequencial e sintática 

do texto, como propõe Casseb-Galvão 

(2011). 

 

Linguísticas escritas 

com base no texto:  

questões objetivas e 

subjetivas 
 

 

5 

 

 

6 

 
Aguçar a percepção dos alunos para a 

variedade dos recursos linguísticos, 

sintáticos expressivos presentes na língua 

para construção do sentido e levá-los a 

operar sobre a própria linguagem, 

comparando expressões, ampliando-as, 

sintetizando-as, e transformando-as, 

mantendo ou modificando o seu sentido e 

seus efeitos pragmáticos. 

 

Epilinguísticas 

 

http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/
http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/
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Etapas Aulas Objetivos Textos Atividades 

2ª 

7 

 

Perceber a funcionalidade das unidades 

linguísticas e a sua adequação ao uso em 

diferentes contexto e suportes  

Um Universo, uma 

vida? 

 

Autor: Marcelo 

Gleiser 

 

Linguísticas de 

oralidade 

8 

 

a) Fomentar, através da pesquisa, a 

autonomia dos alunos na busca pelo 

conhecimento; 

b) Oportunizar aos alunos o aprimora-

mento da capacidade argumentativa, bem 

como o poder de reflexão, capacitando-os 

a discutir um determinado assunto. 

c) Compreender a relação forma/ função 

dos tipos de argumentos e de sequências 

textuais usados em artigos de opinião. 

Metalinguísticas 

(minisseminário) 

9 

 

Aprofundar o conhecimento sobre o 

perfil de escrita do articulista; 

b) Ampliar o conhecimento de mundo 

dos alunos; 

c) Identificar os tipos de argumentos 

predominantes nos textos do autor;  

d) Ampliar e enriquecer o vocabulário 

dos alunos; 

Linguísticas de 

leituras 

complementares 

3ª 

 

10 

 

Estimular o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, proporcionando 

aos alunos uma interação mais efetiva 

com o texto.  

Esperança do 

Mundo 

 

Autor: Luiz Felipe 

Pondé 

Linguísticas de 

leitura e oralidade 

11 Mesmos objetivos da aula 3 
Linguísticas com uso 

da internet 

12 

 

Averiguar o que já foi aprendido sobre 

Artigo de opinião e a habilidade de 

escrita dos alunos. 

Produção textual 

inicial 

13 Mesmos objetivos das aulas 4, 5 e 6 
Linguísticas escritas 

e Epilinguísticas 

14 Mesmos objetivos da aula 9 

Linguísticas de 

leituras 

complementares 

15 

 

a) Explorar a gramática no discurso, 

reconhecendo os recursos gramaticais 

como componentes e concorrentes da 

tessitura textual, conforme propõe 

Oliveira (2003). 

b) Compreender os processos de 

transformação e de transação como 

passagem do nível da língua para o 

discurso, como propõe Pauliukonis 

(2011). 

Metalinguísticas 

16 

 

a) Reescrever o texto evidenciando a 

aprendizagem e os resultados da 

aplicação da SDF. 

b) Avaliar a SDF e a sua aprendizagem 

decorrente da aplicação dela. 

Linguísticas de 

reescrita de texto; 

Linguísticas de auto 

avaliação 

Quadro 3.1: Macroestrutura da SDF (elaboração própria) 
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4- A PROPOSTA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA FUNCIONALISTA 

 

 

Apresentamos neste capítulo uma sugestão de SDF, articulada a partir das noções das 

metafunções propostas por Halliday (1973) - a ideacional ou representacional, a interpessoal e 

a textual, que contemplam os estudos da linguagem em seu caráter descritivo e pedagógico, 

na descrição e no ensino de línguas. A metodologia está centrada no desenvolvimento de 

ações linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, visando desenvolver competências 

discursivas, comunicativas, textuais e gramaticais dos alunos.  

Não há pretensão de propor um modelo de ensino pronto e acabado para ser aplicado 

indistintamente, mas é um meio de articular, através de atividades linguísticas, epilinguísticas 

e metalinguísticas, a teoria funcionalista contribuidora e basilar para uma prática de ensino 

mais produtiva, sendo possível que essa prática realimente e possa instigar essa teoria, como 

sugere Antunes (2009). Em outras palavras, trata-se de um ponto de partida para a reflexão e 

análise da relação entre teoria e prática, relacionando os pressupostos da gramática funcional 

à perspectiva de trabalho com os gêneros discursivo-textuais.  

A SDF aqui esboçada atende aos princípios de sistematização e sequenciação de 

atividades pedagógicas, propostos em Zabala (1998), e está embasada em reflexões sobre o 

ensino de Língua Portuguesa feitas por Neves (2010, 2011, 2013), Franchi (2006), 

Pauliukonis (2011), Kuhn e Flores (2008), Casseb-Galvão (2011), entre outros. Além disso, 

recorremos às habilidades exigidas para o aluno do Ensino Médio, conforme a proposição dos 

PCNEM (2000), e verificamos a matriz de referências do ENEM, haja vista que o público 

alvo da SDF são alunos do 1º e/ou do 2º ano desse nível de ensino.  

Como explicitado anteriormente, essa proposta de ensino está organizada em três 

etapas. Cada etapa tem um texto de artigo de opinião como eixo. Os textos são de articulistas 

renomados da esfera jornalística, ligados a jornais de grande circulação no Brasil, tais como o 

jornal Razão, de Santa Maria- RS, e a Folha, de São Paulo- SP. A escolha dos consagrados 

articulistas Eduardo Kümmel, Marcelo Gleiser e Luiz Felipe Pondé e de seus respectivos 

textos, tem por objetivo ampliar a capacidade dos alunos de problematizar os modos de ver o 

mundo e a si mesmo, bem como de perceber, estruturalmente e discursivamente, os modos de 

argumentar, persuadir e convencer o outro, num processo dialógico. 

Todas as etapas desta SDF estão voltadas para a abertura da aula à pluralidade dos 

discursos, como propõe Travaglia (1995), com vista a priorizar a interação social, explicada 

em Dik (1989) e Tomasello (2008). Esta abertura que alinha a escola à vida está representada 
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na seleção dos textos, considerando a relevância da temática, a interação direta texto e leitor, e 

promove a inter-relação linguagem, homem e mundo, nos diferentes modos de abordagens 

dos textos, apresentando uma escala de potencialidades da língua para o uso adequado nas 

mais diversas situações. 

Cada etapa da SDF apresenta uma subdivisão em aulas/atividades, correspondendo a 

trinta e duas horas aulas. As atividades são constituídas de ações linguísticas que priorizam a 

interação, ações epilinguísticas, com vista a estimular a ação e a reflexão do aluno sobre o seu 

próprio modo de operar com e sobre a língua, e ações metalinguísticas, tendo como noção 

fundante a língua como evento de interação, considerando os aspectos sintático-semânticos, 

pragmáticos e o dinamismo das relações sociais.  

A predominância das noções de metafunções hallidayianas são visíveis em todas as 

atividades linguísticas desenvolvidas na SDF.  

 

4.1 1ª Etapa: Texto 1 “A vida é mesmo feita de escolhas” – atividades linguísticas 

 

Esta etapa consiste na apresentação do gênero artigo de opinião para os alunos, mas 

sugere-se, primeiramente, a apresentação da SDF, com a demonstração de seus objetivos, suas 

habilidades a serem desenvolvidas e a apresentação de sua subdivisão em atividades 

linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas.  

Nessa primeira etapa, objetiva-se a interação professor, alunos e texto, através das 

atividades linguísticas de leitura e oralidade. Essa interação proverá a identificação dos 

componentes interpessoais, permitindo a percepção dos alunos dos aspectos sóciodiscursivos 

nas dimensões ideológica, enunciativa e pragmática do texto. 

 Na medida em que o foco passa a ser a língua em uso, os conteúdos desenvolvidos 

nessa primeira atividade assumem, conforme Zabala (1998), o desenvolvimento das 

capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Predominam, 

portanto, os conteúdos procedimentais por centrarem-se em ações como ler, comentar, inferir, 

acionando os componentes cognitivos para a realização das tarefas.    

A atividade proposta a partir do primeiro texto exercita a reflexão sobre a postura das 

pessoas em relação ao trabalho e aos compromissos do dia a dia. Configura-se, entre outras 

ações, momento oportuno para discutir as escolhas profissionais e sociais feitas ao longo da 

vida. Possibilita, sobretudo, compreender o caráter discursivo e interativo do texto, reconhecer 

a seleção intencional de seus elementos linguísticos, identificar os seus interlocutores e suas 



80 

 

posições discursivas, além de reconhecer a organização estrutural do gênero artigo de opinião 

em questão.  

Para cada atividade/aula foram definidos objetivos e habilidades específicas, 

fundamentados nas considerações teóricas traçadas nesta Tese. 

 

 

Atividades linguísticas de leitura e oralidade: AULA 1 

 

Tempo estimado: Duas horas/aulas8 

 

Objetivo específico:  

 

a) Promover um contato inicial com o texto, através de estratégias de leitura, a fim de proporcionar 

aos alunos uma visão mais geral da organização estrutural e da discursividade do gênero artigo 

de opinião; 

 

Habilidades:  

 

a) O desenvolvimento da competência leitora do aluno. 

 

b) O desenvolvimento da capacidade de socialização da compreensão, de percepção e do ponto de 

vista do aluno em relação ao texto e ao autor do texto, fazendo uma correlação com seu 

conhecimento de mundo.  

 

1.  Leitura (silenciosa, compartilhada, grupal)  

A vida é mesmo feita de escolhas 

Eduardo Kümmel 

 

Nesta semana, resolvi compartilhar com os leitores um assunto diverso do que estamos 

acostumados a escrever, sobre o Direito e seus diversos vieses. O final do ano está chegando e nada 

melhor do que fazer uma retrospectiva daquilo que fizemos ou ainda, daquilo que deixamos de fazer. 

Refiro-me, mais especificamente, às nossas posturas perante o trabalho e os compromissos 

do dia a dia. Afinal de contas, quando o trabalho é um prazer, a vida não é uma alegria? E quando o 

trabalho é um dever, a vida não é uma escravidão? Acho fantástica essa colocação do escritor russo 

Máximo Gorki. Pois sim, vivemos num mundo de escolhas e as nossas escolhas refletem exatamente 

aquilo que somos/fizemos hoje. Pode parecer um clichê, mas é a mais pura verdade. 

Longe de estar escrevendo aqui uma coluna de autoajuda, deixo essa tarefa para os 

especialistas. Minha ideia é apenas trazer uma reflexão. Todos os dias somos convidados a fazer 

novas opções em nossa vida. Algumas são simples e fáceis, outras são mais difíceis e complexas. 

Basta fazermos a escolha certa, se estamos satisfeitos ou insatisfeitos com determinada situação, o 

caminho é fazer novas escolhas e tomar novas atitudes, sabendo que é um caminho pessoal e 

intransferível. 

Diariamente a vida nos pede escolhas. Nós escolhemos, por exemplo, o que queremos ser na 

vida, e devemos responder por essa escolha. No trabalho, as coisas funcionam da mesma maneira – 

as pessoas produzem mais e melhor quando estão motivadas intrinsecamente, quando têm paixão 

pelo trabalho, quando se encontram impulsionadas pelo prazer, pelo interesse, pela satisfação e pela 

sensação de desafio pessoal pela tarefa que estão realizando. Como já dizia Confúcio: “Escolhe um 

trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. 

                                                           
8 A nomenclatura hora/aula considera a variação de horário existente entre as escolas. Há algumas instituições 

em que a hora/aula é de 45 minutos, outras de 40 ou 50 minutos, e ainda há hora/aula equivalente a uma hora 

relógio. 

http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/
http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/
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O fato é que a vida é realmente feita de escolhas que podem ser tomadas através de conversas 

e orientações com pais, amigos, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e pessoas que 

estão dispostas a ajudar. 

Tem coisa melhor do que conversar com pessoas empreendedoras, saber como trabalham, 

suas rotinas, seus métodos de trabalho, como são produzidos seus produtos e serviços, trocar 

experiências, que possam ajudar no crescimento de nossas atividades empresariais? Sempre que 

converso com essas pessoas, percebo que me sinto mais motivado, surgem novas ideias, projetos e 

perspectivas de investimento, são novos caminhos que se abrem… 

A bem da verdade, o destino final somos nós quem traçamos e a vida é como uma estrada: 

pode ser mais longa ou mais curta, mais fácil ou mais difícil, cheia de curvas ou mais em linha reta. 

Cabe a nós escolheremos qual será o nosso “destino”. 

 

Texto publicado em 14/11/2012, no jornal online “A Razão”, de Santa Maria- RS. Disponível em: 

<http://www.arazao.com.br>. Acesso em: 06 ago 2014. 

 

 

Para o desenvolvimento dessa atividade, sugere-se o incentivo à leitura e o uso de 

dinâmicas de leituras, tais como: leitura compartilhada, em que cada aluno lê um parágrafo, 

leitura grupal, leitura em pequenos grupos em voz alta, leitura individual, leitura comentada 

etc. Em seguida, propõem-se uma conversa dirigida sobre o texto, sendo o professor o 

mediador que instiga seus alunos a refletir sobre a prática social da linguagem, sobre o texto e 

o seu autor, a expressar o seu ponto de vista a respeito da temática, a estabelecer comparações 

e a perceber a organização estrutural definidora do gênero. Para esse propósito, elencamos 

algumas questões que ajudarão na condução dessa conversa.  (Alguns desses questionamentos 

foram propostos no “Escrevendo o Futuro: Olimpíada de Língua Portuguesa/ 

DEB/NRE DE CURITIBA”. Disponível em: < http://www.nre.seed.pr.gov.br> Acesso em: 25 

abr. 2014): 

 

 

a) A qual prática social o gênero está vinculado? (de instruir, de informar, de persuadir, de distrair 

etc.). A qual esfera de comunicação pertence (jornalística, religiosa, publicitária etc.)? Quais as 

características gerais dessa esfera? 

 

b) Como é a estrutura geral do texto? Como se organiza? Como ele se configura? É dividido em 

partes? Tem título/subtítulo? É assinado? Qual sua extensão aproximada? Acompanha 

fotos/figuras?  

 

c) Como são organizados os conteúdos no texto? Em forma de lista? Versos? Prosa? 

 

d) Qual é o gênero do texto? 

 

e) Quais os elementos do texto que fazem você chegar a essa conclusão? 

 

 

http://www.arazao.com.br/
http://www.nre.seed.pr.gov.br/


82 

 

A prática social do gênero está relacionada à prática de linguagem organizada em 

esferas. Cada esfera social tem suas peculiaridades determinantes da escolha linguística para a 

comunicação. Essas escolhas são materializadas na dimensão textual, visíveis também no 

componente representacional, envolvendo as relações entre expressões linguísticas e seus 

sentidos.  

Junto aos aspectos estruturais, é importante explorar os aspectos enunciativos do 

texto, induzindo a percepção da constituição das vozes enunciativas, através do processo 

interativo, estabelecido pelo contrato comunicativo dos interlocutores. Para isso, sugerimos a 

seguintes questões: 

 

 

f) Quem produz esse texto (locutor)? 

 

g) Para quem se dirige (interlocutor)? 

 

h) Conhecem esse autor? Já ouviram falar sobre ele?  

 

i) Há indícios no texto sobre o que o autor faz, além de escrever para o jornal?  

 

j) Qual o papel /posicionamento discursivo do locutor? 

 

k) Qual o papel / posicionamento discursivo do interlocutor? 

 

l) Qual é a relação estabelecida entre o locutor e interlocutor? Comercial? Afetiva? Informativa? 

 

 

O texto apresenta uma linguagem bem clara, simples e objetiva, o que facilita a 

percepção do autor, a sua formação, profissão e as suas concepções. Quanto ao 

papel/posicionamento discursivo do locutor e interlocutor, refere-se aos valores defendidos 

por esses sujeitos, de modo consciente ou inconsciente, caracterizando, assim, a sua 

identidade social e ideológica. Logo, o posicionamento discursivo do locutor é a ideia que ele 

defende. E como os enunciados, textos e gêneros são constituídos a partir do princípio 

dialógico, proposto em Bakhtin (1997), ao produzir um texto, o autor já tem o seu interlocutor 

presumido e isso lhe possibilita fazer as escolhas linguísticas adequadas para alcançar o seu 

objetivo de comunicar. Portanto, é possível identificar as características do interlocutor e a 

relação estabelecida entre eles, através dos elementos linguísticos dispostos no texto. 

As questões feitas a seguir estimulam a percepção dos alunos da constituição da 

temática, da seleção e da constituição dos elementos linguísticos responsáveis pela a 
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progressão temática e a articulação discursiva dos argumentos. Esse exercício pode ser feito 

oralmente e/ou escrito. 

 

 

m)  Qual é o tema do texto? Qual é a relação entre o tema e o título? 

 

n) Qual é a tese defendida pelo autor? 

 

o) Quais são os argumentos que o autor utiliza para defender a sua tese? 

 

p) Em que você concorda ou discorda dos argumentos do autor?  

 

q) Quais argumentos você acrescentaria? 

 

 

Esses questionamentos possibilitam reconhecer e identificar a temática e os 

elementos responsáveis pela progressão temática, a tese do autor e os argumentos de 

sustentação dessa tese, estabelecendo as distinções entre as informações centrais e as 

periféricas do texto. Trata-se, necessariamente, de explorar o texto como expressão do 

conteúdo.  

No desenvolvimento das aulas dialogadas, deve-se atentar para a organização 

espacial da sala. A disposição dos alunos em semicírculo pode ser mais produtiva, pois 

facilita a visão do mediador para envolver todos os alunos no exercício de oralidade, 

coordenando, adequadamente, os turnos de fala, a fim de garantir uma participação efetiva de 

todos. Essa primeira atividade possibilitará também uma sondagem do conhecimento prévio 

dos alunos sobre o gênero em questão.  

Para finalizar essa primeira etapa, sugere-se alguns encaminhamentos para a aula 

seguinte: que os alunos pesquisem sobre o próximo articulista a ser estudado, Marcelo Gleiser 

e seus textos.  

  

 

Para casa: 

 

 Pesquise na internet sobre Marcelo Gleiser e leia alguns textos dele. 
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4.2 2ª Etapa: Texto 2 “Um universo, uma vida?” – atividades linguísticas, epilinguísticas 

e metalinguísticas 

 

Na primeira etapa da SDF, a metodologia foi centrada tão somente em atividades 

linguísticas de oralidade e/ou de escrita. Para essa segunda etapa, propõem-se atividades 

linguísticas de interação, epilinguísticas e metalinguísticas, priorizando o uso e a reflexão da 

linguagem, operando com e sobre a gramática relacionada a uma vivência rica da língua. As 

concepções e os princípios funcionalistas fundamentam todas as ações pedagógicas desta 

etapa, composta por oito atividades, as quais contemplam os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais.  

Os conteúdos conceituais revelam-se nas definições desenvolvidas no decorrer das 

aulas. Os conteúdos procedimentais estão expressos em todos os exercícios que exigem um 

fazer reflexivo. E os conteúdos atitudinais realizam-se através da postura ética dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional e na mudança de comportamento dos alunos, exigida na 

realização das atividades. Esta mudança refere-se à proposição de uma postura mais crítica e 

participativa dos alunos em relação às discussões e às atividades práticas do cotidiano escolar.   

Discursivamente, o segundo texto segue a mesma linha de argumentação do 

primeiro, no entanto, é um pouco mais complexo, aproximando-se de um artigo de divulgação 

científica, pelas escolhas lexicais técnicas. Entretanto, é um texto rico em informações da 

Física, da Química, da Geografia e da Astronomia que possibilitam, além da análise textual 

dos componentes interpessoais e ideacionais, um aproveitamento inter/transdisciplinar. 

O primeiro momento da aula pode ser dedicado à leitura e às técnicas de leitura, 

suscitando comentários e reflexões sobre a valorização da vida, e promovendo a interação 

entre alunos, texto e professor.  

 

 

Atividades linguísticas de leitura e oralidade: AULA 2 
 

Tempo estimado: Uma hora/aula 
 

Objetivo específico:  

 

a) Estimular o desenvolvimento das habilidades de leitura, proporcionando aos alunos uma interação 

mais efetiva com o texto.  
 

Habilidades:  
 

a) O desenvolvimento da competência leitora; 
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b) O aguçamento da percepção das estratégias discursivas do texto; 
 

c) O desenvolvimento da capacidade argumentativa. 
 

Texto 2: Um Universo, uma vida? 

Marcelo Gleiser 
 

Já que hoje é domingo de Páscoa, nada como um tema que explora se não a Ressureição, ao 

menos o que cientificamente chega mais perto: a relação da matéria com o Cosmo e com a vida. 

Vamos deixar de lado a possibilidade um tanto hipotética de que existem outros universos com outras 

leis da natureza. Essa é a proposta (ainda um tanto vaga, devo dizer) do chamado multiuniverso, onde 

o nosso universo, com suas centenas de bilhões de galáxias e seus quase 14 bilhões de anos, seria 

apenas um dentro de incontáveis outros. Vamos ficar com o que sabemos de concreto, que já é 

incrivelmente fascinante. 

Vivemos num Universo onde as leis da física são as mesmas em todas as partes. Como 

sabemos disso, dadas as enormes distâncias entre as estrelas e, mais ainda, entre as galáxias? 

Sabemos disso porque, para estudar objetos distantes, não precisamos ir até eles: basta coletar a luz e 

outros tipos de radiação eletromagnética que emitem (ultravioleta, infravermelho, raios X...) e 

analisá-la do conforto de nossos escritórios aqui na Terra. 

E o que aprendemos ao explorarmos as propriedades dessa informação que, em certos casos, 

viajou por mais de 10 bilhões de anos para chegar até nós, é que as estrelas são todas formadas 

principalmente de hidrogênio, um pouco de hélio e, dependendo das suas idades, vários metais, 

dentre outros elementos químicos. Com isso, concluímos algo de extraordinário: os mesmos 

elementos químicos que existem aqui – ferro, ouro, carbono, etc. – existem por todo o cosmo. 

Portanto, chegamos a uma profunda unificação dos princípios que regem a dinâmica de todos 

os objetos que conhecemos: são (e somos) todos feitos da mesma química, obedecendo as mesmas 

leis naturais. É por isso que eu, e tantos outros, afirmamos que somos poeira das estrelas; somos 

mesmo, um aglomerado de poeira viva, capaz de refletir sobre nossas origens e nosso destino. 

Com essa reflexão, passamos à questão da vida; se existe aqui, por que não por toda a parte? 

Será que somos únicos nessa vastidão toda? Ou apenas um entre incontáveis planetas e luas com 

criaturas vivas? A resposta mais imediata baseia-se na lei dos grandes números: se, a nossa galáxia 

apenas, existem centenas de bilhões de estrelas, a maioria com planetas e ainda luas, seria muito 

estranho se a Terra fosse a única beneficiada com a vida. 

Difícil argumentar contra isso. E se não nesta galáxia, ao menos nas outras centenas de 

bilhões? Muito provavelmente, algum tipo de vida existe em algum canto (ou, talvez, muitos cantos) 

dessa galáxia e de outras. Mas que vida? Aí é que entram as diferenças. Temos um exemplo apenas, o 

nosso. E o que aprendemos da história da vida na Terra, é que a vida complexa é frágil, e depende de 

uma série de fatores. Aqui, a vida existe há 3,5 bilhões de anos, mas durante três bilhões eram apenas 

seres unicelulares. O que ocorreu, então, dependeu da oxigenação da atmosfera, da nossa lua ser 

grande e única do eixo de inclinação da Terra, de sua posição em relação ao Sol. Temos, também, o 

enorme silêncio dos nossos vizinhos. O que concluir? Nada de definitivo. Mas, no mínimo, que a 

vida como aqui é rara, e seres pensantes mais ainda. Nesse domingo, onde a vida é o centro da 

atenção, voltar nosso olhar ao nosso planeta e ao que existe aqui é, também, uma forma de devoção, e 

muito necessária. 
 

GLEISER, Marcelo. Um Universo, uma vida? In: Folha de São Paulo: um jornal a serviço do 

Brasil. São Paulo, 2014. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/. 

Acesso em: 25 abr. de 2014. 
 

 

Após a leitura, propõe-se um exercício de oralidade que desperte a atenção do aluno 

para a percepção dos recursos linguísticos usados na construção de sentido do texto, 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/04/1443176l
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possibilitando algumas comparações com o texto anterior e a identificação dos elementos 

representacionais. Esse exercício pode ser conduzido através das seguintes questões:  

 

 
Atividades linguísticas de oralidade 

 

a) Quais elementos do texto nos permite classificá-lo como artigo de opinião? 

 

b) Quais são os indícios dos textos que apresenta o autor, o que ele faz? 

 

c) Qual o papel /posicionamento discursivo do locutor?  

 

d) Qual o papel / posicionamento discursivo do destinatário? 

 

e) Qual o valor desse gênero na sociedade? 

 

f) Qual é o suporte? 

 

g) Qual o meio de circulação (onde o gênero circula)? 

 

h) Qual é tese do autor/locutor? 

 

i) Quais argumentos ele utiliza para defender a sua tese? 

 

j) Quais as diferenças entre os autores desse texto e do texto anterior em relação à perspectiva 

da vida? 

 

 

Além desses questionamentos condutores da conserva dirigida sobre o texto, 

sugerimos ao professor que mostre aos alunos a distinção entre artigo de divulgação 

científica, crônica científica e o artigo de opinião.  O artigo de divulgação é caracterizado por 

abordar uma afirmação ou um conceito, resultado de pesquisas e/ou testes, dados estatísticos 

etc. A linguagem é técnica, clara e explicativa. Proporciona uma leitura direcionada, 

oferecendo conhecimentos atualizados. A crônica científica traz os mesmos traços discursivos 

do artigo de divulgação científica, no entanto, a estrutura formal predominante é a narrativa. 

O artigo de opinião, em especial, esse de Marcelo Gleiser, caracteriza-se pelo uso de 

conhecimentos científicos explicitados através de argumentos, para o embasamento e a 

sustentação da tese do autor em relação à preservação e à valorização da vida. Essa é uma 

diferença bem rasa, devendo ser aprofundada através de pesquisas feitas pelo professor e/ou 

alunos, para que se percebam as características estruturais e discursivas desses tipos de textos. 

Outros esclarecimentos dizem respeito ao suporte, que é o meio físico divulgador do 

texto, nesse caso, a Folha de São Paulo, e no primeiro texto, o jornal A Razão, e ao meio de 

circulação, que são os locais onde os textos estão disponíveis: internet, bancas de jornal, livros 
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etc. É importante também que seja suscitada, em sala de aula, uma reflexão sobre o valor do 

gênero artigo de opinião na sociedade e a necessidade diária que temos de argumentar (cf. 

seção 2.3 da introdução desta Tese). 

A atividade seguinte, correspondente a aula 3, foi planejada para ser realizada no 

laboratório de informática. Trata-se de atividades linguísticas, com vista a promover a 

interação dos alunos com conhecimentos disponibilizados na internet. Esta, por sua vez, é 

considerada um instrumento de busca que pode auxiliar no ensino de Língua Portuguesa.  

   

 
Atividades linguísticas com uso da internet9: AULA 3 

 

Tempo estimado: Duas horas/aulas 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Usar a internet e suas ferramentas (TICs e Redes Sociais) como instrumento facilitador para o 

processo de ensino-aprendizagem, através de materiais autênticos e informações atualizadas; 

 

b) Facilitar e motivar a interação dos alunos com o conhecimento sobre os autores dos textos, seus 

estilos, seus discursos e as informações relevantes sobre os seus trabalhos e produções, a fim de 

dar dinamismo, relevância e significância ao conhecimento em evidência. 

 

Habilidades: 

 
a) O desenvolvimento da competência investigativa e discursiva do aluno, no manuseio das 

ferramentas da internet, como meio de aquisição de conhecimento e de informação, suportes 

necessários para ampliar a capacidade discursiva; 

 

b) A articulação da capacidade argumentativa oral, oferecendo ao aluno a oportunidade de expressar 

o seu ponto de vista, diante das informações coletadas, das palestras e entrevistas dos articulistas 

estudados nesta SDF.  

 

Atividades: 

 

1. Pesquise imagens do autor. Quais as suas impressões sobre ele? 

 

2. Acesse o Facebook e o Twitter de Marcelo Gleiser e outros sites, leia tudo o que você 

considerar interessante sobre o autor e comente com o colega ao lado.  

 

3. Anote, em seu caderno, as suas impressões e as de seus colegas para socializá-las 

posteriormente com toda a turma. 

 

 

A primeira busca sugerida é por imagens do autor Marcelo Gleiser, que pode ser feita 

no Google Imagem ou em outros sites de buscas ou blogs, com o propósito de estimular o 

                                                           
9 Como essa atividade se repetirá na etapa 3, os objetivos específicos e as habilidades serão os mesmos nas duas 

etapas. 
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exercício da descrição de pessoas a partir de algumas impressões sugeridas pelas imagens. 

Sugerimos também a criação de um grupo da turma no Facebook ou no Whats app, nos quais 

podem ser postados comentários sobre os textos e seus respectivos autores e disponibilizados 

os links para pesquisas. A pesquisa referente a essa atividade proporciona informações sobre 

o autor e o seu contexto de produção. Alguns sites podem contribuir para o êxito dessa 

atividade, tais como: 

 

 
 https://www.google.com.br/search?q=universo+uma+vida+de+Marcelo+Gleiser&source 

 

 https://www.facebook.com/pages/Marcelo-Gleiser/181684578568436 

 

 https://twitter.com/marcelogleiser 

 

 http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/tubo-de-ensaio/o-que-marcelo-gleiser-ainda-precisa-

entender-sobre-ciencia-e-fe/;  

 

 http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/marcelo-gleiser-ciencia-se-torna-

fascinante-quando-voce-nao-fica-so-teoria-425973.shtml 

 

 

A próxima atividade consiste na apresentação de um vídeo, de dezessete minutos, 

relacionado ao texto, em que Gleiser explica a origem da vida, disponível no link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0smSz1FfoE&list=UUlSqOl7GHURomHZ4RiwOE9g 

 

Após o vídeo, sugere-se um momento de comentários e debates, estimulando a 

participação oral dos alunos. Em seguida, o professor pode propor aos alunos a seleção de um 

aspecto relevante sobre o vídeo e/ou sobre o autor para uma primeira produção textual, na 

qual deverão constar argumentos de sustentação de seus pontos de vista. Não precisa, 

necessariamente, ser um artigo de opinião completo. Essa atividade pode ser entregue ao 

professor que, ao corrigi-la, terá uma base do nível de escrita da turma e o que precisa ser 

mais explorado nas aulas seguintes.  

A aula 3 pode ser finalizada com uma breve apresentação da biografia do autor, 

podendo ser feita através do recurso de projeção de imagem, ou do modo que o professor 

considerar adequado. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=universo+uma+vida+de+Marcelo+Gleiser&source
https://www.facebook.com/pages/Marcelo-Gleiser/181684578568436
https://twitter.com/marcelogleiser
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/tubo-de-ensaio/o-que-marcelo-gleiser-ainda-precisa-entender-sobre-ciencia-e-fe/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/tubo-de-ensaio/o-que-marcelo-gleiser-ainda-precisa-entender-sobre-ciencia-e-fe/
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/marcelo-gleiser-ciencia-se-torna-fascinante-quando-voce-nao-fica-so-teoria-425973.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/marcelo-gleiser-ciencia-se-torna-fascinante-quando-voce-nao-fica-so-teoria-425973.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=_0smSz1FfoE&list=UUlSqOl7GHURomHZ4RiwOE9g
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 Ver biografia de Marcelo Gleiser, disponível em:  

 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Gleise>. 

 

 

É importante uma visita prévia aos sites e links sugeridos e que sejam feitas cópias, 

em pendrives ou outros drives, de todas as informações relevantes, inclusive do filme, para 

evitar imprevistos e contratempos que possam dificultar a sequenciação produtiva das 

atividades. 

As atividades das aulas 4 e 5 desenvolvem-se na perspectiva de sistematizar o texto 

como unidade básica de estudo, explorando as suas características da situação de enunciação, 

relacionadas às marcas linguísticas e o concebendo como prática de linguagem, como texto 

em si e como tipos de discursos, sem perder de vista o caráter interativo do texto. 

Nesse viés, as atividades propostas para essas duas aulas são resoluções de questões 

subjetivas e objetivas que visam desenvolver habilidades que ampliem as competências 

linguísticas dos alunos. Por se tratar de um exercício mais extenso e exigir a releitura, essa 

tarefa requer certa independência intelectual do aluno, que precisa resolvê-la sem muitas 

interferências do professor. Para essa atividade, contribuímos com algumas sugestões de 

respostas que podem ser tomadas como base pelo professor, mas podem também ser 

ampliadas e enriquecidas por ele e por seus alunos. Para destacá-las, utilizamos a formatação 

em itálico. 

 

 
Atividades linguísticas escritas com base no texto: AULAS 4 e 5 

 

Tempo estimado: Três horas/aulas 

 

Objetivo específico:  

 

a) Explorar o texto como evento de interação e como expressão do conteúdo, explorando as 

dimensões informacional, textual, semântica, sequencial e sintática do texto, como propõe 

Casseb-Galvão (2011). 

 

Habilidades: (com base em Casseb-Galvão, 2011) 

 

a) A aptidão para identificar e estabelecer o tema na construção dos sentidos nos textos e o seu 

desdobramento no estabelecimento da progressão temática;  

 

b) A aptidão para construir sentidos, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre gêneros, suas 

características linguísticas e discursivas, e sua forma de circulação;  

 

c) A aptidão para fazer inferências para dar sentido a enunciados linguísticos, relacionar e sintetizar 

informações no processo de interpretação de textos; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Gleise
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d) A aptidão para explorar a funcionalidade dos múltiplos recursos linguísticos do texto. 

 

 

Questões subjetivas: AULA 4 

 

1. Qual é o tema do texto? Sobre o quê o autor fala? 

 

O tema é a relação da matéria com o cosmo e com a vida. É importante que os alunos consigam 

perceber o tema e diferenciá-lo do título. 

 

2. Qual é a tese do autor sobre o tema?  

 

Espera-se que a resposta do aluno se aproxime da seguinte premissa: Que a vida, assim como temos 

na terra, é rara e que seres pensantes são mais raros ainda, e que devemos cuidar melhor do nosso 

planeta.  

 

3. A temática se desenvolve a partir de dois argumentos principais. Que argumentos são esses? 

 

Que somos todos feitos dos mesmos elementos químicos que existem aqui e em todo o universo, e que 

é possível a existência de vida em outros planetas, mas o interesse no momento é por essa vida que 

temos agora na terra; 

 

4. O texto inicia fazendo referência à páscoa e à Ressurreição. Essa referência indica que se trata 

de um discurso religioso? Quais os elementos do texto que fazem você chegar a essa conclusão? 

 

Levar os alunos a perceberem que o texto pode ser visto por dois vieses – religioso e científico. Ele é 

perceptivelmente cientifico quando explica a origem da vida, omitindo a existência de Deus, ou pelo 

menos não se referindo a ele como criador da vida. O segundo e o terceiro parágrafo comprovam 

isso. No entanto, é possível perceber alguns indícios de um discurso religioso, tais como: o marco 

religioso do ocidente – a páscoa, a valorização da vida como forma devoção (último parágrafo).  

 

5. Que fatores atribuem cientificidade ao texto? 

 

Citação de elementos químicos, informações específicas sobre pesquisas e testes precisamente 

cientificas como: “basta coletar a luz e outros tipos de radiação eletromagnética que emitem 

(ultravioleta, infravermelho, raios X...) e analisá-la do conforto de nossos escritórios aqui na 

Terra”; os mesmos elementos químicos que existem aqui – ferro, ouro, carbono, etc. – existem por 

todo o cosmo”; “se, a nossa galáxia apenas, existem centenas de bilhões de estrelas, a maioria com 

planetas e ainda luas, seria muito estranho se a Terra fosse a única beneficiada com a vida”, “Aqui, 

a vida existe há 3,5 bilhões de anos, mas durante três bilhões eram apenas seres unicelulares”.  

 

6. Ao propor a discussão de sua temática, o autor cita um primeiro argumento para refutá-lo em 

seguida. 

 

a) Que argumento é esse? 

 

Que existem outros universos com outras leis da natureza, o chamado multiuniverso. 

 

b) E por que ele é refutado?  

 

Por ser ainda uma definição um tanto vaga, e não ter nenhuma comprovação científica.  

 

c) Que efeito de sentido essa estratégia dá ao texto de modo geral? 
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Espera-se que o aluno perceba que ao usar essa estratégia, o autor vai conferir maior confiabilidade 

do que vai tratar, que é o que se sabe de concreto, o que a ciência já comprovou por meio de 

pesquisas. 

 

7. Ainda na introdução do texto, o autor, em suas escolhas linguísticas, seleciona e faz uso de uma 

expressão que estrategicamente estimula o interesse de leitores para a leitura total do texto. 

  

a) Que expressão é essa?  

 

É preciso mostrar aos alunos que as escolhas linguísticas atendem a intencionalidade do autor. 

Então, para atrair o leitor, o autor já afirma que se trata de uma temática “incrivelmente 

fascinante”. 

 

b) Por que ela causa esse efeito no interlocutor?  

 

Porque a palavra “fascinante” aciona um frame de coisas boas, interessantes, e aliada à 

incrivelmente, instiga o leitor a conhecer algo incrível, fantástico e relativamente novo. 

  

8. Antes de expor a sua tese, no último parágrafo, o autor parte de duas explicações científicas. 

 

a) Quais são elas? 

 

Que somos poeiras das estrelas e que há vida ainda indefinida em outros planetas. 

 

b) Porque elas são anteriores a apresentação da tese principal do autor?  

 

Para fundamentar cientificamente, argumentar e dar maior credibilidade a tese defendida pelo autor 

de que a vida, assim como temos na terra, é rara e que seres pensantes são mais raros ainda, e que 

devemos cuidar melhor do nosso planeta. 

 

 

Essas questões proporcionam a compreensão dos alunos a respeito do que o texto diz 

e das estratégias utilizadas, como ele faz, para dizer o que diz, como propõe Pauliukonis 

(2011). Na medida em que os alunos vão refletindo sobre as respostas, vão percebendo a 

organização linguística, discursiva e arquitetônica do gênero artigo de opinião. Os conteúdos 

procedimentais evidenciam-se nessa atividade no ato de fazer inferências, relacionar e 

sintetizar informações do texto. O estudo do texto centra-se na definição temática, na seleção 

e a constituição argumentativa, na progressão temática que possibilitam também explorar a 

funcionalidade dos múltiplos recursos linguísticos.  Além disso, a habilidade de identificação 

de argumentos, com a análise das informações centrais e das informações periféricas 

possibilita a percepção das características e dos elementos que constituem e especificam as 

sequências textuais argumentativas.  

A correção dessa atividade, conduzida pelo professor juntamente com os alunos, é 

necessária para sanar as dúvidas dos alunos e ajudá-los na compreensão dos elementos 
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sintáticos, semânticos, discursivos e pragmáticos do texto em questão. Em resumo, o 

momento da correção das atividades é também momento de aprendizagem.  

A atividade seguinte é uma complementação do exercício anterior, segue a mesma 

linha de estudo do texto, mas agora, com questões objetivas para que o aluno tenha contato e, 

de certa maneira, aprenda a lidar com os mecanismos de seleções que, possivelmente, farão 

parte de sua vida, como os exames vestibulares, o ENEM e concursos públicos. Esse é um 

exercício que requer concentração e maior capacidade de interpretação para o aproveitamento 

potencial da atividade. Cabem nessa tarefa algumas orientações sobre a leitura atenta das 

questões e a necessidade da releitura do texto para o êxito nas respostas. A correção dessa 

atividade também pode ser conjunta, professores e alunos, em sala de aula. 

 

 

Questões objetivas do texto Um Universo, uma vida? AULA 5 

 

1. No segundo parágrafo do texto, o autor, ao fazer o questionamento “Como sabemos disso, dadas 

as enormes distâncias entre as estrelas e, mais ainda, entre as galáxias?”, usa uma interrogação 

como: 

 

a) Uma pergunta eloquente que faz um desdobramento teórico, sugerindo outras pesquisas. 

b) Uma pergunta retórica que estimula o raciocínio do interlocutor e permite a introdução de um 

argumento. 

c) Uma pergunta filosófica que induz o interlocutor a refletir sobre si mesmo, sobre seus problemas 

pessoais. 

d) Uma pergunta hipotética, referindo-se a sua situação improvável e usada apenas para efeito 

estilístico. 

e) Uma pergunta fictícia, usada para testar a capacidade de concentração do interlocutor. 

GABARITO: B 

 

2. No quinto parágrafo do texto, as interrogações causam um efeito de sentido de persuasão, 

construindo a ideia de que: 

 

a) Somos exclusivos, logo não existe vida em outros planetas. 

b) Somos formados de substância que existe somente na terra, por isso não acreditamos na existência 

de vida em outros planetas. 

c) Somos formados de substâncias que existem em todo planeta, por isso existem muitos outros 

serem exatamente iguais a nós em outros planetas.  

d) Somos formados de substâncias que existem em todo planeta, logo há vida, ainda indefinida, fora 

da Terra. 

e) Somos poeiras das estrelas e formados por substâncias exclusivas da terra. 

GABARITO: D 

 

3. Quando o autor afirma, no quarto parágrafo, que “somos mesmo, um aglomerado de poeira viva, 

capaz de refletir sobre nossas origens e nosso destino”, ele se refere a nossa habilidade de: 

 

a) Esquecer o passado, viver o presente e projetar o futuro. 

b) Viajar e conhecer o mundo. 

c) Pensar e analisar nosso passado e o nosso futuro. 

d) Cogitar e projetar tão somente o nosso futuro para termos uma vida melhor. 
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e) Pesquisar sobre as estrelas e outros astros. 

GABARITO: C 

 

4. Ao escrever um artigo de opinião, o articulista precisa criar uma base de orientação linguística que 

possibilite alcançar os interlocutores e persuadi-los com relação ao ponto de vista defendido. Nesse 

texto, a predominância das formas verbais na primeira pessoa do plural, tais como: “vamos, vivemos, 

aprendemos, concluímos, chegamos, conhecemos”, entre outras, objetiva: 

 

a) Tornar o interlocutor copartícipe do ponto de vista do autor de que há vida em outros planetas, 

mas que a existência de vida humana, até onde a ciência conseguiu provar, só há no planeta terra. 

b) Enfatizar que todos são responsáveis pela preservação da vida humana, que é rara, e está em 

extinção. 

c) Demonstrar para o interlocutor a sua parcela de contribuição em divulgar a existência de vida em 

outros planetas 

d) Criar uma relação de subordinação entre autor e interlocutor, já que ambos sabem da existência de 

vida em outros planetas. 

e) Incentivar e atrair o interlocutor a leitura de outros textos dessa mesma temática.  

GABARITO: A 
 

5. Um dos aspectos relevante no artigo de opinião é a coesão, a forma como autor estrutura a conexão 

dos elementos linguísticos para conferir unidade ao texto e provocar o efeito de sentido pretendido. 

No fragmento “É por isso que eu, e tantos outros, afirmamos que somos poeira das estrelas;”, a única 

opção que implicaria em mudança de sentido e comprometeria a coesão é: 

 

a) Posto isso, eu e tantos outros afirmamos que somos poeira das estrelas; 

b) Diante disso, eu e tantos outros afirmamos que somos poeira das estrelas; 

c) Com base nisso, eu e tantos outros afirmamos que somos poeira das estrelas; 

d) Apesar disso, eu e tantos outros afirmamos que somos poeira das estrelas; 

e) É por conta disso, que eu, e tantos outros, afirmamos que somos poeira das estrelas; 

GABARITO: D 

 

 

A resolução dessa atividade possibilita a percepção dos aspectos informacional, 

sequencial, semântico e gramatical do texto, e ajuda na compreensão de diversos fenômenos 

linguísticos e arquitetônicos que permeiam a composição discursiva deste gênero. As 

metafunções predominantemente perceptíveis nessa tarefa são a ideacional e a textual, uma 

vez que as questões envolvem relações entre as expressões linguísticas e seu sentido, 

relacionando à categorização de eventos do mundo extralinguístico em entidades linguísticas, 

conforme propõem Casseb-Galvão (2011). 

As aulas 6 e 7 constituem-se de atividades epilinguísticas e linguística de oralidade, 

momento de operar com e sobre a linguagem, articulando os recursos linguísticos e 

extralinguístico na construção e na desconstrução de partes do texto, sintetizando e ampliando 

ideias, recorrendo aos recursos expressivos da língua para ampliar e mudar o sentido do texto. 

Enfim, são atividades que concebem a gramática, de fato, em função do texto, como a 

responsável pelas relações sintáticas, semânticas e pragmáticas que dão sentido ao texto e 

cumprem com as finalidades comunicativas.   
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Atividades epilinguísticas: AULA 6  

 

Tempo estimado: Quatro horas/aulas 

 

Objetivo específico: (com base em Franchi, 2006) 

 

a) Aguçar a percepção dos alunos para a variedade dos recursos linguísticos, sintáticos expressivos 

presentes na língua para construção do sentido e levá-los a operar sobre a própria linguagem, 

comparando expressões, ampliando-as, sintetizando-as, e transformando-as, mantendo ou 

modificando o seu sentido e seus efeitos pragmáticos. 

 

Habilidades: 

 

a) A aptidão para perceber e refletir sobre os recursos da língua, de modo a operacionalizar 

conhecimentos implícitos que integram um repertório ilimitado de opções conscientes, no uso 

eficiente desses recursos no processo de interação. 

 

Atividades: 

 

1. Reescreva o fragmento a seguir, substituindo as palavras em destaque por outras que equivalem 

à mesma função sintática: 

 

 Já que hoje é domingo de Páscoa, nada como um tema que explora se não a Ressureição, ao menos 

o que cientificamente chega mais perto: a relação da matéria com o Cosmo e com a vida. 

 

Sugestões: Já que hoje é (dia das mães/ dia dos namorados/ dos finados/ do estudante) nada como 

um tema que explora se não (o amor/ a paixão/ a saudade/ o interesse aos estudos), ao menos o que 

(emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, racionalmente) chega mais perto: (a relação de 

respeito entre pais e filhos/ a cumplicidade entre os casais, a certeza de que a separação será 

passageira/ o esforço supera a dificuldade e é recompensado com uma vida mais digna). 

 

a) Que efeito de sentido essa mudança provocaria? 

 

É importante que os alunos percebam que a mudança dessas expressões acarretaria a mudança de 

todo o sentido do texto, pois estaria provocando uma mudança de temática. 

 

2. Considerando que a conclusão do texto é: “Mas, no mínimo, que a vida como aqui é rara, e seres 

pensantes mais ainda. Nesse domingo, onde a vida é o centro da atenção, voltar nosso olhar ao nosso 

planeta e ao que existe aqui é, também, uma forma de devoção, e muito necessária”. Elabore outra 

conclusão, mantendo a coerência com as modificações que você fez anteriormente. 

 

Essa conclusão dependerá das escolhas feitas na questão 1 

 

3. Se fizéssemos a seguinte alteração no fragmento “Vamos deixar de lado a ...” por “Vamos 

considerar a...”, no primeiro parágrafo,  quais mudanças sofreriam o restante do parágrafo. 

Reescreva-o fazendo as alterações necessárias, de modo a manter a coerência. 

 

É importante os alunos perceberem que a mudança dessa expressão por outra de significado oposto, 

obrigaria a retirada de todas as outras expressões que sugerem hipótese, tal como: 

 

Vamos considerar a possibilidade de que existem outros universos com outras leis da natureza. Essa 
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é a proposta do chamado multiuniverso, onde o nosso universo, com suas centenas de bilhões de 

galáxias e seus quase 14 bilhões de anos, seria apenas um dentro de incontáveis outros. 

 

4. Vamos ampliar o segundo parágrafo. Para cada palavra destacada acrescente uma atribuição, 

uma qualificação ou uma intensificação de modo a detalhá-la. 

 

Vivemos num Universo onde as leis da física são as mesmas em todas as partes. Como 

sabemos disso, dadas as enormes distâncias entre as estrelas e, mais ainda, entre as galáxias? 

Sabemos disso porque, para estudar objetos distantes, não precisamos ir até eles: basta coletar a luz 

e outros tipos de radiação eletromagnética que emitem (ultravioleta, infravermelho, raios X...) e 

analisá-la do conforto de nossos escritórios aqui na Terra. 

 

Nesse exercício os alunos perceberão a função e o efeito de sentido do adjetivo e do advérbio no 

texto. Ex (sugestivo): grande universo; universo gigantesco/ brilhantes estrelas/ indefiníveis galáxias/ 

estudar detalhadamente/ coletar cuidadosamente, nossos grandes escritórios.   

 

5. Agora façamos o inverso. Vamos sintetizar o terceiro e quarto parágrafo formando um único 

parágrafo somente com as informações relevantes.  

 

Sugestão: Ao explorar as propriedades dessa informação, aprendemos que as estrelas são todas 

formadas de elementos químicos que também existem aqui na terra, o que nos permite concluir que 

somos todos poeiras das estrelas, capazes de refletir sobre nossas origens e nossos destinos.  

 

6. O fragmento a seguir pertence ao parágrafo de conclusão do texto. Reescreva-o usando um 

discurso religioso. 

 

(...) Mas que vida? Aí é que entram as diferenças. Temos um exemplo apenas, o nosso. E o que 

aprendemos da história da vida na Terra, é que a vida complexa é frágil, e depende de uma série de 

fatores. Aqui, a vida existe há 3,5 bilhões de anos, mas durante três bilhões eram apenas seres 

unicelulares. O que ocorreu, então, dependeu da oxigenação da atmosfera, da nossa lua ser grande e 

única do eixo de inclinação da Terra, de sua posição em relação ao Sol. Temos, também, o enorme 

silêncio dos nossos vizinhos. O que concluir? Nada de definitivo. Mas, no mínimo, que a vida como 

aqui é rara, e seres pensantes mais ainda. Nesse domingo, onde a vida é o centro da atenção, voltar 

nosso olhar ao nosso planeta e ao que existe aqui é, também, uma forma de devoção, e muito 

necessária. 

 

Nessa questão os alunos podem recorrer às explicações religiosas para explicar a origem da vida e 

argumentar porque elas devem ser valorizadas. 

 

7. Vamos substituir a conjunção do fragmento “Com isso, concluímos algo de extraordinário: os 

mesmos elementos químicos que existem aqui – ferro, ouro, carbono, etc. – existem por todo o 

cosmo”, mantendo a mesma relação de sentido. 

 

Sugestão: Portanto..., Com base no exposto...,  

 

 

Essas atividades de reescrever, substituir expressões, ideias, contextos, promovendo 

ou não mudança de sentido, proporcionam uma reflexão que toma os próprios recursos 

expressivos como objeto e concebem a gramática de modo a relacioná-la a uma vivência rica 

da língua materna, operando com e sobre as expressões, conforme propõem Franchi (2006) e 

Neves (2010). Ao invés de exercitar a classificação e nomenclaturas, a ênfase é dada a 
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funcionalidade dessa gramática na língua, possibilitadora de condições precisas para que se 

torne operacional e ativo o sistema que os alunos manuseiam em suas atividades linguísticas 

cotidianas, ou seja, “a reflexão está voltada para o uso, no próprio interior da atividade 

linguística em que se realiza” (BRASIL, 1997, p. 30). 

O fazer e o desfazer o texto, modificando ou não a sua estrutura gramatical, 

ampliando ou sintetizando ideias, podem ser considerados conteúdos procedimentais e 

reforçam a teoria de Bronckart ([2007] 2012), ao considerar o texto construto histórico, 

mobilizador de recursos e de pré-construtos particulares de uma língua natural. 

Após a resolução e a correção dessa atividade, propõe-se uma atividade extraclasse, 

ou seja, um exercício de linguagem para ser realizado em casa. Utilizando as estratégias da 

língua falada e ativando o mecanismo de interação, os alunos podem conversar com um 

colega de turma sobre as temáticas abordadas na sala de aula. Trata-se de uma atividade 

determinada pelo professor, mas que ao ser executada mantém o natural aparato da língua 

falada, “dentro do qual as expressões linguísticas são apenas um dado, determinadas por um 

mecanismo cognitivamente ativado, espacial e temporalmente ancorado e socialmente 

inserido” (NEVES, 2011, p. 98).   

Na língua falada, o falante engrena os mecanismos de ativação do funcionamento da 

língua naturalmente, de modo automático, uma vez que se tem um contexto de interação 

definido, como motivações pragmáticas preestabelecidas. 

 

 

8. Para casa:  

 

a) Usando o celular, ligue para um colega, conversem sobre o texto do Marcelo Gleiser, o que foi 

relevante, interessante... Gravem a conversa, depois a transcrevam no caderno.  

 

b) Escolha outro colega e converse no bate papo do Facebook, ou no Whats app sobre o texto. 

Imprima a conversa e traga uma cópia impressa para sala de aula. 

 

c) Poste um comentário sobre Gleiser e seu texto na página do grupo do Facebook, ou Whats app. 

 

 

Essa atividade consiste em analisar a língua em uso, identificar os elementos 

constitutivos da língua falada, perceber as adaptações e as pressões do uso que a língua sofre, 

conforme o contexto e a situação em que ela é usada, considerando as condições de produção 

da enunciação, as posições ativas e responsivas dos sujeitos da interação e as condições de 

circulação e consumo, conforme preconiza Bakhtin (1997). Serão três contextos distintos: a 

conversa com um amigo ao celular- explorando a oralidade e seus recursos; a conversa com 
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um amigo, agora escrita, explorando os recursos do Facebook e/ou do Whats app, e a 

postagem do comentário na página do grupo que, por ser aberta, presume a leitura do 

professor e de outras pessoas, e em razão disso, pode sofrer algumas modificações, no sentido 

de se ter um pouco mais de cuidado com a escrita. 

 

 

Atividade linguística AULA 7 

 

1. Socialização do para casa, aula dialogada. 

   

2. Organização do minisseminário 

 

 

Essa atividade abre um leque de opções para o professor explorar a língua e seus 

diferentes contextos de usos. Somando-se a isto, ainda há a possibilidade de reverter o uso de 

recursos como o celular e o Facebook, antes vistos como competidores de atenção nas aulas, a 

favor delas, tornando-os, de certo modo, úteis para um ensino mais dinâmico. Assim, o 

celular e o Facebook, ao invés de serem banidos da aula, ganham novos redirecionamentos e 

passam a ser usados na atividade com um objetivo definido, como um meio auxiliar. 

Ainda que alguns alunos deixem de fazer essa tarefa, por não terem celular, ou não 

por falta de acesso ao Facebook, ou mesmo, por outros motivos, o momento da socialização 

do material coletado pode ser discutido e analisado por todos na sala de aula. A sugestão é 

que essa tarefa seja executada em grupos, organizados pelo professor. As análises em relações 

às percepções das mudanças e variações linguísticas pressionadas pelos contextos de 

produção nortearão as discussões. 

Em relação aos tipos de conteúdo propostos por Zabala (1998), essa atividade 

envolve conteúdos que estão diretamente ligados a comportamentos e acionam 

responsabilidade, respeito pela fala do outro, valores em cooperar com o grupo. Logo, no 

exercício de interação com o uso do celular e do Facebook, estão inseridos conteúdos 

atitudinais, como resultado dos conteúdos conceituais e procedimentais desenvolvidos nessa 

atividade.  

Na atividade subsequente, desenvolve-se conteúdos atitudinais e conceituais. Trata-se, 

portanto, de um minisseminário10 a ser organizado pelo professor, envolvendo atividades 

linguísticas e metalinguísticas. Cada grupo de alunos ficará responsável por pesquisar, estudar 

                                                           
10 Chamaremos de minisseminário, por ter as características de um seminário, no entanto numa proporção bem 

menor, pois o conteúdo e o tempo de exposição são reduzidos. 
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e explicar aos demais colegas um tipo de argumento ou de sequência textual. As orientações 

do professor podem ser no sentido de disponibilizar algumas bibliografias e sites de 

pesquisas, sanar dúvidas advindas da pesquisa e coordenar as apresentações, para que essa 

atividade não se transforme em uma simples exposição, resultado de mera memorização, sem 

reflexão. Esse deverá ser um momento de troca, de interação verbal para facilitar a 

aprendizagem da organização estrutural do gênero artigo de opinião. Sempre que oportuno, o 

professor pode citar como exemplo os dois textos estudados anteriormente nesta SDF, para 

identificar e analisar juntamente com os alunos, os tipos de argumento e de sequências 

textuais usadas pelos os autores. 

 

 

 Atividades Metalinguísticas (minisseminário): AULA 8 

 

Tempo estimado: Quatro horas/aulas 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Fomentar, através da pesquisa, a autonomia dos alunos na busca pelo conhecimento; 

 

b) Oportunizar aos alunos o aprimoramento da capacidade argumentativa, bem como o poder de 

reflexão, capacitando-os a discutir um determinado assunto. 

 

c) Compreender a relação forma/função dos tipos de argumentos e de sequências textuais usados 

em artigos de opinião. 

 

Habilidades:  

 

a) A aptidão para identificar os constituintes linguísticos utilizados na formação sintática e 

semântica dos diferentes tipos de argumentos do artigo de opinião;  

 

b) O exercício do gênero oral, seminário, de modo a exercitar o uso da língua padrão adaptando a 

situação de comunicação; 

 

c)  O desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento 

 

Atividade:  

 

Apresentação do minisseminário 

 

 

O minisseminário, assim como todas as atividades da SDF, envolvem os três 

conteúdos necessários à produtividade do ensino. Os conteúdos conceituais estão explícitos 

nas definições dos argumentos e tipos de sequências textuais. Os conteúdos procedimentais 

referem-se aos procedimentos desenvolvidos na pesquisa, na exposição oral, na elaboração do 

material didático a ser apresentado. E os conteúdos atitudinais estão implícitos no 
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envolvimento, na responsabilidade e na postura comportamental dos alunos, que precisam ter 

certo grau de maturidade. 

As três metafunções são bem evidentes nessa atividade. Nas relações de troca e 

interação dos alunos em sala de aula - a função interpessoal. Nos conceitos apresentados e nas 

suas relações com o mundo concreto e experiências vivenciadas - a função ideacional. E, na 

materialização dos discursos em textos orais e escritos, de maneira coerente e organizada, de 

acordo com o contexto de situação - a função textual. Portanto, trata-se de uma atividade 

completa, que, se for bem articulada, pode oferecer um ambiente propício para uma 

aprendizagem produtiva.  

A última atividade desta etapa refere-se às leituras complementares, com vistas a 

ampliar o conhecimento e exercitar o letramento funcional dos alunos. Para essa atividade, o 

professor pode solicitar que os alunos pesquisem e tragam de casa outros textos de Marcelo 

Gleiser.  

 

 

Atividades linguísticas de leituras complementares11: AULA 9 

 

Tempo estimado: Duas horas aulas 

 

Objetivos específicos:  

 

a) Aprofundar o conhecimento sobre o perfil de escrita do articulista; 

 

b) Ampliar o conhecimento de mundo dos alunos; 

 

c) Identificar os tipos de argumentos predominantes nos textos do autor;  

 

d) Ampliar e enriquecer o vocabulário dos alunos; 

 

Habilidade:  

 

a) O desenvolvimento da competência leitora, atentando para argumentos basilares, seleção do 

léxico e estratégias de persuasão que determinam os efeitos de sentidos nos textos. 

 

Atividade: 

 

1. Leia atentamente e silenciosamente os textos disponíveis em sala de aula. Faça anotações sobre 

o que você considera importante e troque de texto com um colega. Leia o maior número de 

textos possíveis, identificando temáticas, estilo do autor, argumentos principais e secundários, 

tipos de sequencias textuais e demais características do gênero. 

 

                                                           
11 Essa atividade se repetirá na etapa subsequente, por isso, consideramos os objetivos e habilidades comuns para 

as duas. 
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A metodologia consiste na leitura individual, atenta e silenciosa. O aluno lê um texto, 

faz as suas anotações e troca com o colega que está lendo outro texto. Assim, ele terá 

oportunidade de ler vários textos do autor, de perceber o que é recorrente e de ampliar o seu 

nível de leitura, enriquecendo o seu vocabulário e o seu conhecimento de mundo. A hipótese é 

que os alunos encontrarão vários termos e expressões da física e da astronomia e também 

terão acesso a conhecimentos transdisciplinares e interdisciplinares que podem ser 

comentados no momento de socialização das leituras, nos minutos finais da aula.  

Apresentamos a seguir uma sugestão de texto para leitura complementar (outros 

exemplos de textos de Marcelo Gleiser estão disponíveis no Anexo A). 

 

Texto para leitura complementar 
 

A barganha de Fausto 

Marcelo Gleiser 

 

"É possível que o poder nuclear leve as civilizações a se autodestruírem" 

Marcelo Gleiser é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA). Artigo 

publicado na "Folha de SP": 

 

Numa era nuclear, somos a exceção ou a regra? O encontro internacional sobre segurança 

nuclear, que ocorreu nesta semana em Washington, dá-nos a oportunidade de refletir sobre as causas 

dessa terrível situação. Considerando que nosso futuro será, em grande parte, determinado por nossa 

atitude perante a questão nuclear, é bom nos perguntarmos como chegamos até aqui, com o poder de 

destruir a civilização. O que isso nos diz sobre quem somos como espécie? 

Talvez seja útil retornar a um tópico que, à primeira vista, pouco tem a ver com essa 

discussão ética: a existência de civilizações extraterrestres. No início da década de 1950, enquanto 

almoçava na lanchonete do laboratório de Los Alamos - o mesmo onde, alguns anos antes, a primeira 

bomba atômica foi construída-, o grande físico Enrico Fermi parou de comer e perguntou aos seus 

companheiros: "Onde está todo mundo?"  

Seus amigos olharam em torno, procurando quem estava atrasado. "Não, estou falando dos 

alienígenas. Onde estão eles?" 

Com um guardanapo e caneta, Fermi mostrou que, se nossa galáxia tem 10 bilhões de anos e 

um diâmetro de 100 mil anos-luz, uma civilização que houvesse aparecido, digamos, um milhão de 

anos antes da nossa teria tido tempo de sobra para colonizar a galáxia por inteiro. Sendo assim, 

insistiu, onde está todo mundo? 

Existem várias respostas para essa questão, conhecidas como "Paradoxo de Fermi". A que 

importa para a nossa discussão de hoje argumenta que os alienígenas não estão aqui porque toda 

civilização que é capaz de fabricar bombas nucleares se autodestrói. Sem dúvida, uma visão 

extremamente pessimista da história das civilizações.  

Dado isso, devemos nos perguntar se nossa história sob o jugo das armas nucleares nos 

últimos 65 anos é exceção ou regra. Somos como esses alienígenas suicidas ou mais espertos? Nossa 

aniquilação é inevitável ou será que seremos capazes de garantir nossa sobrevivência mesmo tendo 

em mãos armas de destruição em massa? 

Infelizmente, armas nucleares são monstros que jamais desaparecerão. 

Nenhuma descoberta científica "desaparece". Uma vez revelada, permanece viva, mesmo se 

condenada como imoral por uma maioria. A barganha faustiana que acabamos por realizar com o 

poder tem um preço muito alto. É irreversível. Não podemos mais contemplar um mundo sem armas 
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nucleares. Sendo assim, será que podemos contemplar um mundo com um futuro? 

O medo e a ganância -uma combinação letal- trouxeram-nos até aqui. Por milhares de anos, 

cientistas e engenheiros serviram o Estado em troca de dinheiro e proteção. Cercamo-nos de inimigos 

reais ou virtuais e precisamos proteger nosso país e nossos lares a qualquer preço. O patriotismo é o 

maior responsável pela guerra. Não é à toa que Einstein queria ver as fronteiras abolidas.  

Olhamos para o Brasil, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, onde fronteiras são 

cada vez mais invisíveis, e temos evidência empírica de que a união de Estados sem fronteiras leva à 

estabilidade e à sobrevivência. A menos que as coisas mudem profundamente (por exemplo, se São 

Paulo resolver se separar do resto do país...), é difícil ver essa estabilidade ameaçada. Será, então, que 

a solução -admito, extremamente remota- é um mundo sem fronteiras, uma sociedade de fato 

globalizada e economicamente integrada? Ou será que existe outro modo de garantir nossa 

sobrevivência a longo prazo com mísseis carregando armas nucleares apontados uns para os outros, 

prontos a serem detonados? O que você diz? 

 

Referência original: 

Jornal Folha de São Paulo, 18/4. 

 

Nota: 

 

Fausto é o protagonista de uma popular lenda alemã de um pacto com o demônio, baseada no 

médico, mágico e alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust (1480- 1540). O nome Fausto tem 

sido usado como base de diversos romances de ficção, o mais famoso deles do autor Goethe, 

produzido em duas partes, tendo sido escrito e reescrito ao longo de quase sessenta anos. A primeira 

parte - mais famosa – foi publicada em 1806 e a segunda, em 1832 - às vésperas da morte do autor. 

Considerado símbolo cultural da modernidade, Fausto é um poema de proporções épicas que relata a 

tragédia do Dr. Fausto, homem das ciências que, desiludido com o conhecimento de seu tempo, faz 

um pacto com o demônio Mefistófeles, que o enche com a energia satânica insufladora da paixão 

pela técnica e pelo progresso. 

 

Disponível em: 

http://www.moodle.ufba.br/file.php/11468/Marcelo_gleiser_A_barganha_de_Fausto.pdf 

 

 

 

4.3 3ª Etapa: Texto 3 “Esperança do mundo” – atividades linguísticas, epilinguísticas e 

metalinguísticas 

 

A terceira etapa da SDF reforça o que foi considerado e praticado nos exercícios 

anteriores e insere atividades metalinguísticas de um ensino de gramática em função do texto. 

O foco dessa atividade é compreender o funcionamento das escolhas linguísticas nas suas 

relações sintáticas, semânticas e pragmáticas para a construção do gênero artigo de opinião.  

O texto eixo dessa etapa, Esperança do Mundo, faz uma abordagem filosófica da 

vida e da esperança de dias melhores, numa perspectiva realista, ou talvez, “pessimista”. O 

autor recorre ao cinema e a citação de grandes filósofos para convencer e persuadir o leitor do 

seu ponto vista, da sua tese em relação à vida.  

http://www.moodle.ufba.br/file.php/11468/Marcelo_gleiser_A_barganha_de_Fausto.pdf
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Inicia-se a etapa com atividades linguísticas, priorizando-se os conteúdos 

procedimentais e atitudinais, de modo que a interação seja articulada, através da participação 

ativa do aluno em ler, comentar, discutir e posicionar-se criticamente diante do texto.  

 

 
Atividades linguísticas de leitura e oralidade12: AULA 10 

 

Tempo estimado: Uma hora/aula 

 

1. Estratégias de leitura (silenciosa, compartilhada, grupal) 

 

Texto 3. Esperança do Mundo  

 

 “Nunca confiei na felicidade”, diz o personagem de Robert Duvall no filme “Tender 

Mercies” (“A Força do Carinho”, título brasileiro bem infeliz para o filme), papel com o qual ganhou 

o Oscar de melhor ator em 1983. O filme narra a derrocada de um cantor de música country e sua 

sofrida redenção, graças ao amor e generosidade de uma mulher. 

No filme, salta aos olhos o deserto do Texas, a solidão de todas as planícies e a total ausência 

de qualquer metafísica barata, coisa comum hoje no cinema, seja ela moral, psicológica, ambiental ou 

política. O homem e a mulher são seres abandonados no mundo e devem cuidar de suas vidas porque 

ninguém mais o fará. 

Aliás, por falar em metafísica, a pior é a política. Mas da política trato apenas por obrigação 

profissional, porque, como diz Albert Camus nos seus “Cadernos” (o primeiro tem como título 

“Esperança do Mundo”), ouvindo aqueles que se dedicam à política, podemos apenas concluir que as 

pessoas se importam pouco com esta parte das suas vidas, uma vez que todos na política mentem. 

Acrescentaria, além dos políticos profissionais, os intelectuais que a ela se voltam como 

redenção do mundo e forma de obrigar os outros a viverem de acordo com os delírios que alimentam 

em seus gabinetes. Enfim, no fundo, a política pouco me interessa. Trato-a assim como quem deve 

cuidar de uma ferida – do contrário ela se infectará. 

Noutro filme, “Alabama Monroe” (2012), do diretor Felix Van Groeningen, a personagem 

feminina Elise, interpretada por Veerle Baetens, diz algo semelhante ao final: “Sempre soube que 

tudo aquilo não podia durar, porque a felicidade sempre acaba”. Referia-se ela ao amor por seu 

marido Didier e pela pequena filha morta. 

Sinto-me em casa quando ouço pessoas dizerem coisa assim. Pois se existem apenas “três ou 

quatro coisas diante do mundo”, como dizia em seu “Breviário da Decomposição” Emil Cioran, 

filósofo romeno indispensável para quem suspeita que os trágicos gregos são quem tem razão na 

filosofia, esta é a minha. E seguramente a dele. E também a de Camus. 

Na mesma obra, Cioran faz um diagnóstico preciso: “A obsessão pelos remédios marca o fim 

de uma civilização, e, pela salvação, o fim da filosofia”. Por isso ele afirma que desistiu da filosofia 

quando viu que em Kant não havia nenhuma tristeza. Os filósofos, diz Cioran, quase todos acabam 

bem, prova máxima contra a honestidade deles. 

Sempre sinto um cheiro de mesquinharia quando ouço alguém falar de uma nova dieta. A 

vida, talvez seja esta sua maior tragédia, se apequena quando não é de algum modo dada em 

sacrifício. Talvez seja isso que o cristianismo queira dizer quando afirma que só quando se perde a 

vida se ganha a vida. E não há saída: somos a civilização da mesquinharia. Até Cristo deve ser 

saudável. 

Sei que Camus considerava o suicídio o único problema filosófico (“O Mito de Sísifo”). E sei 

também que ele considerava um milagre um momento em que não tivesse que falar de si mesmo 

(caderno “Esperança do Mundo”). Detalhe: Camus usa expressões como “milagre”, conhecia bem 

teólogos como Blaise Pascal e conceitos como o de “graça”, citando-os com precisão. 

                                                           
12 Os objetivos específicos e habilidades dessas atividades são os mesmos da atividade da Aula 2. 
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Mas eu suspeito que um dos maiores problemas da filosofia, e certamente um dos maiores 

milagres na vida, para quem tem um temperamento que desconfia da felicidade (trágico), é 

justamente o problema que Camus diz “ser um bom título”: a esperança do mundo. 

Como ter esperança no mundo sem ter que de abdicar da capacidade de vê-lo tal como é? Por 

isso, sinto um halo de graça quando vejo a esperança visitar o mundo. Afora as ilusões, só a 

generosidade é capaz de acolher a esperança. 

Talvez o próprio Camus dê uma pista neste “Caderno”, sendo ele um filósofo, e sabendo, 

como nós todos, que nós filósofos sofremos da vaidade intelectual como pecado capital. Camus diz 

que “a obsessão em ter a razão é a marca suprema de uma inteligência grosseira”. Portanto, talvez, a 

humildade, virtude capital para Camus, seja a esperança para a filosofia. Ou, como dizia Santo 

Agostinho, o que falta ao filósofo é chorar. 

 

PONDÉ, L. P. Esperança do Mundo. In: Folha de São Paulo: um jornal a serviço do Brasil. São 

Paulo, 2014. Disponível em: 

 <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/05/1>. Acesso em: 15 mai. 2014. 

 

 

Sugerimos alguns questionamentos para conduzir a conversa dirigida sobre o texto, 

tendo como foco a interação e a ampliação do conhecimento sobre as características 

estruturais e discursivo-funcionais do gênero artigo de opinião. 

 

 

Atividades linguísticas: 

 

a) a) Qual é a temática do artigo de Pondé? 

b)  

c) b) Quais os elementos do texto ajudam a identificar o tema? 

d)  

e) c) O autor dá indícios de sua biografia, quais são? 

 

 

Trata-se de um exercício de linguagem oral de reforço para que os alunos se tornem 

aptos à identificação do tema, à percepção das escolhas do léxico na progressão da temática e 

no posicionamento discursivo do autor. Esse exercício pode induzir os alunos à percepção do 

princípio dialógico do texto, produzido por um ser historicamente constituído, para que sejam 

capazes de identificar os inter/intradiscursos permeados nesse texto.  

 

 

d) Como podemos caracterizar a predominância dos discursos nos textos 1, 2 e 3? 

 

e) O autor se mostra religioso e perspicaz em relação à vida? Que elementos do texto comprovam 

sua resposta? Qual é a concepção de vida exposta nos dois textos anteriores? 

 

f) Em que parágrafo o autor explicita a sua tese? A partir de quais informações? 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2014/05/1
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Nesse momento, além de identificar a temática e o estilo do autor, é importante 

estabelecer comparações com os dois textos anteriores, para que os alunos percebam o que é 

recorrente nesse gênero de modo geral e as peculiaridades de cada autor. É importante que os 

alunos percebam o posicionamento do autor diante da vida e da felicidade e que se 

posicionem também.  

As atividades seguintes são semelhantes às atividades da Aula 3. O objetivo é 

conhecer um pouco mais o autor, suas principais temáticas e as críticas a seu respeito. Essas 

informações podem ser acessadas na internet.  

 

 

Atividades linguísticas com uso da internet e outras tecnologias: AULA 11  

 

Tempo estimado: Três horas/aulas 

 

Atividade: 

 

1. Pesquise sobre a biografia de Pondé.  

 

2. Acesse a página do Facebook e do Twitter do autor. 

 

3. Leia também os comentários e as críticas sobre o autor, disponíveis em outros sites.  

 

4. Poste um comentário na página do grupo do Facebook ou Whats app, sobre o que você considera 

relevante a respeito do autor. 

 

Sugestões de sites: 

 https://www.facebook.com/pages/Luiz-Felipe-Pond%C3%A9/204923579555579. 

 http://www.anda.jor.br/18/09/2013/; 

 http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1009957-leitor-critica-polemismo-blase-de-

luiz-felipe-ponde.shtml. 

 http://marcogomes.com/blog/2014/luiz-felipe-ponde-erra-feio-ao-falar-sobre-bikes-carros-e-

mobilidade-urbana-em-artigo-da-folha/ 

 http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=161 

 

  

O comentário a ser postado na página do grupo pode ser uma tese sobre o autor, ou 

pode ser um argumento de sustentação da tese de um colega, ou mesmo um contra-argumento 

para refutá-lo. A partir dessa atividade, é possível a verificação da escrita dos alunos – 

linguagem, estrutura, discursividade, entre outros. 

Nas duas aulas seguintes, sugerimos que professor e alunos assistam juntos a uma 

entrevista de Pondé cujo título é O que é a felicidade?, em que o autor discute os diferentes 

tipos de felicidade. Esse momento pode ser sequenciado por comentários e debates sobre a 

temática, estimulando, assim, a participação oral dos alunos e uma produção de um artigo de 

https://www.facebook.com/pages/Luiz-Felipe-Pond%C3%A9/204923579555579
http://www.anda.jor.br/18/09/2013/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1009957-leitor-critica-polemismo-blase-de-luiz-felipe-ponde.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1009957-leitor-critica-polemismo-blase-de-luiz-felipe-ponde.shtml
http://marcogomes.com/blog/2014/luiz-felipe-ponde-erra-feio-ao-falar-sobre-bikes-carros-e-mobilidade-urbana-em-artigo-da-folha/
http://marcogomes.com/blog/2014/luiz-felipe-ponde-erra-feio-ao-falar-sobre-bikes-carros-e-mobilidade-urbana-em-artigo-da-folha/
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=161
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opinião, sobre a ‘felicidade’. Essa produção deverá ser entregue ao professor, que a devolverá 

num momento posterior, para a reescrita do texto. 

 

 

Produção textual inicial AULA 12 

 

1. Assista a entrevista de Pondé cujo título é “O que é a felicidade?”, em que autor discute os 

diferentes tipos de felicidades, disponível no link:  https://www.youtube.com/watch  

 

2. Escreva um artigo de opinião, definindo o que é felicidade. Utilize os tipos de argumentos e de 

sequências textuais que você já estudou no minisseminário. 

 

 

No decorrer da segunda etapa, são desenvolvidas as atividades linguísticas - orais, 

escritas, subjetivas e objetivas - epilinguísticas e metalinguísticas, de forma separada e com 

um número de questões mais extenso, para adaptação dos alunos às atividades. Nesta terceira 

etapa, a partir do texto 3, por uma estratégia metodológica e considerando a familiaridade dos 

alunos com as atividades, elaboramos um único exercício, mesclando questões linguísticas e 

epilinguísticas, apresentadas a seguir.  

Reiteramos que as respostas em itálico são apenas sugestões que podem ser 

ampliadas pelo o professor e pelos alunos.   

 

 

Atividades linguísticas escritas e Atividades epilinguísticas: AULA 13 

 

Tempo estimado: Duas horas aulas 

 

Questões  

 

1. No segundo parágrafo, quando ou autor diz “O homem e a mulher são seres abandonados no 

mundo e devem cuidar de suas vidas porque ninguém mais o fará”, em relação ao sentido da 

expressão destacada parece evidente a sua tentativa de derrubar um discurso comum na: 

a) Política; 

b) Educação; 

c) Religião 

d)  Filosofia 

e) Ciência 

GABARITO: C 

 

2. A que discurso ele está se referindo na questão anterior? 

 

Sugestão: Ou de que Deus não existe, ou de que, caso ele exista, deixou o livre arbítrio para o 

homem, e não interfere no caminho da humanidade. 

 

3. No terceiro e quarto parágrafo, o autor refere-se à política, deixando claro que: 

a) Ele não suporta política e por isso descarta qualquer possibilidade de falar sobre o assunto. 

https://www.youtube.com/watch
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b) Ele não gosta de política porque todos os que a ela pertencem são mentirosos. Por conta disso é 

um tema completamente descartado. 

c) Ele não tem nenhum interesse pela política, mas quando necessário tece críticas pesadas aos seus 

integrantes mentirosos. 

d) Ele prefere tratar de outras questões, apesar de achar a política um tema relevante. 

e) Ele se refere a ela por obrigação profissional e lhe dispensa um tratamento curativo.  

GABARITO: E 

 

4. Reescreva a frase “Sinto-me em casa quando ouço pessoas dizerem coisa assim”, recorrendo a 

outros recursos linguísticos de modo a amplia-la e explicitá-la melhor. 

 

Sugestão: Tais afirmações vão ao encontro da minha forma de pensar, de ver o mundo. 

 

5. Conforme os argumentos do autor, explique por que ele afirma “Sempre sinto um cheiro de 

mesquinharia quando ouço alguém falar de uma nova dieta”. E quais argumentos ele utiliza para 

defender essa afirmação? 

 

Sugestão: Quando alguém fala em uma nova dieta, demonstra quase sempre uma preocupação com a 

sua aparência, com o seu ego. Preocupar-se apenas consigo é, segundo o autor, um ato de 

mesquinharia. Para ele, a vida se apequena quando não é dada, de algum modo, ao sacrifício. Para 

defender tais argumentos, o autor utiliza-se do Cristianismo, sobretudo, da afirmação de que só 

quando se perde a vida, se ganha a vida. 

 

6. O autor explicita a tese defendida neste artigo de opinião através de uma pergunta: 

 

a) Qual é essa pergunta? 

 

“Como ter esperança no mundo sem ter que abdicar da capacidade de vê-lo tal como ele é?” 

 

b) E qual é a sua relação com o título do artigo? 

 

Sugestão: O título trata sobre esperança no mundo e a pergunta acima coloca em evidência 

dificuldade de se ter esperança no mundo quando se consegue compreendê-lo como ele realmente é. 

 

7. Continue a frase, “Mas eu suspeito que um dos maiores problemas da filosofia, e certamente um 

dos maiores milagres na vida...”, de modo a construir um parágrafo, usando seus argumentos para 

concordar com a tese do autor ou refutá-la. 

 

O professor pode considerar as articulações dos argumentos para a defesa da opinião do aluno, ou 

seja, a sua tese. 

 

8. Identifique e transcreva os argumentos desenvolvidos pelo autor para defender a sua tese.  

 

Utilizando-se de frases ditas em filmes, como “Nunca confiei na felicidade” e “Sempre soube que 

tudo aquilo não podia durar, porque a felicidade sempre acaba”, o autor apresenta um modo de 

pensar muito parecido com o seu, conforme sua frase “Sinto-me em casa quando ouço pessoas 

dizerem coisas assim”. Daí, diante de uma situação em que a busca pela felicidade não traria 

soluções para a “esperança no mundo”, ele passa utilizar de frases do cristianismo e de outros 

autores para demonstrar que a mesquinharia só dificulta e que a generosidade é uma solução 

possível, pois só ela verdadeiramente pode acolher a esperança.   

 

9. Considerando o contexto de suas ideias, qual a informação que o autor evidenciou na frase,  

“Como ter esperança no mundo sem ter que de abdicar da capacidade de vê-lo tal como é?”, do 

penúltimo parágrafo: 
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a) Que não devemos ter esperança no mundo, pois não conseguimos vê-lo como ele é. 

b) Que devemos abdicar completamente da capacidade de entender o mundo para que não percamos 

a esperança. 

c) Que a capacidade de ver o mundo como ele realmente é causa, de certa forma, dificuldade em ter 

esperança nele. 

d) Que compreender o mundo como ele realmente é provoca um total sentimento de esperança. 

e) Que só teremos esperança no mundo se não tentarmos compreendê-lo. 

GABARITO: C 

 

 

Esse é um exercício de linguagem que, em termos de Neves (2010), permite a 

reflexão sobre o uso linguístico e estimula a percepção de que a gramática rege a produção de 

sentido e governa a atividade linguística. Os conteúdos procedimentais estão em evidência e 

são exercitados de modo a desenvolver o desempenho linguístico dos alunos.  

Na sequenciação das atividades, propõe-se mais um momento de leitura, semelhante 

às atividades da aula 9.   

 

 

Atividades linguísticas de leituras complementares: AULA 14 

 

Tempo estimado: Duas horas/aulas 

 

Objetivos e habilidades estão definidos na aula 9 

 

(Considerar as mesmas estratégias e metodologia da atividade de leituras complementares anterior, 

agora com textos de Pondé) 

 

Apresentamos a seguir uma sugestão de texto para leitura complementar (outros exemplos de textos 

de Luiz Felipe Pondé estão disponíveis no Anexo B).  

 

Só mentirosos negam que sejamos responsáveis por nossas escolhas' 

 

 Luiz Felipe Pondé  

  

Olha que pérola para começar sua semana: "Esta é a grande tolice do mundo, a de que 

quando vai mal nossa fortuna -muitas vezes como resultado de nosso próprio comportamento-, 

culpamos pelos nossos desastres o Sol, a Luz e as estrelas, como se fôssemos vilões por fatalidade, 

tolos por compulsão celeste, safados, ladrões e traidores por predominância das esferas, bêbados, 

mentirosos e adúlteros por obediência forçada a influências planetárias". William Shakespeare, "Rei 

Lear", ato 1, cena 2 (tradução de Barbara Heliodora).  

Os psicólogos sociais deveriam ler mais Shakespeare e menos estas cartilhas fanáticas que 

dizem que o "ser humano é uma construção social", e não um ser livre responsável por suas escolhas, 

já que seriam vítimas sociais. Os fanáticos culpam a sociedade, assim como na época de Shakespeare 

os mentirosos culpavam o Sol e a Lua.  

Não quero dizer que não sejamos influenciados pela sociedade, assim como somos pelo peso 

de nossos corpos, mas a liberdade nunca se deu no vácuo de limites sociais, biológicos e psíquicos. 

Só os mentirosos, do passado e do presente, negam que sejamos responsáveis por nossas escolhas.  

Mas antes, um pouco de contexto para você entender o que eu quero dizer. 

Outro dia, dois sujeitos tentaram assaltar a padaria da esquina da minha casa. Um dos donos 

pegou um dos bandidos. Dei parabéns para ele. Mas há quem discorde. Muita gente acha que ladrão 
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que rouba mulheres e homens indo para o trabalho rouba porque é vítima social. Tadinho dele...  

Isso é papo-furado, mas alguns acham que esse papo-furado é ciência, mais exatamente, 

psicologia social. Nada tenho contra a psicologia, ao contrário, ela é um dos meus amores - ao lado 

da filosofia, da literatura e do cinema. Mas a psicologia social, contra quem nada tenho a priori, às 

vezes exagera na dose.  

O primeiro exagero é o modo como a psicologia social tenta ser a única a dizer a verdade 

sobre o ser humano, contaminando os alunos. Afora os órgãos de classe. Claro, a psicologia social 

feita desta forma é pura patrulha ideológica do tipo: "Você acredita no Foucault? Não?! Fogueira 

para você!".  

Mas até aí, este pecado de fazer bullying com quem discorda de você é uma prática comum 

na universidade (principalmente por parte daqueles que se julgam do lado do "bem"), não é um 

pecado único do clero fanático desta forma de psicologia social. Digo "desta forma" porque existem 

outras formas mais interessantes e pretendo fazer indicação de uma delas abaixo.  

Sumariamente, a forma de psicologia social da qual discordo é a seguinte: o sujeito é 

"construído" socialmente, logo, quem faz besteira ou erra na vida (comete crimes ou é infeliz e 

incapaz) o faz porque é vítima social. Se prestar atenção na citação acima, verá que esta "construção 

social do sujeito" está exatamente no lugar do que Shakespeare diz quando se refere às "esferas 

celestes" como responsáveis por nossos atos.  

Antes, eram as esferas celestes, agora, são as esferas sociais as culpadas por roubarmos os 

outros, ou não trabalharmos ou sermos infelizes. Se eu roubo você, você é que é culpado, e não eu, 

coitado de mim, sua real vítima. Teorias como estas deveriam ser jogadas na lata de lixo, se não pela 

falsidade delas, pelo menos pelo seu ridículo.  

Todos (principalmente os profissionais da área) deveriam ler Theodore Dalrymple e seu 

magnífico "Life at The Bottom, The Worldview that Makes the Underclass", editora Ivan R. Dee, 

Chicago (a vida de baixo, a visão de mundo da classe baixa), em vez do blá-blá-blá de sempre de que 

somos construídos socialmente e, portanto, não responsáveis por nossos atos.  

Dalrymple, psiquiatra inglês que atuou por décadas em hospitais dos bairros miseráveis de 

Londres e na África, descreve como a teoria da construção do sujeito como vítimas sociais faz das 

pessoas preguiçosas, perversas e mentirosas sobre a motivação de seus atos. Lendo-o, vemos que 

existe vida inteligente entre aqueles que atuam em psicologia social, para além da vitimização social 

que faz de nós todos uns retardados morais.  

Só quem perdeu a esperança de ser virtuoso deveria falar sobre moral. 

abril de 2012 

 

Disponível em: http://www.paulopes.com.br/2012/05/so-mentirosos-negam-que-sejamos.html 

 

 

Nas aulas seguintes, a linguagem dos três artigos de opinião, estudados anteriormente, 

passa a ser objeto de reflexão e análise, conforme propõem os PCNEM (2000). O foco é a 

análise dos elementos gramaticais disponíveis nos textos para se alcançar diferentes 

finalidades. Através de atividades metalinguísticas serão estudados os recursos gramaticais 

como componentes, concorrentes da tessitura textual e os processos de transformação e de 

transação para a passagem do nível da língua para o nível do discurso. 

Como afirma Pauliukonis (2011), a passagem do nível da língua para o nível do 

discurso ocorre pelo o duplo processo de transformação e de transação, esse último 

corresponde à organização dos elementos discursivos em textos que podem ser narrativos, 

descritivos ou argumentativos, enquanto que o primeiro processo consiste na transformação 

http://www.paulopes.com.br/2012/04/so-quem-perdeu-esperanca-de-ser.html
http://www.paulopes.com.br/2012/05/so-mentirosos-negam-que-sejamos.html
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da língua em discurso através de uma gama variada de estratégias linguísticas, que inicia com 

a seleção linguística. 

 No gênero artigo de opinião, a seleção do léxico, além de considerar o perfil dos 

leitores (interlocutores), geralmente, evidencia a formação e a profissão do autor, ao ponto de 

ser possível identificá-las a partir de alguns vocábulos presentes em seus textos. 

 

 

Atividades metalinguísticas: AULA 15  

 

Tempo estimado: Quatro horas/aulas 

 

Objetivos específicos:  

 

a) Explorar o estudo da gramática no discurso, reconhecendo os recursos gramaticais como 

componentes e concorrentes da tessitura textual, conforme propõe Oliveira e Coelho (2003, p. 94). 

 

b) Compreender os processos de transformação e de transação como passagem do nível da língua 

para o discurso, como propõe Pauliukonis (2011); 

 

Habilidades:  

 

a) A compreensão de que a gramática da língua se realiza em níveis e que há uma integração entre 

eles para constituírem de fato produtividade linguística. 

 

b) A percepção de que a escolha do léxico é pragmática e discursivamente motivada para cumprir 

funções sociais no gênero artigo de opinião; 

 

c) A aptidão para identificar os diferentes efeitos de sentidos articulados nos textos, diferenciando 

claramente os sentidos denotativos e os metafóricos; 

 

d) A aptidão para analisar alguns elementos linguísticos, enquanto recurso da língua, que cumpre 

funções de articular construções de sentido para atender a intencionalidade do falante. 

 

Atividades: Aulas explicativas com resolução de exercícios 

 

1. Quais palavras sugerem e dão pistas da formação ou área de atuação do autor nos textos: 

 

a) A vida é mesmo feita de escolhas: 

 

No texto 1, a primeira frase “Nesta semana, resolvi compartilhar com os leitores um assunto diverso 

do que estamos acostumados a escrever, sobre o Direito e seus diversos vieses”, já aponta para um 

autor que tem conhecimentos de Direitos, podendo ser entre outros profissionais dessa área, um 

advogado. 

 

b) Um Universo, uma vida: 

 

No texto 2, as palavras: matéria, Cosmo, universos, multiuniverso, física, radiação, eletromagnética, 

hidrogênio, hélio, elementos, químicos, leis, naturais, oxigenação, da atmosfera, demonstram que 

autor tem leituras e conhecimentos sobre algo ligado a física ou a química, compatibilizando com a 

sua formação Físico. 

 

http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/
http://www.arazao.com.br/2012/11/artigo-a-vida-e-mesmo-feita-de-escolhas/


110 

 

c) Esperança do Mundo: 

 

 No texto 3, as palavras: felicidade, solidão, metafísica barata, esperança do mundo, redenção do 

mundo, os delírios, filosofia, razão, civilização, honestidade, problema filosófico, ilusões, vaidade 

intelectual, filósofo, revelam a área de interesse do autor, sendo compatível com a sua formação de 

Filósofo. 

 

 

Outro recurso de escolha linguística e discursiva usado por articulistas é o uso da voz 

de autoridade. Este recurso consiste na citação de autores, exemplos, fatos, que embasam 

teoricamente o ponto de vista do autor, dando amplas condições para o leitor perceber o seu 

domínio de conteúdo. Tal fato transmite confiabilidade e é favorável para a persuasão sobre o 

interlocutor. 

 

 

2. No texto 1, o autor cita um comentário do escritor russo “Máximos Gorki”. Qual é o comentário e 

por que ele faz essa citação? 

 

O comentário é: Afinal de contas, quando o trabalho é um prazer, a vida não é uma alegria? E 

quando o trabalho é um dever, a vida não é uma escravidão? 

Essa citação serve como argumento para a defesa de sua tese e ainda demonstra um conhecimento 

amplo do autor, dando-lhe mais autoridade e propriedade para falar sobre o tema.  

 

3. No texto 2, o autor constrói seus argumentos sem citar autores e obras. Então, qual é a sua 

estratégia linguística para transmitir confiabilidade ao seu leitor? 

 

É importante que os alunos percebam que ao fazer explicações científicas, o autor já se constitui a 

voz de autoridade. 

 

4. Quais são as vozes de autoridades no texto 3? 

 

No texto 3, o autor recorre a filósofos como Albert Camus, Emil Cioran, Kant e a escritores de filmes 

que são tomados como exemplos, Robert Duvall, Felix Van Groeningen, para demonstrar que tem 

propriedade no que diz e, assim, valorizar os seus argumentos.  

 

 

O objetivo dessas primeiras questões é mostrar que a escolha do léxico é pragmática 

e discursivamente motivada para cumprir com as funções sociais do gênero artigo de opinião, 

de persuadir e convencer o interlocutor. Além de demonstrar que o uso de recursos da língua 

para expressar a voz de autoridade espelha o nível de conhecimento e de leitura do autor.  

Um dos elementos gramaticais central na predicação é o verbo, por acionar uma 

estrutura argumental. A predicação é entendida como processo básico de constituição do 

enunciado. A estrutura argumental do verbo, por sua vez, diz respeito aos diversos elementos 

que o verbo agrega numa relação de dependência, ou seja, o verbo mais seus 
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complementos/termos (sujeitos e complementos), denominado por Neves ([2006] 2013, p. 

40), “nó central que dá unidade estrutural à frase, unindo os diversos elementos num só 

feixe”. Os verbos podem indicar ação, processo, ação-processo e estado. 

O estudo dos verbos nas próximas questões centra-se na reflexão de seus aspectos 

semânticos/ funcionais a partir dos textos estudados.  

 

 

5. Os processos representados pelos verbos são marcados no texto 2 pela primeira pessoa do plural. 

A maioria deles apresenta um aspecto mais durativo e de continuidade. Quais são eles? 

 

Espera-se que os alunos percebam que esse aspecto está implícito nas formas verbais vamos ..., 

como vamos deixar, vamos ficar... e também nos verbos vivemos, aprendemos, que semanticamente 

representam um processo durativo. 

 

6. Qual é a funcionalidade dessa escolha verbal para esse texto? 

 

Esses verbos são condizentes com a temática do texto, haja vista que falar da vida infere uma 

relação temática de continuidade. 

 

 

Há em nossa língua verbos de percepção sensorial que em seu sentido pleno, 

segundo Silva (2012), revelam funções corporais e apresentam deslizamentos funcionais 

produtivos que se direcionam para gramática ou para o discurso. Nessa perspectiva, os 

domínios sensoriais são gerados pelos sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), 

espécies de canais de informação sobre o mundo, respondentes a estímulos diferentes. Desse 

modo, num processo biológico, o cérebro capta informações externas dos objetos e dos 

eventos no mundo através dos sentidos.  

A visão, por exemplo, é um sentido que está conectado abstratamente ao domínio do 

conhecimento, da intelecção, do controle e da manipulação. Isto porque, “os elementos que 

caracterizam a natureza física da visão como a luz, os olhos e os movimentos faciais 

permitem estabelecer uma forte conexão entre luz e conhecimento” (SILVA, 2012, p. 197). 

Seria uma espécie de ligação direta daquilo que se vê fisicamente ao conhecimento cognitivo 

que permite categorizar, julgar e atribuir valores. Por esta razão, o verbo ver fica atado ao 

mesmo tempo ao domínio físico e mental. Vejamos no texto: 

 

 

7. No texto 3, pelo fato de discutir questões filosóficas, o autor faz uso de verbos semanticamente 

subjetivos sensitivos. Alguns deles não são empregados em seu frame prototípico (sentido usual). 

Observe nos fragmentos a seguir “No filme, salta aos olhos o deserto do Texas, a solidão de todas as 

planícies e a total ausência de qualquer metafísica barata”. 
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a) Qual o fator sensorial está sendo usado nesse fragmento? 

 

A visão. É importante que o professor esclareça que frame prototípico é o sentido mais habitual do 

verbo. Por exemplo, o verbo ver aciona o frame de: de estar no campo de visão, alguém vê algo ou 

alguém. São as casas a serem preenchidas.  Alguém  ver algo ou alguém .  

 

b) Qual é sentido contextual da forma verbal em negrito? 

 

Espera-se que o aluno perceba que a forma verbal destacada não se refere apenas ao ato de 

visualizar alguma coisa, mas que os elementos vistos se destacam, são estritamente salientes no 

campo visual do autor. 

 

 

Na questão 7, há uma referência a frame, que diz respeito a dimensão que estabelece o 

significado de um item lexical pela evocação da cena conceitual associada. Moreira (2012), 

baseada em Fillmore (1976), define frames como conceitos ou estruturas conceituais 

corporificadas e motivadas pelo o uso e estabelecidas na memória permanente, fruto de nossa 

interação com o mundo e da consolidação de nossa experiência diária. 

Em relação a protótipo, também citado na questão 7, Neves ([2006] 2013) explica que 

a noção de protótipo se assenta na relação entre cognição e gramática, e possibilita um 

diálogo direto entre Funcionalismo e Linguística Cognitiva, a partir da associação entre as 

formas de linguagem e os acontecimentos do mundo. Está relacionado ao padrão de 

regularidade, ou seja, o protótipo é o membro que ostenta o maior número de propriedades 

caracterizadoras de uma categoria. 

Logo, ao usar essas noções na SDF, consideramos protótipo um exemplar que reúne 

as características esperadas em um representante ideal abstrato de uma categoria, e frame 

prototípico como um conceito mais habitual, pré-concebido, que ocorre com maior 

frequência. Moreira (2012), relacionando a definição de frames a protótipos, diz que “as 

estruturas conceituais são frames complexos e interligados e o efeito prototípico surge a partir 

dos vários processos de enquadramento estatístico/fuzzy de nossas percepções nos frames que 

nosso sistema sensório-motor realiza” (MOREIRA, 2012, p. 34). 

Ainda em relação ao domínio sensorial dos verbos, destacamos na próxima questão, 

o verbo alimentar, relacionado ao paladar que, segundo Silva (2012), apresenta uma conexão 

direta entre experiência perceptiva da gustação e experiência mental de saber. Essa relação é 

perceptível quando associamos o ato de degustar uma comida ou uma bebida ao ato de 

adquirir saber, experiências, ações especificamente humanas. Em uma dimensão metafórica, 

esse verbo pode assumir outra postura semântica, tal como em 8: 
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8.  No fragmento do texto 3, “Acrescentaria, além dos políticos profissionais, os intelectuais que a ela 

se voltam como redenção do mundo e forma de obrigar os outros a viverem de acordo com os 

delírios que alimentam em seus gabinetes”. 

 

a) A qual domínio sensorial este verbo pertence originalmente? E no texto? 

 

Ao paladar em seu sentido denotativo. 

 

E no texto, ele é usado no sentido de fomentar, contribuir para a realização de algo. 

 

b) Quem é o sujeito desse verbo? 

 

Os intelectuais. 

 

 

É possível aproveitar essa questão (b) para explicar aos alunos a realização da 

gramática da língua em níveis que estão integrados entre si. O sujeito, no nível sintático, por 

exemplo, preenche a casa do argumento 1 do verbo alimentar. Ao preencher essa casa de 

argumento, apresenta conteúdo discursivo e, assim, interage semanticamente e 

pragmaticamente com os demais elementos da frase e com o contexto em que está sendo 

produzido, compondo a sua estrutura argumental. Sujeitos e complementos fazem parte da 

estrutura argumental do verbo 

A próxima questão refere-se aos domínios sensoriais olfato e audição. Num caráter 

metafórico os verbos sentir cheiro ou cheirar podem ser usados para indicar ‘mau caráter’ ou 

‘características psicológicas desqualificáveis’. Tais metáforas permitem a associação do olfato 

ao ato cognitivo de atribuir características que não dependem tão somente da percepção física 

do cheiro ou odor, ultrapassa seus limites e adentra nas caraterísticas de cunho psicológica, 

julgando o caráter.  

Os verbos acionados pela a audição, como escutar, ouvir e ter cuidado, esse último 

no sentido metafórico em que ouvir está ligado diretamente ao ato de obedecer, revelam a 

relação do sentido da audição à noção abstrata da influência intelectual e emocional sobre 

aquele que ouve, cuidando da observância em relação àquilo que o falante diz, portanto, em 

muitas línguas o ato de ouvir também indica ‘diligência’ e ‘obediência. Vejamos: 
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9. No fragmento “Sempre sinto um cheiro de mesquinharia quando ouço alguém falar de uma nova 

dieta”. 

 

a) Quais os domínios sensoriais estão sendo usados? 

 

Olfato e audição 

 

b) As duas formas verbais “sinto cheiro” e “ouço” estão sendo usadas nos seus sentidos usuais, 

prototípicos, ou no sentido figurado, metafórico? Por quê? 

 

A primeira forma verbal “sinto cheiro” está sendo usada no sentido metafórico, porque 

mesquinharia é abstrata e não emite cheiro. 

A segunda forma verbal “ouço” preserva seu sentido denotativo de escutar. 

 

10.  Em que situação linguística o verbo ouvir teria um sentido metafórico? Dê exemplos  

 

Quando estiver relacionado ao ato de obedecer. Ex: Eu não ouvi os conselhos da minha mãe 

 

Como organizador determinante da estrutura argumental, o verbo, de acordo com 

Neves ([2006] 2013), pertence à esfera semântica de relações e processos, sendo responsável 

pelo amarramento sintático-semântico dos diferentes participantes. Assim, os verbos tecem as 

redes de relações e processos construtores do texto, e para atender intenções pragmáticas 

discursivas determinam a pessoa verbal, sujeito da enunciação. 

 

 

11.  Quais as pessoas discursivas predominantes nos três textos?  

 

A primeira pessoa do singular no primeiro texto. 

A primeira pessoa do plural no segundo texto. 

A primeira pessoa do singular no terceiro texto.  

 

12.  Em artigo de opinião da esfera jornalística, opta-se por usar qual pessoa do discurso?  Por quê?  

 

Na esfera jornalística, geralmente, a opção é a escrita do artigo de opinião na primeira pessoa do 

singular. Na escola, opta-se pela terceira pessoa do singular, para manter a impessoalidade. 

 

 

Considerando que a composição dos gêneros é determinada, também, pelos 

contextos de produção e de circulação, no artigo de opinião produzido para a esfera 

jornalística, os autores possuem voz de autoridade decorrente de sua formação específica a 

respeito do assunto tratado. Em virtude disso, escrevem na primeira pessoa, marcam uma 

posição de comprometimento com o que está sendo dito e não “protegem suas faces”, 

assegurando ao leitor de que são conscientes das afirmações feitas. 
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 Em contrapartida, ao ser escolarizado, ou seja, produzido na escola, o artigo de 

opinião sofre as modificações do contexto de produção e de circulação. Assim, pelo fato do 

aluno ainda estar em processo de formação, é preferível que, algumas vezes, ele opte pela 

terceira pessoa do discurso ao produzir um texto do gênero. 

Associado ao estudo dos verbos, é possível considerar também nesta SDF os 

processos de relação, que demarcam os laços coesivos e especificam as regras de combinação 

e hierarquização entre os diversos componentes das frases e do texto, nos níveis sintáticos e 

semânticos.  

No gênero artigo de opinião, a textualidade (tessitura), correspondente à rede de 

relações, de conexão nos encadeamentos de enunciados, organiza-se por meio de alguns 

mecanismos coesivos, tais como: referência, elipse, conjunção, coesão lexical, representados 

por preposições, conjunções, pronomes relativos e outros tipos de conectores. Esses recursos 

linguísticos cumprem funções de articular a construção de sentido, para atender a 

intencionalidade do autor.  

Nesta 3ª etapa, com base em Neves ([2006] 2013), as atividades propostas centram-

se apenas em alguns mecanismos de referência, demonstrando os seus usos e efeitos de 

sentidos na constituição dos textos de Gleiser e Pondé. 

O processo de referenciação envolve interação e intenção, uma vez que consiste 

numa negociação entre interlocutores que escolhem se referir a algo ou a alguém citado ou 

não no discurso. Neves ([2006] 2013), baseada em Dik (1989), argumenta que a primeira 

noção de referência diz respeito a construção dos referentes, considerados os objetos do 

discurso, depois, a segunda noção é a identificação dos referentes. A partir dessa 

consideração, a autora estabelece dois modos de referenciar textualmente: o construtivo cuja 

referência é criada pelo ouvinte, isto é, o falante usa um termo para o ouvinte construir um 

referente, conforme o seu modelo mental; e o identificador que induz o interlocutor, a partir 

de um termo usado pelo locutor, identificar um referente que já foi usado, dito no texto.    

Neves ([2006] 2013) adverte que o processo de referenciação não pode limitar-se à 

noção de construção e identificação de objetos do discurso, pois abrange um universo maior e 

mais significativo sendo a própria constituição do texto como uma rede de referentes 

introduzidos e mantidos numa relação estratégica de dependência para tecer o sentido do 

texto.  

Para o aluno de Ensino Médio, é exigido o reconhecimento das noções de referências 

anafóricas (remissão feita para trás, para um objeto do discurso já dito anteriormente) e 

catafóricas (remissão feita para frente, para um elemento ainda a ser exposto). Os elementos 
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anafóricos e catafóricos podem representar um nome, um sintagma, um fragmento de uma 

oração ou todo um enunciado. 

 

 

Atividades metalinguísticas: continuação da aula 15 

 

13.  No primeiro parágrafo do texto 2, temos o fragmento, “Já que hoje é domingo de Páscoa, nada 

como um tema que explora se não a Ressureição, ao menos o que cientificamente chega mais perto: 

a relação da matéria com o Cosmo e com a vida”.  

 

a) O sintagma um tema anuncia um dado novo no texto. Qual é? 

 

A temática do artigo, a relação da matéria com o Cosmo e com a vida. 

  

b) Como podemos chamar esse processo de referência? Por quê?  

 

Trata-se de uma referência de catáfora, pois se refere a um dado que ainda será anunciado.  

 

c) Ao invés de usar o artigo indefinido um, em um tema, o autor poderia usar o artigo definido o, o 

tema? Por quê? 

 

Nesse momento, o professor aproveita para mostrar a funcionalidade do artigo. A substituição não 

seria possível por se tratar de uma informação nova e nesse caso, o indefinido é obrigatório. Se o 

tema já tivesse sido anunciado, já não caberia o uso do indefinido e sim, obrigatoriamente, o uso do 

artigo definido. 

 

14.  No segundo parágrafo do texto 2, no fragmento “Vivemos num Universo onde as leis da física 

são as mesmas em todas as partes. Como sabemos disso, dadas as enormes distâncias entre as estrelas 

e, mais ainda, entre as galáxias? Sabemos disso porque, para estudar objetos distantes, não 

precisamos ir até eles: basta coletar a luz e outros tipos de radiação eletromagnética que emitem 

(ultravioleta, infravermelho, raios X...) e analisá-la do conforto de nossos escritórios aqui na Terra”.  

 

a) A palavra “disso” aparece duas vezes neste fragmento. A quem ela se refere? E qual é a relação de 

referência estabelecida por ela? 

 

Ao conhecimento de que as leis da física são as mesmas em todas as partes. A relação de referência 

agora é anafórica, pois a palavra disso vai recuperar o que já foi dito anteriormente. 

 

b) Qual seria uma explicação funcional para o autor optar por um termo mais geral, ao invés de 

especificar o “disso”? 

 

Não se faz necessário, haja vista que já foi falado e se assim o fizesse comprometeria a estética do 

texto, deixando-o repetitivo.  

 

c) Ainda neste fragmento aparece o pronome obliquo “la”, na expressão “analisá-la”, esse “la” 

parece recuperar apenas um elemento do texto. Qual é o elemento que esse pronome recupera? 

 

O elemento recuperado é a luz, pois como a luz parece estar mais saliente por está diretamente 

ligada semanticamente às estrelas, é possível que o pronome se refira apenas a ela. 

 

d) É possível que haja uma inadequação linguística nesse caso. Explique-a.  

 

Na frase, o sentido do verbo coletar é preenchido por dois objetos distintos, a luz e outros tipos de 
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radiação, que serão analisados. No entanto, ao recuperá-los, o autor usa o pronome no singular: 

analisá-la, que pode ter sido proposital para destacar somente a luz ou pode ter sido um pequeno 

descuido do autor no momento da escrita.  

 

e) O recurso linguístico que faz a conexão entre os elementos que preenchem a casa do objeto direto 

na oração, “basta coletar a luz e outros tipos de radiação eletromagnética que emitem (ultravioleta, 

infravermelho, raios X...) e analisá-la do conforto de nossos escritórios aqui na Terra”, é a conjunção 

aditiva e, que nesse contexto tem o sentido de junção, adição de orações. O que poderia ser feito para 

resolver a possível inadequação linguística, comentada anteriormente. 

 

Um recurso possível seria substituir a conjunção aditiva por uma alternativa, em que um termo 

exclui outro, assim, a referência ficaria adequada. Essa é uma oportunidade para o professor falar 

sobre a funcionalidade da conjunção. 

 

 

Por fim, o processo de transação está diretamente relacionado às estratégias de 

construção textual, à forma como o autor ou o falante organiza o enunciado para interagir, 

para se expressar e atingir a suas intenções comunicativas. Nesse processo, inclui-se o que 

Oliveira e Coelho (2003) chamam de níveis de estruturas discursivas13, sendo que para cada 

uma dessas estruturas, terá sempre um conjunto de traços linguísticos típicos e específicos. 

Logo, o artigo de opinião, caracterizado por uma visão dialética, é constituído pela seleção 

léxico/gramatical para a consistência de um raciocínio e a evidência das provas, de 

argumentos que sustentem esse raciocínio. 

Sugere-se que sejam retomadas todas as características formais e discursivo-

funcionais do gênero artigo de opinião, estudadas no decorrer das aulas. É uma espécie de 

revisão de tudo o que foi estudado e do que os alunos aprenderam ao longo das aulas.  

 

 

Atividades linguísticas de reescrita de texto: AULA 16 

 

Tempo estimado: Duas horas/aulas 

 

Atividade linguística e metalinguística 

 

1. A partir dessa lista, vamos rever as características discursivo-funcionais e a organização estrutural 

do gênero artigo de opinião: 

 

 Ao escrever um artigo de opinião o aluno deverá: 

 

a) Pensar primeiramente na tese: O que vai defender; 

 

b) Organizar as ideias para definir quais serão os argumentos de sustentação da tese; 

 

                                                           
13 Oliveira e Coelho (2003, p. 108) usam uma definição de Paredes Silva (1996a, p. 2) de que os níveis de 

estruturas discursivas “são modos de organização que representam as possibilidades da língua, as rotinas 

retóricas ou formas convencionais que o falante tem à sua disposição na língua”. 
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c) Pensar em quem será seu leitor, para fazer a escolha do léxico adequada; 

 

d) Planejar quais serão seus recursos para validar os argumentos: exemplos, voz de autoridade, etc.; 

 

e) Esquematizar a estruturação do texto, conforme o esquema de Silva (2013): 

 

1º parágrafo: É a contextualização do assunto a ser abordado. Expõe em linhas gerais o 

devido assunto relevante. Pode terminar com uma pergunta retórica que abrirá portas para nova 

análise e desencadeará uma série de argumentos. 

 

2º parágrafo: Começa a análise do autor, marcado pela presença de juízos de valor, que vão 

rodear todo o assunto da posição autoral. 

 

3º e 4º parágrafos: As respostas conduzem gradativamente os raciocínios, coincidindo com a 

posição do leitor. Tais argumentos sustentam a análise e são logo explicados pelo autor. 

 

5º e 6º parágrafos: Geralmente apresentam explicações de atitudes e enumeram outros 

aspectos relevantes ou conflituosos. 

 

7º e 8º parágrafos: São os parágrafos finais e geralmente concluem a posição do articulista, a 

respeito do dito no olho do artigo. O leitor compreende, diante do exposto, por que o autor enumerou 

tantas razões e outras vozes nos parágrafos anteriores e assimila a ideia principal do texto, e conclui 

ainda de forma coerente com o todo apresentado. 

 

Não é uma estrutura fixa. O número de parágrafos pode ser menor. Em linhas gerais e 

superficialmente, o artigo apresenta um problema, discussão e avaliação. 

 

O parágrafo inicial apresenta a contextualização do tema, a qual localizará o leitor no âmbito 

do assunto que será discutido. 

 

 Os demais parágrafos apresentam o desenvolvimento do texto e as estratégias analítico-

argumentativas a fim de construir uma relação argumentação-sentido e sustentar a tese.  

O parágrafo final acarretará o fechamento e a conclusão do autor. Pode apresentar uma 

breve retomada ao assunto principal e sua posição definida claramente no texto. 

 

Ao terminar, o aluno deve pensar num título, que deve prevê o assunto abordado no texto. 

 

Produção textual: Reescrita do texto 

 

2. Reescreva o seu texto sobre Felicidade, observando todos os aspectos estruturais, linguísticos, 

discursivo-funcionais estudados sobre o artigo de opinião. 

 

 

O exercício da reescrita do texto é o momento de consolidação da aprendizagem, em 

que o aluno externaliza aquilo que ele internalizou sobre a língua no decorrer das aulas 

orientadas pela SDF. Além de aguçar a percepção em relação a algumas falhas na escrita 

anterior, o aluno terá habilidade para fazer substituições, adequações gramaticais e, conforme 

propõem Oliveira e Coelho (2003), buscar alternativas de outros recursos de organização 

textual articuladores de distintos efeitos discursivos.   
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A última atividade desta SDF consiste em um momento de avaliação, imprescindível 

para analisar a eficácia da SDF, na qual os alunos devem ser instigados a avaliar as atividades 

de modo geral, apontando as falhas e as virtudes, e sugerindo algumas outras atividades que 

podem enriquecer essa sequência. É importante que todo o processo seja avaliado, 

considerando as perspectivas dos alunos e do professor. 

Partindo do pressuposto de que uma intervenção didática implica numa visão 

processual da prática docente em que o planejamento, a aplicação e a avaliação estão ligados 

e inter-relacionados, consideramos que o processo de avaliação é importante para determinar 

as características de qualquer metodologia. Optamos por uma avaliação numa concepção mais 

global do processo de ensino-aprendizagem, apontando os aspectos produtivos e as possíveis 

falhas que podem ser reparadas para que haja uma mudança ou adaptação de metodologia. 
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5- A EXPERIÊNCIA PILOTO DE APLICAÇÃO DA SDF 

 

 

Esta pesquisa foi realizada considerando-se o percurso de planejamento, aplicação, 

avaliação de uma sequência didática, com vista a contribuir para a reflexão do processo de 

ensino-aprendizagem de língua, em especial, com o ensino de Língua Portuguesa.  Nesse 

sentido, o objetivo referente à aplicação consiste em oferecer ao professor e aos alunos uma 

proposta de SDF com atividades que contemplem a língua em uso, através de textos 

autênticos, e que priorizem o ensino de gêneros discursivo-textuais e da gramática 

organizadora das relações e responsável por construir as significações e definir os efeitos 

pragmáticos.  

A experiência piloto de aplicação da SDF foi realizada no estado do Pará, mais 

especificamente, com os professores da rede estadual de ensino de Santarém. Essa escolha foi 

determinada pelo fato de termos vínculo empregatício com essa rede de ensino, e devido aos 

baixos índices do IDEB nesse Estado nos últimos anos, 2013 e 2014. Esses índices refletem a 

carência de trabalhos que tenham como foco colaborar para a melhoria do ensino.  

Assim, este capítulo está subdividido em três seções, nas quais apresentamos e 

analisamos o desenvolvimento da experiência piloto de aplicação da SDF. Na primeira seção, 

há um breve relato sobre as oficinas de preparação ofertadas aos professores/colaboradores 

participantes dessa experiência. Na segunda seção, analisamos os dados referentes à aplicação 

a partir de alguns parâmetros inerentes à intervenção didática. E na última seção, 

apresentamos uma análise panorâmica do ensino de Língua Portuguesa no contexto sócio-

político, locus da pesquisa, e explicitamos os fatores que facilitaram e os que dificultaram a 

aplicação da SDF. 

 

5.1 As oficinas de preparação dos professores/colaboradores para aplicação da SDF 

 

Ao professor/colaborador foi ofertada uma oficina de preparação para discutir os 

conhecimentos teórico-metodológicos embasadores da SDF e para apresentar as atividades e 

as estratégias metodológicas desse instrumento didático, conforme a parametrização 

linguística funcionalista.  

Foram três dias de oficinas (05, 06 e 07 de novembro de 2014), e participaram desse 

momento treze professores, dos quais oito aplicaram a SDF em suas escolas (apresentamos 

uma breve caracterização dessas escolas e de seus respectivos professores e turmas no Anexo 
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C). No período das oficinas, os estudos centraram-se nas discussões do aparato teórico 

funcionalista, referente à concepção de linguagem, à visão dos gêneros como instrumento de 

ensino e ao estudo de gramática em função do texto. Os professores/colaboradores 

apresentaram sugestões de metodologias para a realização de algumas atividades. Foi um 

momento valioso de troca de experiências e de aprendizagem mútua. 

De um modo geral, consideramos que as oficinas foram produtivas, pois houve 

efetiva participação dos professores/colaboradores, os quais demonstraram uma boa recepção 

à proposta e enfatizaram o quanto foi importante o período de preparação para aplicação da 

SDF, em que puderam conhecer (ou rever) e discutir a base linguística da SDF e a sua 

contribuição para prática docente de cada professor (conforme nos mostra as avaliações desse 

momento, disponíveis no Anexo D).  

 

5.2 Análise e Interpretação dos dados relativos à intervenção didática 

 

Analisar o desenvolvimento do processo da aplicação da SDF significa considerar 

que uma intervenção pedagógica exige “situar-se num modelo em que a aula se configura 

como um microssistema definido por determinados espaços, numa organização social, certas 

relações interativas, uma forma de distribuir o tempo, um determinado uso de recursos 

didáticos etc.” (ZABALA, 1998, p. 17). Esses são elementos integrados configuradores do 

processo dinâmico de ensino em sala de aula e parametrizadores da nossa análise.  

Por se tratar de uma experiência de intervenção pedagógica, seguimos os parâmetros 

de análises propostos em Zabala (1998) para orientar a observação e a análise da aplicação da 

SDF, nas sete escolas parceiras, contextos distintos e indissiocráticos, mas que, ao mesmo 

tempo, apresentam alguns aspectos comuns por pertencerem ao mesmo contexto social. Os 

parâmetros de análises são os seguintes: 

a) Relações interativas entre pesquisador e professores/colaboradores; 

b) Distribuição do tempo; 

c) Utilização dos espaços pedagógicos; 

d) Recursos didáticos; 

e) Relações interativas entre professor e alunos. 

Esses parâmetros nos permitem analisar a aplicação da SDF numa perspectiva 

processual, favorecendo a ampliação do campo de visão da educação como um processo 

gradativo, cujos resultados não são imediatos e nem expostos, tão somente, em dados 

numéricos.   
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5.2.1 Relações interativas entre pesquisador e professores/colaboradores 

 

Telles (2002), ao discorrer sobre as relações interativas entre o pesquisador e o 

professor/colaborador, adverte que algumas práticas muito comuns nessa relação rompem os 

laços de confiança e distorcem o verdadeiro sentido de se fazer pesquisa educacional. O autor 

refere-se às práticas em que alguns pesquisadores invadem a sala de aula do professor, com 

vários equipamentos de gravação, questionários, tabelas etc., e têm o professor, sua didática e 

seus alunos como objetos de pesquisas. Depois, deixam a escola para escreverem seus textos, 

muitas vezes tecendo críticas destrutivas, sem ao menos oferecerem um retorno ao professor 

sobre seus equívocos didáticos e profissionais, sem contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento e para o melhoramento de sua prática. 

Nesse contexto, perpetua-se uma relação arraigada de poder, em que o pesquisador é 

o detentor do conhecimento e o professor é um receptáculo vazio, com práticas ultrapassadas. 

Por esta razão, entrar na escola como um pesquisador, atualmente, se tornou uma tarefa difícil 

e delicada, pois o clima é de desconfiança.  

Para amenizar essa desconfiança, procuramos, numa perspectiva emancipadora, 

demonstrar a pretensão de construir uma relação de parceria, reconhecendo os professores 

como profissionais detentores de um conhecimento relevante e importante para a nossa 

pesquisa. E, em oposição à visão de receptáculo vazio, reconhecíamos também o potencial 

intelectual e técnico, e a capacidade de reflexão desses professores para contribuir, referendar, 

validar e enriquecer nossa proposta. 

Apesar disso, o acompanhamento da aplicação da SDF nas escolas foi um pouco 

tenso. Havia certo desconforto do professor com a presença do pesquisador, pelo fato de se 

sentir avaliado. Para amenizar essa situação, tentamos romper certos formalismos e deixar o 

professor confortável para realizar as suas atividades.  

O papel do pesquisador foi importante para orientar, refletir e discutir a prática junto 

ao professor, para em conjunto tentar entender não um mundo pré-fabricado, mas um mundo 

dinâmico em constante processo de construção. Mesmo com alguns contratempos, é possível 

afirmar que se estabeleceu uma relação de confiança em que “tanto pesquisador quanto o 

professor, em parceria, trabalham engajados na produção de sentidos sobre a prática 

pedagógica” (TELLES, 2002, p. 98). 
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5.2.2 Distribuição do tempo 

 

A aplicação da SDF foi realizada no quarto bimestre, de novembro de 2014 a janeiro 

2015 (dispomos de uma descrição mais detalhada dessa aplicação no Anexo E). Nesse 

período, as escolas costumam concentrar as atividades extraclasses, tais como: feira do 

conhecimento, semana de jogos internos, semana da redação, confraternizações, entre outros. 

Acresce-se a isso, que no período preparatório para a feira do conhecimento, os horários de 

aulas são reduzidos de quarenta ou quarenta e cinco minutos, para trinta ou vinte e cinco 

minutos. Devido a esses fatores, o tempo dedicado à aplicação da SDF foi insatisfatório.  Faz-

se necessário esclarecer que por se tratar de um polo de pesquisa distante da universidade 

proponente e, por uma questão de adaptação curricular de conteúdo, não houve possibilidade 

de aplicação da SDF em outro bimestre.  

Além disso, o tempo para que o professor estudasse a proposta antes de aplicá-la 

também foi exíguo, decorrente de sua carga horária extensa de trabalho. Apesar de eles terem 

participado de oficinas de preparação, seria imprescindível momentos extras de estudos. 

 Acreditamos que em outro período e em contextos mais favoráveis, o 

desenvolvimento da SDF seria mais satisfatório, ou seja, o percentual de atividades realizadas 

fosse maior que a média de 38%, e que tivéssemos condições de fazer também uma avaliação 

ou uma verificação da aprendizagem dos alunos.  

 

5.2.3 Utilização dos espaços pedagógicos 

 

Ao discorrer sobre a distribuição do tempo e do espaço, como variáveis 

influenciadoras das diferentes formas de intenção pedagógica, Zabala (1998) adverte que 

esses fatores são cruciais e imprescindíveis para configurar e condicionar o ensino, pois 

transmitem e veiculam sensações de segurança e ordem, haja vista que “são muitas horas que 

os alunos passam num espaço concreto e com um ritmo temporal que pode ser mais ou menos 

favorável para a sua formação” (ZABALA, 1998, p. 130). 

Além disso, o autor acrescenta que 

 

a necessidade de que o aluno viva num ambiente favorável para o seu 

crescimento também, inclui, e de maneira preferencial, o ambiente em que 

deve se desenvolver. O estado de ânimo, o interesse e a motivação receberão 

a influência do meio físico da escola. (ZABALA, 1998, p. 132) 
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Nesse sentido, é necessário que o aluno tenha um ambiente acolhedor e ao mesmo 

tempo confortável para o seu crescimento. As escolas parceiras, de certo modo, atendem 

parcialmente a esse quesito, pois algumas são estruturalmente boas, bem cuidadas e 

aparentemente confortáveis para os alunos.  

Um fato interessante, peculiar nessas escolas, é a ociosidade dos espaços 

pedagógicos, como laboratórios de informática e bibliotecas.  

Das sete escolas, apenas uma não possui laboratório de informática. No entanto, 

esses laboratórios, apesar de serem bem equipados, quase não funcionam por dois motivos 

básicos: por falta de um profissional com lotação específica para coordenar e fazer funcionar 

esse ambiente, a fim de assessorar o professor; e por falta de conexão eficiente com a internet, 

que não é apenas um problema das escolas, mas de toda a cidade.  

As bibliotecas apresentam problemas semelhantes aos dos laboratórios. Além de 

serem, na maioria das vezes, espaços pequenos e com poucos recursos, também não têm um 

profissional para organizar, coordenar e desenvolver projetos de leituras. Das sete escolas, três 

não têm bibliotecas e nas quatro que as possuem, as bibliotecas funcionam de maneira 

insatisfatória, ou, às vezes, nem mesmo funcionam, servem apenas como depósitos para os 

livros didáticos. 

Esses dois espaços, laboratório de informática e biblioteca, eram importantes para a 

realização de algumas atividades procedimentais, portanto, a falta deles afetou parcialmente o 

bom desenvolvimento da SDF, pois como afirma Zabala (1998, p. 132), “quando nossa 

atenção se concentra no ensino dos conteúdos procedimentais, a necessidade de revisar o 

tratamento do espaço se multiplica”. Desse modo, faz-se necessário adequar a atividade a um 

espaço que disponha dos recursos materiais que permitam realizar as atividades propostas. 

Para suprir essa lacuna e realizar, por exemplo, as atividades linguísticas com o uso da 

internet, alguns professores/colaboradores improvisaram com os celulares dos alunos e 

usaram o espaço físico da própria sala de aula. Certamente, nem todos tinham celular com 

internet, mas os que possuíam puderam fazer uso desse equipamento para fins didáticos. 

 

5.2.4 Os recursos didáticos 

 

Para falar sobre os recursos didáticos disponíveis ao desenvolvimento da aplicação, 

consideramos, primeiramente, a própria SDF como um recurso didático maior que configura 

uma intervenção com objetivos definidos e metodologias requerentes do uso de vários 

suportes. Nesse viés, a SDF seria o que Zabala (1998, p. 167) chama de material curricular, 



125 

 

por ser um instrumento que proporciona ao professor “referências e critérios para tomar 

decisões, tanto no planejamento como na sua intervenção direta no processo ensino-

aprendizagem e em sua avaliação”. 

A SDF, nesse contexto, é um material integrador de uma múltipla combinação de 

atividades contextualizadas e sequenciadas de modo a atender os diferentes tipos de conteúdo 

conceituais, procedimentais e atitudinais, possibilitando a compreensão e o uso linguístico, 

epilinguístico e metalinguístico de modo mais eficaz.  

Assim, para os conteúdos conceituais cujas atividades exigiam a compreensão, o 

estabelecimento de relações e a utilização do que foi aprendido em situações diversificadas, 

os recursos didáticos previstos foram textos impressos e os suportes que favoreciam a 

consulta e a comparação entre diferentes opiniões, como o da informática. Entretanto, apenas 

três professores/colaboradores recorreram ao computador ou à internet. Para Zabala (1998), o 

suporte da informática, quando bem utilizado para alcançar objetivos educacionais, 

 

se transforma num instrumento que contribui para a construção de conceitos, 

que permite fazer simulações de técnicas ou procedimentos e que pode 

propor situações conflitantes em que seja necessário comprometer-se de 

acordo com certos valores. (ZABALA, 1998, p. 185) 

 

Foram disponibilizados aos professores/colaboradores todos os materiais impressos e 

digitalizados sugeridos na SDF. A reprodução dos textos e das atividades para os alunos ficou 

a critério de cada professor. 

Para os conteúdos procedimentais, a SDF apresenta, conforme propõe Zabala (1998), 

atividades/exercícios que cumprem os requisitos de ordem e progressão, organizadas em 

ordem crescente de dificuldade, e constituem atividades contextualizadas que permitem a 

autocorreção e fomentam a compreensão e a reflexão sobre a importância de sua realização. 

 Cumprindo esse critério, as etapas da SDF iniciam sempre com as atividades 

linguísticas, que exercitam a leitura, a oralidade, a competência argumentativa, a compreensão 

e a interpretação textual, a percepção dos mecanismos de textualidade etc. Sequencialmente, 

desenvolvem-se as atividades epilinguísticas que enfocam os mecanismos de elaboração e de 

composição dos elementos responsáveis pela produção de sentidos nos textos. Nessa 

atividade, já se articula um estudo de gramática, compreendendo a inter-relação sintática, 

semântica e pragmática. Por fim, como propõe Franchi (2006), exercita-se a compreensão das 

implicações lexicais, gramaticais e discursivas para produção do artigo de opinião, nas 

atividades metalinguísticas de análise linguística.  
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Apenas dois professores/colaboradores realizaram as atividades metalinguísticas 

propostas na segunda etapa da SDF. Um professor substituiu o minisseminário por aula 

expositiva. Ele usou o quadro como suporte, copiou o conteúdo e depois o explicou através de 

exemplos. O outro realizou o minisseminário, porém houve pouco aproveitamento na 

aprendizagem. Nenhum professor realizou a atividade metalinguística proposta na aula 15. 

Como justificativa, os professores argumentaram a falta de tempo hábil para tal procedimento.  

Por fim, nos conteúdos atitudinais, os recursos utilizados foram os próprios alunos. A 

cada discussão, a cada debate promovido em sala de aula, induzia-se o aluno a se perceber 

como cidadão atuante, capaz de agir refletidamente, enfrentar desafios, discutir questões e 

perceber a funcionalidade das escolhas linguísticas promovidas nos textos.  

 

5.2.5 As relações interativas entre professor e alunos  

 

Sabe-se que uma boa aula está condicionada ao uso adequado do tempo, do espaço e 

dos recursos didáticos que devem constar do planejamento. Além disso, as relações interativas 

entre professor, alunos e os conteúdos de aprendizagem são fundamentais e decisivas para o 

bom aproveitamento do conteúdo objeto da aprendizagem e, consequentemente, para o 

sucesso no processo de intervenção.  

Esse requisito foi preenchido na proposta da SDF, pois primou pela interação e pelas 

relações interpessoais, partindo da concepção de que a língua se constitui no contexto social e 

a aprendizagem se efetiva no contexto escolar. As atividades linguísticas, epilinguísticas e 

metalinguísticas da SDF foram organizadas para promover o que Zabala (1998) chama de 

 

atividade mental auto-estruturante que permita estabelecer o máximo de 

relações com o novo conteúdo, atribuindo-lhe significado no maior grau 

possível e fomentando os processos de metagonição que lhes permitam 

assegurar o controle pessoal sobre os próprios conhecimentos e processos 

durante a aprendizagem. (ZABALA, 1998, p. 92, grifo do autor) 

 

As atividades da SDF por si só não são suficientes para promover as atividades 

mentais auto estruturantes, pois dependem diretamente do modo como são conduzidas na 

interação entre professor e aluno. No seu processo de aplicação, essa interação também foi 

parcialmente afetada, devido à dificuldade de alguns alunos em acessar o vocabulário dos 

textos e das questões propostas. 

De maneira geral, houve esforços dos professores/colaboradores para aplicar a SDF 

do modo mais interativo e participativo possível. Mesmo aqueles que não tiveram tanto 
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sucesso, demonstraram compreender a proposta e perceber a importância e a eficácia de um 

ensino de Língua Portuguesa de base interativa. 

 

5.3 Avaliação do contexto e do processo de aplicação da SDF  

 

As análises e as considerações feitas nesta seção são decorrentes da observação in loco 

do contexto de pesquisa e dos resultados de dois questionários respondidos pelos professores 

(Anexos F e G) no decorrer das atividades.  

 

5.3.1 Uma visão panorâmica do ensino de Língua Portuguesa nas escolas pesquisadas 

 

Entre os problemas relacionados ao ensino de Língua Portuguesa, elencados pelos 

professores das escolas parceiras dessa pesquisa estão: a falta de cursos de formação 

continuada, o baixo nível de letramento dos alunos, a confusão entre aulas de Língua 

Portuguesa e aulas de gramáticas, o ensino engessado de gêneros, a falta de recursos físicos e 

tecnológicos para assessorar o professor e a falta de políticas públicas compromissadas com a 

educação. 

Em síntese, a maioria dos problemas citados é decorrente da falta de políticas 

públicas compromissadas com uma educação de qualidade. E isso não se restringe ao 

contexto de pesquisa, tem uma abrangência bem maior, pois é um fato comum na maioria dos 

Estados do Brasil. No entanto, ao se deparar com diagnósticos que apontam para Estados com 

um déficit maior em qualidade educacional, como no Maranhão e no Pará, não são tomadas 

iniciativas arrojadas para modificarem esse quadro. Quase sempre sob o pretexto de 

limitações orçamentárias, apenas medidas paliativas são postas em prática cujos resultados 

não representam significativas mudanças qualitativas no quadro da educação. 

A falta de cursos de formação continuada foi uma reclamação unânime dos 

professores/colaboradores.  Não há na cidade uma ação sistematizada para esse fim. Os raros 

cursos ofertados a esses profissionais não trouxeram muitas contribuições, haja vista que a 

maioria se pautava em práticas já enfadonhamente conhecidas, limitando-se ao estudo de 

gramática tradicional, ou sugerindo o total abandono das regras gramaticais para um ensino de 

práticas engessadas de gêneros. Nada significativo e/ou satisfatório para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa local14. 

                                                           
14 Declaração feita pelos professores/colaboradores oralmente, durante as oficinas de preparação, e por escrito no 

questionário de perfil, disposto no Anexo E. 



128 

 

Além disso, as queixas também retrataram o distanciamento entre as universidades e 

as escolas de educação básica. São estritamente raros o compartilhamento das pesquisas 

produzidas, de seminários, simpósios ou qualquer apoio técnico das universidades para com 

os professores da rede pública de ensino.  

Tais fatos refletem-se na sala de aula no ensino de Língua Portuguesa através do 

baixo nível de letramento dos alunos, os quais apresentam, de certo modo, capacidade 

limitada de compreensão e interpretação de textos e, consequentemente, vocabulário reduzido 

e muitas dificuldades na escrita. A maioria dos alunos não tem hábito da leitura e apresenta 

muita resistência à releitura de textos. 

O baixo desempenho na leitura e na escrita dos alunos foi muito citado pelos 

professores/colaboradores. Tal fato talvez seja decorrente da falta de um programa de ensino 

que leve, de fato, a uma educação linguística, pois ainda prevalece, no contexto escolar, um 

ensino de língua centrado nas categorizações e nas análises sintáticas gramaticais, ou seja, um 

ensino baseado na transmissão de conhecimento. Para amenizar essa situação, Antunes (2009) 

expõe a necessidade de uma educação linguística que valorize a compreensão e a produção 

dos sentidos materializados nos textos, através do estímulo à reflexão sobre o uso linguístico, 

em que as questões gramaticais sejam acionadas naturalmente, de acordo com a necessidade 

do entender ou expressar-se com mais propriedade o que se quer dizer. 

Em oposição ao foco gramatiqueiro, em que muitos professores confundem aula de 

Língua Portuguesa com aulas de gramática tradicional, esse ensino deveria ter como foco, 

desde as séries iniciais, a leitura e a escrita, explorando os usos da língua e centrado, 

sobretudo, na interação oral e escrita. A língua em função, concretizada em ações e atuações 

comunicativas, deve ser foco do ensino de Língua Portuguesa, de modo que os alunos sejam 

capazes de formular e perceber as implicações de seus próprios discursos. Em consonância 

com os PCNs, na medida em que o professor consegue perceber a importância de explorar a 

língua em suas amplas funções desempenhadas pelo uso, as suas ações devem ser 

direcionadas para promover a gradativa inserção de seu aluno no mundo da cultura letrada, 

considerando as suas singularidades culturais, através de atividades de leitura, oralidade e 

escrita. 

Em outras palavras, o ensino da padronização da língua fica mais ajustado e mais 

eficiente quando o foco das aulas de Língua Portuguesa passa a ser a leitura, a compreensão e 

a escrita, que possibilitam aos alunos fazerem correlações, comparações e pressuposições, que 

estão na base de padrões morfossintáticos e semânticos visíveis nos textos. E isso pode ser 
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feito através de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas que estimulam a 

interação e a habilidade de comunicação dos alunos em diferentes contextos situacionais. 

Em alguns momentos foi possível perceber que alguns professores ainda preservam a 

concepção de que a gramática normativa pode favorecer a competência comunicativa. Tal 

visão é muito limitada e esvazia o fenômeno linguístico de suas funções sociais e históricas. 

Como o próprio nome diz, normas de gramática podem ajudar num determinado tipo de 

atividade interativa, a formal, principalmente escrita. E, ter o seu estudo como foco nas aulas 

de Língua Portuguesa, algo aparentemente comum nesse cenário, reduz o tempo e o acesso 

dos alunos ao processo de letramento na leitura e na escrita, reforçando a “ideologia da 

incompetência linguística”, de que quem não sabe as normas gramaticais não sabe 

português. Não queremos dizer com isso que não se deve estudar gramática nas aulas de 

Língua Portuguesa, pois não existe língua sem gramática, mas é necessário estar atento para 

como se ensina e qual a finalidade de cada análise linguística. 

O ensino de gramática nas escolas não seria um problema se a visão de gramática 

não fosse distorcida, entendida como esquemas isolados e autônomos, voltados tão somente 

para a catalogação. Portanto, o que deve ser questionado não é o ensino de gramática, mas 

como este é conduzido nas aulas de Língua Portuguesa, e o que pode ser feito para que os 

alunos percebam “a gramática da língua como a responsável pela produção de sentido na 

linguagem, como a responsável pelo entrelaçamento discursivo-textual das relações que se 

estabelecem na sociocomunicação, sustentada pela cognição” (NEVES, 2010, p. 9). 

Faz-se necessário o deslocamento de práticas corriqueiras de metalinguagens 

puramente classificatórias e terminológicas, para um ensino voltado a atender as habilidades e 

as competências exigidas pela interação social. A falta de leitura compromete a interação no 

contexto da sala de aula. Somado a isto, podemos citar também que, muitas vezes, o professor 

de Língua Portuguesa assume uma caricatura social de regulador e controlador das regras 

gramaticais, fato inibidor do desenvolvimento da competência interativo-social dos alunos. 

São essas barreiras que precisam ser quebradas, para, conforme propõe Antunes (2009, p.182, 

grifo da autora), o professor “ir sedimentando nos alunos a convicção de que eles sabem, 

podem e são capazes” de falar, ler e escrever, encorajando-os a exercitar essas habilidades. 

Se por um lado foi possível constatar a sobreposição das atividades de análises 

enfadonhamente categoriais e classificatórias que ocupam os espaços e os tempos das aulas de 

português nas escolas, por outro, nos deparamos também com a concepção equivocada de 

ensinar gêneros como conteúdo de ensino, ou seja, na visão de alguns professores, o estudo de 
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gramática deve ser abolido das aulas e o ensino de gênero ser o principal objetivo do ensino 

de Língua Portuguesa. 

Sabe-se, portanto, que o objetivo do ensino de Língua Portuguesa não é ensinar 

gênero e sua composição estrutural, mas sim, utilizá-lo como um instrumento representante da 

língua em uso, ampliador das competências interativas e mais significativas para as atividades 

sociais e que faz crescer o letramento dos alunos. É importante a compreensão de que os 

gêneros são instrumentos que possibilitam ao professor explorar as implicações lexicais, 

gramaticais e discursivas na diversidade de tipos e de gêneros de textos, assim como propõe 

Antunes (2009). 

A visão equivocada de ensino de gramática e ensino de gênero ainda norteiam as 

aulas de Língua Portuguesa e implicam resultados insatisfatórios em relação à competência 

comunicativa dos alunos em diferentes situações de interação. Além da dificuldade e da 

resistência à leitura, constataram-se também habilidades limitadas de argumentação e 

comportamentos passivos diante de situações que exigiam senso crítico e participação mais 

efetiva dos alunos. Nas atividades da SDF que exigiam o exercício da oralidade, foi 

necessário um esforço maior de alguns professores para estimular a participação de seus 

alunos, que retraídos e acanhados, ainda apresentavam certa resistência para interagir com o 

grupo.   

Essa passividade nada mais é do que reflexo de uma formação historicamente 

situada, em que o ensino da língua baseia-se na concepção de sistema abstrato e virtual que se 

esgota no estudo da morfologia e da sintaxe de palavras e frases soltas, sem espaço para o 

exercício da oralidade. Antunes (2003) referenda que deve haver espaço para o exercício da 

oralidade em sala de aula, com o professor conduzindo os alunos em direção à percepção do 

contínuo existente entre a fala e a escrita sem extremo entre elas. Ainda que cada uma tenha 

as suas especificidades, “uma ou outra servem à interação verbal, sob a forma de diferentes 

gêneros textuais, na diversidade dialetal e de registro que qualquer uso da linguagem implica” 

(ANTUNES, 2003, p. 99).  

 As dificuldades enfrentadas pelo professor nas aulas de Língua Portuguesa refletem 

a concepção de língua e de ensino de língua que se perpetua há décadas. A partir do momento 

que professor, peça chave desse processo, amplia o seu campo de visão e tem acesso a 

conhecimentos que promovam a mudança dessa concepção, suas ações estarão voltadas para a 

substituição do comportamento passivo do aluno por posturas mais ativas, mais participativas, 

promovendo-se de fato um letramento efetivo e um significativo desenvolvimento de 

competências linguísticas.  
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Nesse sentido, é importante que o professor reconheça que a sua postura e a sua 

concepção de língua norteará todo um trabalho de mudança de perspectiva e de paradigma, 

para que a escola possa cumprir com o seu papel de “assegurar ao sujeito aprendiz uma 

atuação verbal cada vez mais relevante e coerente (monitorada, também, quando for o caso)” 

(ANTUNES, 2009, p. 174). Em razão disso, o professor precisa estar atento à seleção das 

atividades de ensino, de modo que contemplem “propostas de leitura e escritas centradas nas 

suas funções comunicativas e nas diversidades dos contextos culturais” (ANTUNES, 2009, p. 

233), e que inclua o estudo dos gêneros e de suas estratégias discursivo-textuais, de modo a 

dar ao ensino da língua uma direção mais pragmática, mais comunicativa, mais interativa e 

mais funcional. 

Além disso, são extremamente relevantes a proposta de políticas de investimentos e 

de valorização desse profissional. É ele o condutor de todo processo. Logo, o sucesso e a 

melhoria na qualidade na educação dependem de um investimento significativo na sua 

formação inicial e continuada, na sua motivação profissional e na sua qualidade de vida. 

Acreditamos que as dificuldades com a leitura e a interação verbal oral e escrita são 

decorrentes de uma série de falhas no sistema educacional, atreladas também à falta de 

políticas públicas para a melhoria da educação. Tais fatos parecem não incomodar os 

administradores desse sistema, pois quanto menos letrada é uma sociedade, mais fácil de ser 

manipulada, de ser dominada, uma vez que reduzida a capacidade de interpretar, de inferir e, 

assim, de argumentar, se perde, sobretudo, o poder de questionar e de interferir no “sistema 

democrático”.  

Enfim, o ensino de Língua Portuguesa constatado nesta pesquisa não parece diferente 

do quadro já descrito por várias outras pesquisas linguísticas. No entanto, a nossa proposta 

funda-se na expectativa de que, enquanto se esperar o despertar das autoridades políticas para 

atender e suprir os déficits desse ensino, o professor pode adiantar-se e motivar o seu aluno a 

interagir - falando, lendo e escrevendo, tornando-o autor de sua própria história, que faz, age 

e participa do processo de sua formação. 

 

5.3.2 A recepção da SDF no contexto de pesquisa 

 

A partir das considerações feitas anteriormente, interessa-nos nesta seção discutir os 

aspectos que favoreceram e dificultaram o desenvolvimento das atividades propostas na SDF, 

bem como as contribuições dessa pesquisa para o ensino. Nesse viés, centramos nossa 
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atenção, primeiramente, ao canal de diálogo aberto pelos professores/colaboradores que 

demonstraram interesse em conhecer e aplicar a SDF em suas escolas. 

Como fator positivo na experiência piloto de aplicação da SDF, tivemos a 

disponibilidade e a aceitabilidade desses professores em interagir com uma proposta de ensino 

que, naquele contexto, talvez fosse nova ou diferente. Essa interação constitui-se em 

conhecer, estudar e aplicar um modelo didático que tenta romper com paradigmas de 

concepções reducionistas da Língua, de modo a priorizar a interação linguística e a 

competência comunicativa como foco de aprendizagem, assim como propõem os PCNs. 

Ao elencar as dificuldades no processo de aplicação da SDF, destacamos o exíguo 

conhecimento dos PCNs e de seus pressupostos básicos pelos professores/colaboradores15. 

Sabe-se, portanto, que o desconhecimento desses parâmetros compromete, de certo modo, a 

qualidade e o alcance pleno dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa na educação 

básica, pois são eles que parametrizam esse ensino e trazem a concepção de Língua como 

instrumento de comunicação. Essa concepção de Língua que se constitui na e pela interação, 

possibilita a participação social, com o expressar e defender pontos de vista, ter acesso à 

informação e produzir conhecimento.  

É fato que a falta de contato e de compreensão dos PCNs não é apenas um problema 

local, é disseminado no contexto da educação básica brasileira, como está explicito em 

resultados de muitas pesquisas relacionadas à formação de professores de Língua Portuguesa. 

Todavia, como já comentamos na seção anterior, faltam políticas públicas que proporcionem 

aos professores o acesso às discussões e análises desses documentos. 

Além disso, sabemos que os problemas de ordem administrativa, estrutural e social 

que afetam o contexto educacional fogem ao controle do professor e repercutem 

negativamente no processo de desenvolvimento da cidade, do Estado e do país e, 

consequentemente, acarretam internamente para que o ensino de Língua Portuguesa não 

avance e continue arraigado a práticas de estudo de gramáticas. Dutra e Listo (2010) ressaltam 

que 

apesar de todo o esforço dos professores, o resultado do trabalho 

desenvolvido nas escolas ainda está aquém do que se espera, tendo em vista 

o objetivo de formar leitores e produtores proficientes de textos. Certamente, 

uma das causas desse fracasso escolar foi o entendimento equivocado, por 

parte dos professores, de uma forma geral, de que estudar a língua era 

estudar gramática. (DUTRA; LISTO, 2010, p. 950) 

 

                                                           
15 Essa foi uma afirmação feita pelos próprios professores/colaboradores no período das oficinas de preparação, 

os quais aproveitaram a ocasião para solicitar um estudo mais aprofundado dos PCNs.  
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Os autores esclarecem que esse fator é uma causa interna ao processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa, mas que está inserido num problema muito maior e mais 

difícil de sanar, que são as políticas educacionais de desvalorização deste profissional. 

Antunes (2003) também repudia esse cenário de desvalorização quando diz que: 

 

vale a pena deixar bem claro que, em nenhum momento, deixo de 

reconhecer a falta de uma política pública de valorização do trabalho do 

professor, reduzido, quase sempre à “tarefa de dar aulas”, sem tempo para 

ler, para pesquisar, para estudar. “Passando” e “repassando” pontos do 

programa, para depois “cobrar” no dia da prova, no cenário nada convidativo 

(e muito menos poético!) de prédios decorados e tristes: o que significa dizer 

que o professor não é o único responsável por todos os problemas da escola.  

(ANTUNES, 2003, p.17) 

  

E é disto que nossos professores/colaboradores se ressentem: da falta de valorização, 

de tempo e de oportunidade para ler, estudar, debater, criar e elaborar projetos e planos de 

trabalhos que contemplem os objetivos do ensino da Língua. A maioria deles possui uma 

carga horária extensa de trabalho, que dificulta as tentativas de inovações e de renovações. 

Mas, ainda assim, percebemos inquietações, esperanças, expectativas para incorporar novas 

propostas de ensino e força de vontade em fazer diferente, em fazer a diferença.  

No geral, consideramos que o processo de aplicação da SDF foi produtivo e 

significativo para os alunos e professores/colaboradores, apesar das dificuldades relacionadas 

à inadequação do tempo para aplicar toda a sequência, à falta de espaços condizentes com as 

atividades e alguns embaraços nas relações interativas entre professor, alunos e conteúdo.  

Acreditamos que houve uma correlação harmoniosa entre objetivos específicos 

traçados para as atividades da SDF e o desenvolvimento das mesmas em sala de aula. Em 

razão disso, percebemos que as aulas de Língua Portuguesa desenvolvidas por meio da SDF 

foram bem dialogadas, mais participativas e as atividades orais ganharam mais espaços, 

dando um caráter mais dinâmico às aulas na maioria dos contextos de aplicação. 

 Ainda que não tenham sido aplicadas todas as atividades e, principalmente, as 

atividades metalinguísticas, que seriam o diferencial desta SDF, acreditamos que houve 

contribuições, principalmente em relação à perspectiva de ensino de Língua Portuguesa 

desses professores. Além disso, antes do processo de aplicação da SDF, tivemos o cuidado de 

promover o contato dos professores/colaboradores com os referencias teóricos que a 

embasam, articulamos discussões e reflexões acerca dos princípios norteadores dos estudos da 

linguagem, dos gêneros e de sequências didáticas, na certeza de que a atuação do profissional 

deve ser baseada no pensamento prático, mas com capacidades reflexivas.  
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Nesse sentido, as reflexões teóricas foram importantes para que o professor pudesse 

ter segurança de suas ações em sala de aula, pois   

 

o fato de que os processos de ensino/aprendizagem sejam extremamente 

complexos – certamente mais complexos do que qualquer outra profissão – 

não impede, mas sim torna mais necessário, que nós, professores , 

disponhamos e utilizemos referenciais que nos ajudem a interpretar o que 

acontece em aula. Se dispomos de conhecimentos deste tipo, nós os 

utilizaremos previamente ao planejar, no próprio processo educativo, e, 

posteriormente, ao realizar uma avaliação do que aconteceu. (ZABALA, 

1998, p. 15) 

 

Como resultados favoráveis, podemos destacar também o interesse de outros 

professores em conhecer a proposta. Depois do processo de aplicação, foi solicitada a 

replicação das oficinas com um grupo maior de professores. Percebemos que os materiais da 

SDF foram repassados pelos professores/colaboradores para outros colegas de trabalhos que 

não participaram do projeto e foram feitos vários contatos para orientações sobre 

metodologias de ensino na perspectiva funcionalista, para esclarecer dúvidas teóricas etc. O 

que nos mostra que não foi apenas um processo mecânico de aplicação, mas que provocou 

reflexões e interesses de incorporação da proposta.  

Seria interessante, assim como propõe Antunes (2003), se os professores 

conseguissem fazer da aula de português um encontro, no qual estivessem envolvidos a 

descoberta e o fascínio dos mistérios da interação possibilitada pela linguagem. Mas, sabemos 

que isso é um processo gradual, que precisa ser desenvolvido, discutido e demonstrado. Além 

disso, o professor precisa ter um olhar mais reflexivo sobre a sua prática, compreendendo que 

os efeitos e resultados de suas ações docentes dependem da interação complexa de todos os 

fatores inter-relacionados às situações de ensino. Fatores como, os tipos de atividades 

metodológicas, os aspectos materiais do contexto de situação, o seu estilo enquanto professor; 

as suas relações sociais com os alunos e demais funcionários da escola e com os tipos de 

conteúdo a serem desenvolvidos.  

Enfim, por ter tido uma aceitação significativa pela maioria dos participantes, 

acreditamos que os aspectos favoráveis superaram as dificuldades, pois, mesmo sendo a 

prática docente “algo fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do 

mais, complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos 

pedagógicos etc.” (ZABALA, 1998, p. 16), esta SDF pode nortear muitas reflexões e 

elaborações de outras sequências didáticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Propusemos nesta Tese uma Sequência Didática Funcionalista (SDF), a fim de 

contribuir efetivamente para a reflexão do processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa na educação básica, tendo como pressuposto que a prática desse ensino carece de 

aportes metodológicos fundamentados numa concepção enunciativa de língua, que tenha 

como prioridade o desenvolvimento de competências comunicativas necessárias para uma 

interação autônoma dos alunos, em diferentes situações de interlocução, leitura e produção 

textual.  

Uma proposta didática dessa natureza aponta para um modelo de ensino que 

considera o estudo da língua em uso, prioriza a interação verbal como interação social, 

articula e assume o texto como unidade de ensino, compreende que a língua em uso cumpre 

funções interpessoais, ideacionais e textuais, as quais são responsáveis pela materialização da 

linguagem e o seu uso num processo interativo, e concebe os gêneros como fornecedores de 

(mega)instrumentos de ensino. É o que reconhecemos na base de uma perspectiva 

funcionalista da linguagem, configurada nos trabalhos de Halliday (1973), Dik (1989), 

Halliday e Hasan (1989), Neves (2010, 2011, 2013), Casseb-Galvão (2011), Antunes (2003, 

2009), Rauber (2005), entre outros.  

As bases epistemológicas da noção de sequência didática que referenciam esta Tese 

estão em Zabala (1998) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). A SDF, aqui apresentada, 

difere estruturalmente dos modelos desses autores, mas conserva o caráter interativo e 

dinâmico dos processos de ensino propostos por eles e contempla os três tipos de conteúdo de 

ensino requeridos para uma boa formação discente. 

A noção de gênero subjacente à SDF parte do reconhecimento das vertentes teóricas 

do gênero discursivo e do gênero textual, e da construção de uma concepção funcionalista de 

gêneros, que os concebem como práticas de linguagem e que prioriza tanto os aspectos 

enunciativos e discursivos do texto quanto os aspectos estruturais, sem perder de vista a sua 

função interativa. 

A SDF explora as dimensões ideológica, enunciativa, pragmática, informacional, 

textual, semântica, sequencial e sintática do gênero artigo de opinião, sem priorizar uma 

dimensão em função da outra. As atividades foram programadas com base no princípio 

funcionalista de que, para desenvolver o letramento, o texto deve ser analisado nos níveis 

interpessoal, representacional e textual. As atividades precisam promover a interação do aluno 
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com o texto, inserindo o estudo de seu funcionamento, de seu processo de construção de 

sentido e de sua estruturação  

Em outras palavras, a SDF proposta tenta instrumentalizar um estudo do texto 

considerado como “construção e interpretação de um dizer e de um fazer” (ANTUNES, 2009, 

p. 39), e estabelece, assim, um ponto de encontro entre sujeitos historicamente situados, com 

finalidades definidas. Portanto, trata-se de um instrumento didático que prioriza como eixos 

de estudos o uso da língua e a reflexão a respeito desse uso, concebe o texto como prática de 

linguagem e propõe um estudo de gramática em função do texto.  

A noção de gramática subjacente à SDF parte da parametrização funcionalista, que 

reconhece a organização da gramática da língua em níveis constitutivos inter-relacionados e 

interdependentes, atributo que instancia o seu estudo a partir dos aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos, e propõe um estudo de gramática de modo reflexivo e em função 

da produção dos sentidos do texto. A operacionalização da proposta teve como eixo 

atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. 

Na experiência piloto, as atividades da SDF foram aplicadas em sete escolas do 

munícipio de Santarém-Pará. Durante a aplicação houve muitas interrupções de aulas, 

decorrentes de várias atividades extraclasses e de fatores externos ao planejamento, 

dificultando, assim, o desenvolvimento integral da proposta, que teve um percentual médio de 

38% de atividades realizadas. Tal fato restringiu a obtenção de informações em relação à 

aprendizagem dos alunos, ou seja, dificultou a coleta de boa parte dos dados importantes para 

que fosse demonstrada, com plenitude, a eficácia de SDF. No entanto, nas atividades 

aplicadas foi visível uma postura e um comportamento mais dinâmico e interativo dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

Mesmo com algumas limitações de tempo e espaço, essa experiência piloto de 

aplicação permitiu a comprovação da hipótese de que uma SDF baseada em concepções e 

princípios funcionalistas pode ser produtiva para o Ensino Médio, no sentido de favorecer a 

autonomia e o melhor desempenho dos alunos no exercício da comunicação, em diferentes 

contextos situacionais. A contribuição dessa pesquisa consistiu, também, em reafirmar a 

noção de que o ensino de Língua Portuguesa deve partir de uma concepção de língua como 

“atividade de interação verbal, realizada sob a forma de gênero de texto, envolvendo 

interlocutores que têm um propósito comunicativo qualquer, desde que relevante em um 

determinado evento social” (ANTUNES, 2012, p.19). 

Enfim, entendemos que esta SDF pode ser produtiva, útil e inspiradora para o ensino 

de Língua Portuguesa, no nível médio, especialmente, se aplicada por um professor seguro e 
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conhecedor do conteúdo e das bases teóricas da SDF, em um ambiente didaticamente 

favorável, ou seja, em escolas com infraestrutura física e política adequada que possibilitem o 

desenvolvimento de todas as atividades propostas neste instrumento didático.  
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ANEXO A - LEITURA COMPLEMENTAR: TEXTOS DE MARCELO GLEISER 

 

Texto para leitura complementar 1 
 

A volta dos misteriosos neutrinos, 

Marcelo Gleiser 
 

"Imagine que um sorvete de chocolate se transforme em um de baunilha: há partículas que fazem 

isso" Marcelo Gleiser é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA). 

Artigo publicado na "Folha de SP": 
 

Na semana passada, manchetes traziam novas dos fantasmagóricos neutrinos. Desta vez, 

as notícias vinham do experimento chamado Opera, situado na montanha de Gran Sasso, na 

Itália. Cientistas anunciaram ter presenciado a mutação de um neutrino do tipo múon em outro 

do tipo tau. Esta afirmação um tanto misteriosa pode abrir uma nova janela para o Universo.  

Neutrinos têm uma história cercada de mistério. Sua existência foi prevista pelo físico 

Wolfgang Pauli em 1930 para solucionar um grave problema: experimentos com núcleos 

radioativos que emitiam elétrons pareciam ter energia faltando. E nada é mais sagrado em física 

do que a lei de conservação de energia.  

O italiano Enrico Fermi sugeriu o nome de neutrino, "picollo neutrone", para a nova 

partícula que, segundo a teoria, não deveria ter carga elétrica ou massa. Devido à ausência de 

carga e massa, não é nada fácil detectar neutrinos. De fato, foram descobertos apenas em 1956, 

26 anos após a previsão de Pauli. 

Mas as coisas não eram assim tão simples. Entre a década de 1960 e 2000, mais uma vez 

neutrinos causavam confusão. A estória começa no coração do Sol, onde neutrinos são 

produzidos em profusão a cada vez que processos nucleares fundem núcleos de hidrogênio (i.e., 

prótons) em núcleos de hélio. Nossa estrela-mãe é uma gigantesca fábrica de neutrinos. A cada 

segundo, cada um de nós é bombardeado por trilhões deles. Há muitos modos de perceber nossa 

relação com o Sol...  

O problema era que experimentos projetados para "contar" os neutrinos vindos do Sol 

achavam apenas um terço deles. Será que as teorias de como o Sol brilha estavam erradas? Ou 

eram os experimentos? Ray Davis, físico experimental, insistia que tudo estava certo. John 

Bahcal, teórico, também não via erros em sua teoria. Com o tempo, ficou claro que os 

experimentos estavam certos. O problema, outra vez, eram os neutrinos e seu comportamento 

bizarro.  

Imagine que o sabor de seu sorvete possa mudar de morango para baunilha ou chocolate. 

Os neutrinos são assim. Eles vêm em três "sabores": o neutrino do elétron, o do múon e o do tau. 

Múons e taus são partículas similares ao elétron, mas mais pesadas. O interessante é que essa 

metamorfose só pode ocorrer se os neutrinos têm massa!  

Portanto, a razão pela qual Davis achou só um terço dos neutrinos é que, do Sol até aqui, 

os neutrinos do elétron se transformam nos outros dois. Sua descoberta lhe rendeu um Nobel.  

Isso remete ao resultado do Opera. Ao observar a metamorfose de um neutrino do múon 

a um neutrino do tau, físicos confirmaram que eles têm massa. Isso significa que o Modelo 

Padrão das partículas, repositório de tudo o que sabemos do mundo subatômico, tem de ser 

modificado: mais uma vez, neutrinos revelaram uma nova física, além da que conhecemos no 

momento. Resta saber que nova física será esta.  

Com frequência na história, novos instrumentos abrem novas janelas para o cosmo, 

iluminando um pouco da escuridão que nos cerca.  

Tal como as pequenas flutuações de energia detectadas quando neutrinos mudam de tipo, 

cada nova descoberta nos permite ver um pouco além. A ciência é como uma luz nas trevas, 

como dizia Carl Sagan. 

 

 

(Folha de SP, 6/6) 

Disponível em: http://www.moodle.ufba.br/file.php/10061/Textos_de_Marcelo_Gleiser_-

http://www.moodle.ufba.br/file.php/10061/Textos_de_Marcelo_Gleiser_-_Folha_de_S_o_Paulo/Marcelo_Gleiser_a_volta_dos_misteriosos_neutrinos.pdf
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_Folha_de_S_o_Paulo/Marcelo_Gleiser_a_volta_dos_misteriosos_neutrinos.pdf. Acesso em: 04 

mai 2015. 

 

Texto para leitura complementar 2 

 

Ciência, ética e escolhas 

Marcelo Gleiser 

 

"Mentir em ciência é uma péssima ideia. Mais cedo ou mais tarde, a comunidade exporá a sua 

fraude e sua carreira estará arruinada" Marcelo Gleiser é professor de física teórica no Dartmouth 

College, em Hanover (EUA) e autor do livro "Criação Imperfeita". Artigo publicado na "Folha 

de SP": 

 

Na semana passada, tive o prazer de ciceronear a escritora e filósofa Rebecca Newberger 

Goldstein, que veio à Dartmouth dar uma palestra sobre seu último livro, o romance "36 

Argumentos para a Existência de Deus, Uma Obra de Ficção". Goldstein é famosa pela sua 

habilidade de tratar de assuntos cabeludos de filosofia e ciência dentro da narrativa ficcional de 

um romance.  

O livro é excepcional em vários níveis. Seu estilo é brilhante e extremamente engraçado, 

uma descrição contagiante e sincera do mundo acadêmico, da busca pela glória, da inevitável 

inveja profissional, da competição entre as escolas e da vaidade intelectual que tanto colore as 

discussões em tópicos que vão desde a mitologia grega à existência do Multiverso (ou seja, de 

infinitos universos).  

Como o título informa, o livro trata também da questão da existência de Deus. Mas, para 

nós aqui nesta coluna, ao menos no contexto do tema de hoje, que é ética, o livro é 

principalmente sobre escolhas.  

Somos produto das escolhas que fazemos ao longo da vida. É bem verdade que, às vezes, 

as escolhas são feitas à nossa revelia. Por exemplo, quando falha a saúde, ou devido a pressões 

econômicas.  

Por falta de emprego, um pacifista com um doutorado em física pode se ver forçado a 

trabalhar na indústria armamentista. Por outro lado, pode fazê-lo por opção, por ser um patriota.  

Como Goldstein sugeriu, temos um cerne pessoal (estou criando esse termo) que 

funciona de forma bem específica.  

Podemos até deduzir as posições que um conservador ou um liberal tomarão numa 

variedade de questões, desde a liberação da maconha até a regulação das práticas do mercado de 

capitais. A correlação das escolhas é bem forte, produto desse cerne pessoal, que "guia" nossas 

decisões.  

Será que a ética é parte desse cerne pessoal? Especulo que sim. Algumas pessoas têm 

padrões éticos mais elevados do que outras. Não há dúvida de que esses padrões podem ser 

influenciados por eventos na vida, pela educação, por relações, etc. Mas alguns casos são mais 

flexíveis do que outros.  

E os cientistas? São menos dados a cometer fraudes do que outros profissionais? Na 

nossa profissão, devemos obedecer a uma regra ética básica: "Nunca minta".  

De fato, mentir em ciência é uma péssima ideia. Mais cedo ou mais tarde, a comunidade 

exporá a sua fraude e sua carreira estará arruinada. É bem simples, na verdade: a natureza não 

tolera trapaças. Quem lembra, por exemplo, da história da fusão a frio? (Veja 

pt.wikipedia.org/wiki/Fusao-a-frio). Inocentemente, gostaria de acreditar que essa regra do não 

mentir deveria valer para todas as profissões.  

No entanto, é o contexto que determina a aplicação de princípios éticos. Mesmo que 

você se considere um indivíduo extremamente ético, pode sofrer terríveis pressões para 

contrariar suas próprias regras.  

É fácil pensar em exemplos, desde os mais dramáticos (os alemães que "tinham" de se 

juntar aos nazistas) aos mais amenos (o estudante que cola na prova do vestibular). A moralidade 

de uma pessoa pode ser medida pela resistência que oferece a essas pressões, permanecendo fiel 

aos seus princípios éticos. Trapacear é construir a sua própria prisão.  

http://www.moodle.ufba.br/file.php/10061/Textos_de_Marcelo_Gleiser_-_Folha_de_S_o_Paulo/Marcelo_Gleiser_a_volta_dos_misteriosos_neutrinos.pdf
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Se ser livre é poder escolher ao que se prender, gostaria de acreditar que, quanto mais 

seguimos princípios morais elevados, mais livres somos. 

 

Referência Consultada: 

Jornal da Ciência (JC E-Mail) 

Edição 4001 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC 

Referência original: 

(Jornal Folha de São Paulo, 2/5) 

 

Disponível em: 

 http://www.moodle.ufba.br/file.php/11468/Marcelo_Gleiser_Ci_ncia_tica_e_escolhas.pdf. 

Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura Complementar 3 

 

Matéria, antimatéria e existência 

Marcelo Gleiser 

 

"A ciência abre janelas para a realidade, mas nenhuma permite ver o que estaria além dessa 

realidade" Marcelo Gleiser é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover 

(EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita". Artigo publicado na "Folha de SP": 

 

Na semana passada, manchetes traziam novas do Fermilab, o enorme acelerador de 

partículas situado nas vizinhanças de Chicago, nos EUA: "Nova pista para explicar nossa 

existência", escreveu Dennis Overbye, do "New York Times".  

Interessante, esse título. Vários leitores escreveram reclamando da aparente necessidade 

de misturar ciência e religião até mesmo quando se trata de um experimento da física de 

partículas. Overbye cita Joe Lykken, um excelente físico teórico do Fermilab: "O anúncio não é 

equivalente a ver a face de Deus, mas os dedos do pé de Deus".  

Lykken estava zombando de George Smoot, o prêmio Nobel que, ao revelar os 

resultados das investigações de sua equipe sobre as propriedades da radiação cósmica de fundo, 

produzida quando surgiram os primeiros átomos, afirmou que era como "ver a face de Deus".  

Será que a existência de matéria e de antimatéria tem algo a ver com Deus? E, se não 

tiver, por que essa mania de invocar Deus quando se fala de cosmologia?  

Smoot não é o único. O também vencedor do Nobel Leon Lederman escreveu um livro 

com Dick Teresi chamado "A Partícula de Deus".  

Stephen Hawking, no seu "Uma História do Tempo", afirma que encontrar uma teoria 

final é como "conhecer a mente de Deus". Essas afirmações nos dizem não só algo sobre a 

expectativa do público, mas também sobre o papel cultural que físicos, especialmente aqueles 

trabalhando em questões ligadas a "origens", exercem. Sou tão culpado quanto eles, já que minha 

pesquisa trata de origens. Será que a física é a nova teologia?  

De jeito algum. Confundir a prática da ciência com a religião é um erro grave. Por outro 

lado, a física moderna trata de assuntos que, por milênios, eram província exclusiva da religião. 

A cosmologia tenta construir uma narrativa que nos conta a história do cosmo. Esta história deve 

começar assim que o conceito de tempo passa a fazer sentido.  

Portanto, a cosmologia não quer apenas explicar por que o Universo é do jeito que é, 

mas por que o Universo é. Se tivermos sucesso, entraremos numa nova era da história das ideias: 

ao ser capaz de explicar a Criação, a razão humana seria equacionada com... sim, a mente de 

Deus! Vemos que não é tão surpreendente assim encontrarmos essa metáfora nos textos 

científicos.  

Ela revela ao menos parte das ambições do empreendimento cosmológico. Revela 

também, como argumentei em "Criação Imperfeita", a necessidade de exorcizarmos essa 

metáfora da ciência. Ela não só confunde as pessoas como está errada.  

A questão do excesso de matéria em relação à antimatéria é essencial. Caso as duas 
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existissem em pé de igualdade, não estaríamos aqui: quando matéria e antimatéria colidem, 

desfazem-se em radiação.  

Portanto, o resultado do Fermilab, que reforça resultados antigos, mostra que a versão 

atual da física das partículas é incompleta. Por outro lado, a descoberta não tem nada a ver com 

os dedões de Deus ou outra parte da anatomia divina.  

Ela é um triunfo da inventividade humana, irrelevante para a teologia. A ciência 

certamente abre muitas janelas para a realidade. Mas nenhuma delas nos permite vislumbrar o 

que ocorre além da realidade. 

 

(Folha de SP, 30/5) 

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-arquivadas/32940-materia-

antimateria-e-existencia. Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura Complementar 4 

 

Mitos, ciência e religiosidade 

Marcelo Gleiser 

 

"É possível ser uma pessoa espiritualizada e cética"Marcelo Gleiser é professor de física teórica 

no Dartmouth College, em Hanover (EUA). Artigo publicado na "Folha de SP": 

 

Começo hoje com a definição de mito dada por Joseph Campbell, uma das grandes 

autoridades mundiais em mitologia: "Mito é algo que nunca existiu, mas que existe sempre". 

Sabemos que mitos são narrativas criadas para explicar algo, para justificar alguma coisa. Na 

prática, não importa se o mito é verdadeiro ou falso; o que importa é sua eficiência.  

Por exemplo, o mito da supremacia ariana propagado por Hitler teve consequências 

trágicas para milhões de judeus, ciganos e outros. O mito que funciona tem alto poder de 

sedução, apelando para medos e fraquezas, oferecendo soluções, prometendo desenlaces 

alternativos aos dramas que nos afligem diariamente.  

A fé num determinado mito reflete a paixão com que a pessoa se apega a ele. No Rio, 

quem acredita em Nossa Senhora de Fátima sobe ajoelhado centenas de degraus em direção à 

igreja da santa e chega ao topo com os joelhos sangrando, mas com um sorriso estampado no 

rosto. As peregrinações religiosas movimentam bilhões de pessoas por todo o mundo. É tolo 

desprezar essa força com o sarcasmo do cético. Querendo trazer a ciência para um número maior 

de pessoas, eu me questiono muito sobre isso.  

Como escrevi antes neste espaço, os que creem veem o avanço científico com uma 

ambiguidade surpreendente: de um lado, condenam a ciência como sendo materialista, cética e 

destruidora da fé das pessoas. "Ah, esses cientistas são uns chatos, não acreditam em Deus, 

duendes, ETs, nada!"  

De outro, tomam antibióticos, voam em aviões, usam seus celulares e GPSs e assistem às 

suas TVs digitais. Existe uma descontinuidade gritante entre os usos da ciência e de suas 

aplicações tecnológicas e a percepção de suas implicações culturais e mesmo religiosas. Como 

resolver esse dilema?  

A solução não é simples. Decretar guerra à fé, como andam fazendo alguns ateus mais 

radicais, como Richard Dawkin, não me parece uma estratégia viável. Pelo contrário, vejo essa 

polarização como um péssimo instrumento diplomático. Como Dawkins corretamente afirmou, 

os extremistas religiosos nunca mudarão de opinião, enquanto um cientista, diante de evidência 

convincente, é forçado eticamente a fazê-lo. Talvez essa seja a distinção mais essencial entre 

ciência e religião: o ver para crer da ciência versus o crer para ver da religião.  

Aplicando esse critério à existência de entidades sobrenaturais, fica claro que o ateísmo é 

radical demais; melhor optar pelo agnosticismo, que duvida, mas não nega categoricamente o 

que não sabe. Carl Sagan famosamente disse que a ausência de evidência não é evidência de 

ausência. Mesmo que estivesse se referindo à existência de ETs inteligentes, podemos usar o 

mesmo raciocínio para a existência de divindades: não vejo evidência delas, mas não posso 
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descartar sua existência por completo, por mais que duvide dela. Essa coexistência do existir e 

do não-existir é incômoda tanto para os céticos quanto para os crentes. Mas talvez seja 

inevitável.  

A ciência caminha por meio do acúmulo de observações e provas concretas, replicáveis 

por grupos diferentes. A experiência religiosa é individual e subjetiva, mesmo que, às vezes, seja 

induzida em rituais públicos. Como escreveu o psicólogo americano William James, a verdadeira 

experiência religiosa é espiritual e não depende de dogmas. Apesar de o natural e o sobrenatural 

serem irreconciliáveis, é possível ser uma pessoa espiritualizada e cética.  

Einstein dizia que a busca pelo conhecimento científico é, em essência, religiosa. Essa 

religião é bem diferente da dos ortodoxos, mas nos remete ao mesmo lugar, o cosmo de onde 

viemos, seja lá qual o nome que lhe damos. 

 

Referência: 

Jornal Folha de São Paulo, 11/4 

 

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-arquivadas/31337-mitos-ciencia-e-

religiosidade. Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 5 

 

O porquê e o Como 

Marcelo Gleiser 

 

Será que a ciência pode explicar o propósito das coisas? Marcelo Gleiser é professor de física 

teórica no Dartmouth College (EUA). 

Artigo publicado na "Folha de SP": 

 

Na famigerada guerra entre ciência e religião, uma distinção comum é afirmar que a 

ciência explica "como" as coisas são e não o "porquê". Mas vale a pena pensar: será que esse é 

realmente um modo eficiente de discriminar entre ciência e religião? Ou será que confunde as 

coisas ainda mais?  

Para chegar a uma conclusão, talvez seja uma boa ideia começar ilustrando essa 

distinção com alguns importantes exemplos históricos. Quando Galileu afirmou que objetos em 

queda livre são acelerados em direção ao chão independentemente de suas massas, não estava 

preocupado em questionar o "porquê" de os objetos caírem, mas sim o "como".  

Através de experimentos detalhados, mostrou que a distância percorrida por um objeto 

em queda é proporcional ao quadrado do tempo que ele gasta no percurso, obtendo assim a 

primeira relação matemática descrevendo um movimento que acontece por causa da gravidade 

terrestre.  

Cerca de 80 anos mais tarde, Isaac Newton elaborou sua importante lei da gravitação 

universal. Ele mostrou que dois objetos com massa se atraem com uma força que se reduz com o 

quadrado da distância entre eles. 

Logo após a publicação do livro, algumas pessoas fizeram críticas a Newton. Elas 

afirmavam que essa misteriosa "ação à distância" entre o Sol e a Terra ou entre a Terra e a Lua 

(ou entre você e seu computador ou jornal) tinha algo de sobrenatural, alguma coisa meio 

fantasmagórica. Newton, então, respondeu: "Ainda não pude descobrir a causa dessas 

propriedades da gravidade a partir de fenômenos, e não arrisco qualquer hipótese, pois o que não 

é deduzido de fenômenos deve ser chamado de hipótese, e hipóteses não pertencem à filosofia 

experimental."  

Ou seja, hipóteses que não podem ser testadas não são científicas. Portanto, se não temos 

nada testável a dizer sobre o porquê da atração gravitacional entre duas massas, é suficiente usar 

a teoria da gravidade para descrever a atração entre as massas sem explicar por que ela ocorre.  

Newton usou sua teoria para prever o retorno do cometa Halley, explicar as marés, 

entender o formato achatado da Terra, calcular a precessão dos equinócios, e muito mais. Essa 
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abordagem de Newton acabou por definir a ciência do "como". Realmente, é difícil contemplar a 

ciência operando de uma forma diferente. Atribuir causas ocultas a fenômenos naturais, eventos 

que não podem ser verificados experimentalmente, não acrescenta nada à descrição científica 

desses fenômenos.  

Podemos incluir também a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele mostrou 

que a atração entre corpos com massa pode ser interpretada como consequência da curvatura do 

espaço em torno deles.  

Mas, mesmo aqui, não sabemos por que os objetos encurvam o espaço à sua volta. 

Porém, resolvendo as equações da teoria, podemos descrever o quanto ele é encurvado e como 

objetos se comportam nessa geometria.  

Será que a ciência poderia explicar o porquê das coisas? Focando na física, me aventuro 

a dizer que não poderia. Arrisco até dizer que questões do tipo "por que" sequer conseguem 

chegar a ser científicas.  

Se o porquê significa propósito, a física tem pouco a colaborar. Podemos validar 

experimentalmente as leis da natureza, como "energia é conservada", mas não sabemos por que 

ela é, afinal, conservada.  

Se você afirmar que caso contrário não estaríamos aqui, não estará dizendo muita coisa. 

A ciência já é bem complexa se ocupando só com o "como" das coisas. Para o porquê, temos 

todo o resto.  

 

Referência consultada: 

Jornal da Ciência (JC E-Mail) 

Edição 4007 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC 

Referência Original: 

(Jornal Folha de São Paulo, 9/5) 

 

Disponível em: 

 http://www.moodle.ufba.br/file.php/11468/Marcelo_Gleiser_O_PORQU_E_O_COMO.pdf 

Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 6 

 

Uma ecologia espiritual 

Marcelo Gleiser 

 

“O respeito à vida como verdade universal leva a um estado em que agimos como os guardiões 

dela.” Marcelo Gleiser é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA). 

Artigo publicado na "Folha de SP": 

 

Está na hora de irmos em frente e deixar para trás o desgastado embate entre a ciência e 

a religião, que já não rende nada. É preciso encontrarmos um novo rumo, ir além da polarização 

linear que vem caracterizando as discussões do papel da fé e da razão na vida das pessoas por 

mais de cem anos. A ciência não se propõe a roubar Deus das pessoas, e nem toda prática 

religiosa é anticientífica. Existe uma outra dimensão a ser explorada, ortogonal a esse eixo em 

torno do qual giram os argumentos mais comuns.  

Um caminho possível é explorar valores morais de caráter universal que desafiem a 

linearidade do cabo de guerra entre a ciência e a religião. Bem sei que, para muita gente, a 

proposta de encontrar valores morais universais representa já um beco sem saída. Relativistas 

culturais, por exemplo, argumentarão que esses valores universais não existem, que o que é certo 

para um pode ser errado para outro. Por exemplo, culturas nas quais a poligamia é aceita. 

Para encontrar valores morais universais, precisamos ir mais fundo. Não podem ser 

valores que variem de cultura para cultura ou em épocas diferentes, como a ideia do casamento. 

Sugiro que o valor mais efetivo que podemos explorar vem da única certeza universal que temos: 

a morte.  
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A morte não é recebida com prazer em nenhuma cultura. Claro, alguns veem a morte 

como uma transição para uma nova vida, ou um mero aspecto de uma existência sem fim. Outros 

podem até vê-la como um ato heroico de martírio. Mas, tirando fundamentalistas radicais, 

ninguém em boa saúde física e mental escolhe morrer. Portanto, de todos os valores morais que 

podemos imaginar, proponho que o mais universal seja a preservação da vida.  

Não me refiro apenas à vida humana. Quando percebemos o quanto nossas vidas 

dependem do planeta que habitamos, damos-nos conta de que precisamos agir para preservar 

todas as formas de vida. É óbvio que temos que garantir nossa existência, e que isso requer que 

consumamos alimentos. Mas esse consumo não precisa ser predatório. Pode ser planejado para 

que mantenha um equilíbrio saudável entre o que é produzido e o que é consumido.  

Quanto mais saudável o planeta, mais saudável a economia. Isso pode não ser óbvio a 

curto prazo, mas em intervalos de décadas é. Este é o século em que finalmente iremos entender 

que precisamos estabelecer uma relação simbiótica com a Terra. Talvez essa seja a lição mais 

importante que a ciência moderna tem a ensinar.  

O respeito à vida como moral universal leva a uma ecologia espiritual na qual nós, como 

espécie dominante do planeta, agimos como guardiões da vida. Com isso, a dimensão espiritual 

que nos é tão importante ganha expressão na devoção ao planeta e às suas formas de vida.  

Esse senso de conexão espiritual com a natureza é celebrado tanto na ciência quanto na 

religião. De Einstein a Santa Teresa de Ávila (grato a Frei Betto, por me chamar atenção para 

esta obra), o mundo é festejado como sacro. As palavras variam, mesmo a motivação pode 

variar; mas, em sua essência, a mensagem é a mesma. Acho difícil encontrar uma moral 

universal mais básica do que o respeito à vida e ao planeta que a abriga de forma tão generosa. 

Ao menos, é um começo. 

 

(Folha de SP, 15/8) 

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-arquivadas/35332-uma-ecologia-

espiritual Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 7 

 

Poeira das estrelas 

Marcelo Gleiser 

 

Todas as noites, olhamos para o céu (ou se não o fazemos ao menos deveríamos) para 

confirmar que está tudo tranquilo lá em cima, que as estrelas continuam brilhando pacatamente, 

que as Três Marias continuam sendo três e não duas ou quatro e que a Lua ainda não nos 

abandonou. Essa imagem de tranquilidade, escuridão e sossego é um privilégio garantido pelas 

enormes distâncias cósmicas. A luz que vem da estrela mais próxima do Sol, a Alfa Centauri, 

demora mais de quatro anos para chegar até nós e isso viajando a uma velocidade de 300.000 

km/s. Não é à toa que a maioria das culturas antigas via o céu noturno como um bastião de 

regularidade, especialmente se deixarmos de lado os impetuosos planetas e cometas. 

Mas o céu não tem nada de pacato. Muito pelo contrário, se existe uma palavra que 

possa resumir a natureza física do cosmo, ela tem de ser transformação. Na natureza, abreviando 

o dito do grande químico francês Lavoisier, tudo se transforma. E os grandes motores das 

transformações cósmicas -da criação e da destruição de mundos, da geração de elementos 

químicos que aparecem em planetas, sapos e pessoas- são as explosões que marcam o fim da 

vida das estrelas.  

Pode parecer estranho falar em vida das estrelas, como se elas fossem seres vivos, mas a 

verdade é que a analogia é muito apropriada. Estrelas também nascem, evoluem e morrem, e 

desse ciclo nascem outras estrelas e outros mundos. Podemos até imaginar que as estrelas são 

uma espécie de reciclador de material cósmico. A partir de hidrogênio e um pouco de hélio, elas 

geram praticamente todos os outros elementos do Universo. Em outras palavras, o ferro, o 

carbono, o ouro e o urânio que encontramos aqui na Terra e em nossos corpos vieram da 

explosão de uma estrela em nossa vizinhança cósmica há 5 bilhões de anos. 
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Quando uma estrela com massa superior a oito massas solares esgota o seu combustível 

nuclear, o seu fim é uma questão de pouco tempo. Em breve, ela será destruída por uma explosão 

de uma violência indescritível, liberando uma energia equivalente a 10 mil trilhões de trilhões de 

megatoneladas de TNT. (Ou, em notação mais compacta, 1028 megatoneladas de TNT). Como 

comparação, uma bomba nuclear produz algumas megatoneladas de TNT. Uma supernova, como 

é chamada a estrela moribunda, pode brilhar mais intensamente do que toda uma galáxia 

contendo bilhões de estrelas.  

A energia gerada no coração das estrelas vem da transmutação entre os elementos 

químicos que ocorre através da fusão nuclear. Durante a fase mais longa da vida da estrela, 

hidrogênio funde-se em hélio, tal como no Sol hoje, contrabalançando a contração gravitacional 

forçada continuamente por suas camadas mais externas. Eventualmente, o hidrogênio no coração 

da estrela se esgota, e hélio é fundido em carbono. A gravidade vai tentando comprimir a estrela 

ainda mais, e ela funde o que pode para resistir a sua própria implosão. A uma certa altura, o 

processo deixa de ser eficiente, as camadas externas da estrela despencam sobre a sua rígida 

região central e são ricocheteadas para o espaço sideral com velocidades que chegam a 50.000 

km/s. Com isso, todos os elementos químicos que estavam sendo "cozinhados" no interior da 

estrela são espalhados pela sua vizinhança, como sementes em um jardim. As supernovas irrigam 

o espaço à sua volta com os elementos químicos que darão origem a outros mundos.  

A cada segundo, uma supernova detona em alguma parte do Universo. Em nossa galáxia, 

temos de esperar de 30 a 50 anos para presenciar tal evento. Às vezes, uma explosão ocorre 

próxima o suficiente para ser observada a olho nu. Mas, nos últimos 2.000 anos, apenas seis 

foram registradas. A mais espetacular apareceu em 1054 na constelação do Touro. Segundo 

registros do Observatório Imperial de Pequim, na China, essa supernova foi visível durante o dia 

por três semanas e à noite por um ano, desaparecendo tão misteriosamente quanto ela apareceu.  

Certamente, para os astrônomos imperiais e os outros observadores celestes que 

presenciaram essas aparições, as estrelas novas deviam ser mensagens dos deuses. E para nós? 

Talvez a sua mensagem mais importante seja a profunda união de todas as coisas cósmicas: que 

nós, como tudo o mais no Universo, somos poeira das estrelas. 

 

 Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em Hanover (EUA), e 

autor do livro "A Dança do Universo" 

 

(Jornal "Folha de São Paulo", 08 de abril de 2001) 

 

Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/eso/cienciascsc/poeiraestrelasgleiser.html Acesso em: 

04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 8 

 

Ver para crer 

Marcelo Gleiser 

  

Em recente visita ao Brasil, fui convidado a participar de um programa de TV para 

jovens. O programa é ao vivo e, naquele dia, tratava de ciência: sua importância em nossas vidas, 

seu impacto em nosso futuro etc. No estúdio, além de convidados como os atores Carlos Palma e 

Oswaldo Mendes, do elenco da peça "Copenhagen", e dois jovens pesquisadores, estavam 

também uns 30 estudantes de ensino médio de uma escola particular da Grande São Paulo.  

Durante o programa, a apresentadora fez uma pergunta à sua audiência: "Diga o nome de 

dois cientistas". Após um longo intervalo, um braço levanta-se corajosamente: "Graham Bell e 

Thomas Edison". "E aí Marcelo, vale?", pergunta a apresentadora. "Não", respondo, "ambos 

eram inventores e não cientistas." Finalmente, para alívio de todos, alguém responde: "Einstein e 

Rutherford".  

No final do programa, a apresentadora pede-me que faça duas perguntas para a 

audiência. "E agora?", reflito. Esse programa é ao vivo, sem a garantia da edição. Bem, farei 
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duas perguntas simples, para evitar problemas. Dirigindo-me à apresentadora, faço sinal de que 

estou pronto. Primeira pergunta: "O que causou a extinção dos dinossauros?" A resposta vem 

quase que imediatamente: "O impacto de um asteróide". "Muito bem", digo entusiasmado. 

"Agora, a segunda pergunta: se você jogar uma pena e uma bola de boliche ao mesmo tempo do 

alto de um edifício, qual cairá primeiro?" A resposta veio em coro: "A pena! A pena!". Eu olho 

incrédulo para a apresentadora, para os atores e para os pesquisadores. "Como é, rapaziada?" -eu 

digo. "A pena?" -"É professor, a pena", insiste a turma. Felizmente, um rapaz diz, meio 

encabulado, "as duas caem ao mesmo tempo". "É, se desprezarmos a resistência do ar, as duas 

caem ao mesmo tempo", respondo.  

O mais incrível, ou talvez triste, dessa história foi a razão que os estudantes me deram 

justificando sua resposta: "Ah, professor, essa deve ser uma pergunta com truque". Pergunta com 

truque. O que pode ser mais óbvio do que jogar uma pena e uma bola de boliche no chão? 

Eu não falei em resistência do ar ou qualquer outra complicação, apenas o simples e corriqueiro 

ato de jogar dois corpos no chão, que requer um mínimo absoluto de observação. Mas a 

educação recebida por esses jovens, como é de praxe em tantas escolas, não favorece a 

observação, mas o "truque", isto é, a questão com um certo nível de raciocínio, desenhada para 

"pegar" aqueles mais inocentes nas provas de vestibular. Porque me pareceu claro que a atitude 

de desprezar o bom senso em nome da esperteza só pode ser consequência da filosofia de ensino 

adotada em nossas escolas, focada no formato das provas de vestibular e não no material didático 

em si.  

Vamos contrastar as duas questões: ninguém estava presente quando os dinossauros 

foram extintos há 65 milhões de anos, mas a resposta veio imediatamente. Já jogar um objeto ao 

chão é algo que fazemos todos os dias. Uma bola de boliche e uma pena, qual cairá primeiro?  

A ciência tem de ser ensinada por meio de demonstrações em salas de aula. Em toda a 

minha carreira de estudante, jamais vi um professor demonstrar um conceito físico na sala. As 

aulas são todas teóricas, equações e problemas, enquanto medidas e demonstrações ocorrem nas 

aulas de laboratório. Mas o que poderia ser mais eficiente, ao falar de um fenômeno natural, do 

que demonstrá-lo na sala de aula? Faça os alunos jogarem uma bola de gude e uma pena no chão 

com e sem (quando possível, usando um tubo ligado a uma bomba de vácuo) a resistência do ar.  

Uma das respostas que recebo de educadores quando faço esse comentário é a falta de 

recursos em muitas escolas, especialmente da rede pública. Não tenho a menor dúvida de que 

esse é mesmo um problema sério. Mas, por outro lado, inúmeros conceitos em física e química 

podem ser demostrados com pedras, bolas de gude, barbantes, sal, bicarbonato de sódio, suco de 

limão, elásticos e outros materiais que não custam caro e são de fácil acesso.  

O que é necessário é uma mudança na filosofia do ensino das ciências, focalizando mais 

a visualização do fenômeno do que sua discussão conceitual, até que se atinja um equilíbrio entre 

ambos. O velho adágio "ver para crer" deve ser aplicado mais enfaticamente nas nossas salas de 

aula. 

 

 Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em Hanover (EUA), e 

autor do livro "A Dança do Universo" 

 

(Jornal "Folha de São Paulo", 29 de abril de 2001) 

 

Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/eso/cienciascsc/vercrergleiser.html Acesso em: 04 mai 

2015. 

 

Texto para leitura complementar 9 

 

Visitantes extraterrestres 

Marcelo Gleiser 
 

Poucos assuntos são mais fascinantes do que a possibilidade de vida extraterrestre. 

Dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro afirmam ter visto objetos voadores não-
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identificados. Milhões afirmam não só terem visto os Ovnis como terem entrado neles, na 

maioria das vezes sequestrados por seres extraterrestres extremamente curiosos, em particular 

sobre a biologia reprodutora humana. "Fotos" de discos voadores, de charutos voadores, de 

espaçonaves das formas mais diversas aparecem todas as semanas em jornais e revistas. Mais 

recentemente, a série de TV "Arquivo X", com seus agentes do FBI lutando contra uma aliança 

entre setores do governo norte-americano e invasores alienígenas, vem hipnotizando audiências 

na América do Norte e do Sul. Por que esse interesse enorme por seres extraterrestres? E, afinal, 

onde eles estão?  

As respostas a essas perguntas podem facilmente encher vários livros. (E já o fizeram, 

como, por exemplo, o livro do astrônomo americano Carl Sagan "O Mundo Assombrado por 

Demônios", ou o do físico inglês Paul Davies "O Quinto Milagre".) Hoje, gostaria de tratar mais 

da segunda questão: onde estão os extraterrestres? Mais precisamente, por que os cientistas não 

acreditam nos depoimentos de tanta gente? As razões são várias e gostaria de examinar algumas 

delas: a maioria absoluta das milhões de histórias de sequestro por seres extraterrestres contém 

ideias semelhantes. Uma luz intensa aparece no quarto da vítima à noite, a vítima "flutua" em 

direção à espaçonave, onde ela é sujeita a vários exames médicos, em geral focados nos seus 

órgãos sexuais. Após essas torturas, a vítima "flutua" de volta para a sua cama.  

Apesar de as vítimas desses sequestros jurarem que suas experiências realmente 

aconteceram, às vezes sendo profundamente traumatizadas por elas, jamais são capazes de 

fornecer uma prova concreta de um contato com outros seres vivos, por exemplo algum aparelho 

ou objeto que tenha sido manufaturado em outro planeta. Tudo se passa como em um daqueles 

sonhos extremamente reais, que fazem confundir o que é sonho e o que é realidade mesmo após 

acordar. Por que esses seres extraterrestres, inteligentes o suficiente para desenvolver uma 

tecnologia de transporte interestelar, têm de repetir as mesmas experiências milhares de vezes? 

Nossa biologia não é assim tão complicada. Por que eles jamais contatam líderes políticos ou 

cientistas para trocar informações mais relevantes, preferindo aparecer sorrateiramente na calada 

da noite ou em lugares remotos do planeta? Por que algumas de suas espaçonaves caem ao 

chegar aqui, após viajarem por sabe-se lá quantos anos-luz? Eu não duvido da honestidade de 

muitas dessas pessoas que juram ter sido sequestradas. Mas, na ausência de provas concretas, é 

mais fácil atribuir suas experiências a alguma forma de alucinação do que a um sequestro por um 

visitante extraterrestre. Visitantes noturnos foram amplamente documentados a partir da Idade 

Média e até bastante recentemente, mas eles eram atribuídos a demônios que atormentavam suas 

vítimas sexualmente.  

Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro e mais de 10 

bilhões de anos de existência. Desde a sua formação, um raio de luz poderia tê-la atravessado de 

ponta a ponta 100 mil vezes. Se nós supuséssemos que apenas uma estrela em cada bilhão tem 

planetas onde a vida inteligente se desenvolveu, nossa galáxia teria centenas de civilizações 

inteligentes. Certamente, algumas delas teriam se desenvolvido bem antes de nós, talvez até 

antes do nascimento do Sol há 5 bilhões de anos. Essas civilizações teriam tido bilhões de anos 

para desenvolver sua tecnologia e viajar pela galáxia, colonizando planetas pelo caminho. 

Mesmo que suas espaçonaves viajassem a apenas 10% da velocidade da luz, elas poderiam ter 

atravessado a galáxia inteira milhares de vezes. Será que nós somos assim tão insignificantes que 

fomos esquecidos pelos extraterrestres? É possível, mas improvável. Será que os extraterrestres 

existem, mas não têm interesse em colonizar a galáxia? É possível, mas difícil de confirmar. 

Ninguém mais do que os cientistas adorariam confirmar a existência de vida extraterrestre, 

especialmente vida inteligente. Mas, enquanto não tivermos provas concretas, temos de nos 

manter céticos. 

 

 Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em Hanover (EUA), e 

autor do livro "A Dança do Universo" 

 

(Jornal "Folha de São Paulo", 20 de maio de 2001) 

 

Disponível em: www.cefetsp.br/edu/eso/cienciascsc/extraterrestregleiser.html Acesso em: 04 

mai 2015. 
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ANEXO B - LEITURA COMPLEMENTAR: TEXTOS DE LUIZ FELIPE PONDÉ 

 

Texto para leitura complementar 1 

 

Desconfio de quem diz não dar valor ao dinheiro; normal se trata de uma falsa 

santidade 

Luiz Felipe Pondé  

 

O QUE é mais importante na vida: ter ou ser? O que adianta ganhar o mundo e perder a 

alma? Para aqueles que não creem na alma, pode ser uma boa, não?  

Se a vida não tiver sentido, quero passá-la num hotel cinco estrelas com uma mulher 

bonita do lado. E elas são caras. Amaldiçoados somos todos nós, mas é melhor ser infeliz com 

grana. Sou do time de Nelson Rodrigues (em tudo): dinheiro só compra amor verdadeiro. 

Uma forma fácil de você fingir que é legal é passar por alguém “superior” ao dinheiro. Eu, que 

sou um miserável mortal, confesso: adoro dinheiro. E confio mais em quem confessa que faria 

(quase tudo) por dinheiro. Desconfio de quem diz não dar valor ao dinheiro. Normalmente se 

trata de uma falsa santidade.  

Os cínicos costumam dizer que perder a alma pode ser divertido se você tiver bastante 

grana.  

Outros afirmam que só quem pode comprar tudo o que o dinheiro pode comprar sabe o 

que o dinheiro não pode comprar. Lembremos a excelente campanha publicitária do Mastercard 

“priceless”: só quem tem Mastercard sabe o que não tem preço. Promessas de pobres sobre a 

própria integridade são bravatas. Quando você não tem nada, é fácil dizer que não dá valor a 

nada.  

Diante de questões como essas, gosto de citar uma passagem (supostamente verdadeira) 

da vida de Napoleão Bonaparte, o cavaleiro da modernidade. 

Napoleão estaria conversando com o czar da Rússia sobre o futuro das relações entre a França 

revolucionária e a Rússia quando o czar disse (um tanto horrorizado com a “gula pelo poder” 

daquele falso imperador Napoleão, um reles novo rico): “Eu luto pela honra, o senhor luta por 

dinheiro”. Ao que Napoleão teria respondido: “Cada um luta pelo que não tem”. Suspeito que 

muito do desprezo por dinheiro é na realidade falsa virtude. E falsa virtude é uma das qualidades 

humanas mais democráticas: todo mundo tem. É sempre chique você desprezar dinheiro e acusar 

de ganancioso quem não o faz. Mas a verdade é que dinheiro nunca é apenas dinheiro. Faz parte 

da estratégia da falsa virtude dizer que é.  

Dinheiro traz consigo amigos, mulheres, poder, satisfação, emoções, restaurantes bons, 

reconhecimento, segurança, remédios, psicoterapia, tempo livre, cultura, arte, vida familiar 

estável, boas casas, lareiras, vinho francês, férias, bons hotéis, filhos felizes, mulheres generosas 

na cama, sorrisos largos, poesia, romances avassaladores em cenários paradisíacos, uma maior 

expectativa de vida.  

Fala-se muito dos ganhos da ciência, mas estes só foram possíveis porque a indústria 

farmacêutica existe e ganha dinheiro “vendendo” mais expectativa de vida e daí reinveste na 

pesquisa.  

Adultos infantis dizem: “Maldita seja a indústria farmacêutica!”. Quero ver quando eles 

precisarem de remédios. Claro que grana não impede você de ter um câncer, mas pode garantir 

mais acesso à quimioterapia, a melhores hospitais e a médicos mais atenciosos. Claro que você 

pode deprimir numa BMW, mas ainda assim você estará numa BMW, não? Coitado de você, tão 

triste numa BMW…  

Sou do time de Nelson Rodrigues (em tudo): dinheiro só compra amor verdadeiro. Só 

almas superficiais não têm um preço. Só elas não sabem de nossa tragédia: sempre estivemos à 

venda.  

Haveria algo que dinheiro não compra? Amizade sincera, fidelidade, felicidade? Uma 

grande desgraça na vida é que, sim, você pode ter muita grana, mas não ter nada disso. Mas 

dificilmente a culpa será do dinheiro. Este sempre facilita as coisas e não o contrário. 

A maior parte daqueles que falam mal do dinheiro é porque simplesmente não o tem. E aí está a 
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falsa virtude, aquela mesma que atrapalha qualquer “crítica” verdadeira a um mundo 

miseravelmente submetido ao dinheiro. Os que se afirmam livres do desejo pelo vil metal são os 

piores quando têm a chance de tê-lo. Só quem abre mão da própria vida está acima do dinheiro, o 

resto é conversa mole.  

Dinheiro reúne em si todas as qualidades humanas. Brilha, emociona, trai, acumula, se 

vinga, projeta, constrói, destrói, oprime, esmaga, ergue, resolve e cria problemas, sufoca, faz 

respirar, faz chorar, faz promessas, mente.  

 

ponde.folha@uol.com.br 

Disponível em: https://luizfelipeponde.wordpress.com/ Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 2 

 

Facebook potencializa a banalidade da nossa falta de afeto, diz Pondé 

 

Luiz Felipe Pondé 

 

Cuidado! Quem tem muitos amigos no "Face" pode ter uma personalidade narcísica. 

Personalidade narcísica não é alguém que se ama muito, é alguém muito carente.  

Faço parte do que o jornal britânico The Guardian chama de social media 

sceptics (céticos em relação às mídias sociais) em um artigo dedicado a pesquisas sobre o lado 

"sombrio" do Facebook (22/3/2012).  

Ser um social media sceptic significa não crer nas maravilhas das mídias sociais. Elas 

não mudam o mundo. Aliás, nem acredito na "história", sou daqueles que suspeitam que a 

humanidade anda em círculos, somando avanços técnicos que respondem aos pavores míticos 

atávicos: morte, sofrimento, solidão, insegurança, fome, sexo. Fazemos o que podemos diante da 

opacidade do mundo e do tempo.  

As mídias sociais potencializam o que no humano é repetitivo, banal e angustiante: nossa 

solidão e falta de afeto. Boas qualidades são raras e normalmente são tão tímidas quanto a 

exposição pública.  

E, como dizia o poeta russo Joseph Brodsky (1940-96), falsos sentimentos são comuns 

nos seres humanos, e quando se tem um número grande deles juntos, a possibilidade de falsos 

sentimentos aflorarem cresce exponencialmente.  

Em 1979, o historiador americano Christopher Lasch (1932-94) publicava seu best-seller 

acadêmico "A Cultura do Narcisismo", um livro essencial para pensarmos o comportamento no 

final de século 20. Ali, o autor identificava o traço narcísico de nossa era: carência, adolescência 

tardia, incapacidade de assumir a paternidade ou maternidade, pavor do envelhecimento, enfim, 

uma alma ridiculamente infantil num corpo de adulto.  

Não estou aqui a menosprezar os medos humanos. Pelo contrário, o medo é meu irmão 

gêmeo. Estou a dizer que a cultura do narcisismo se fez hegemônica gerando personalidades que 

buscam o tempo todo ser amadas, reconhecidas, e que, portanto, são incapazes de ver o "outro", 

apenas exigindo do mundo um amor incondicional.  

Segundo a pesquisa da Universidade de Western Illinois (EUA), discutida pelo periódico 

britânico, "um senso de merecimento de respeito, desejo de manipulação e de tirar vantagens dos 

outros" marca esses bebês grandes do mundo contemporâneo, que assumem que seus vômitos 

são significativos o bastante para serem postados no "Face".  

A pesquisa envolveu 294 estudantes da universidade em questão, entre 18 e 65 anos, e 

seus hábitos no "Face". Além do senso de merecimento e desejo de manipulação mencionados 

acima, são traços "tóxicos" (como diz o artigo) da personalidade narcísica com muitos amigos no 

"Face" a obsessão com a autoimagem, amizades superficiais, respostas especialmente agressivas 

a supostas críticas feitas a ela, vidas guiadas por concepções altamente subjetivas de mundo, 

vaidade doentia, senso de superioridade moral e tendências exibicionistas grandiosas.  

Pessoas com tais traços são mais dadas a buscar reconhecimento social do que a 

reconhecer os outros.  

mailto:ponde.folha@uol.com.br
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Segundo o periódico britânico, a assistente social Carol Craig, chefe do Centro para 

Confiança e Bem-estar (meu Deus, que nome horroroso...), disse que os jovens britânicos estão 

cada vez mais narcisistas e reconhece que há uma tendência da educação infantil hoje em dia, 

importada dos EUA para o Reino Unido (no Brasil, estamos na mesma...), a educar as crianças 

cada vez mais para a autoestima.  

Cada vez mais plugados e cada vez mais solitários. Na sociedade contemporânea, a 

solidão é como uma epidemia fora de controle.  

O Facebook é a plataforma ideal para autopromoção delirante e inflação do ego via 

aceitação de um número gigantesco de "amigos" irreais. O dr. Viv Vignoles, catedrático da 

Universidade de Sussex, no Reino Unido, afirma que, nos EUA, o narcisismo já era marca da 

juventude desde os anos 80, muito antes do "Face".  

Portanto, a "culpa" não é dele. Ele é apenas uma ferramenta do narcisismo generalizado. 

Suspeito muito mais dos educadores que resolveram que a autoestima é a principal "matéria" da 

escola.  

A educação não deve ser feita para aumentar nossa autoestima, mas para nos ajudar a 

enfrentar nossa atormentada humanidade.  

Homens em crise existencial acabam ficando sozinhos.  

 

Março de 2012 
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Texto para leitura complementar 3 

 

Por que pessoas estudam religião em vez de simplesmente vivê-la? 

 

Luiz Felipe Pondé   

 

Você estuda religião? Aposto que, se sua resposta for "sim", a causa é uma das hipóteses 

abaixo. Somos previsíveis como ratos de laboratórios.  

Estudar religião cientificamente seria estudá-la sem fins religiosos, ou seja, "de modo 

objetivo": via neurologia, sociologia, antropologia, psicologia, história, filosofia.  

Trocando em miúdos, estudar religião cientificamente é estudá-la sem fins "lucrativos" 

para a própria fé do estudioso. Neste sentido, o melhor seria um ateu estudar Deus ou um cristão 

estudar budismo, porque assim não "lucrariam" com seus objetos de estudo.  

Duvido profundamente deste pressuposto. Não porque seja impossível em si nem porque 

neutralidade em ciência seja algo absurdo. Trabalhar com ciência não é fruto de amor ao 

conhecimento, mas sim um modo de ganhar a vida muitas vezes menos competitivo do que o 

mercado de profissionais autônomos ou das grandes corporações.  

Julgo esse problema da neutralidade do conhecimento científico tão improdutivo quanto 

se perguntar como faziam os últimos medievais, se Deus poderia criar uma pedra que Ele mesmo 

não poderia carregar -já que Ele seria onipotente e, portanto, poderia criar qualquer coisa. Mas, 

sendo Ele onipotente, como poderia existir uma pedra que Ele mesmo não poderia carregar?  

Como você vê, trata-se de uma pergunta "podre" no sentido de ser simples perda de 

tempo. Um beco sem saída.  

Acho que a chamada "neutralidade" em estudos da religião não passa de um preconceito 

contra a fé religiosa, porque em ciências humanas a neutralidade não é um pressuposto 

universalmente cobrado em todos os campos de pesquisa.  

Por exemplo, quando mulheres estudam "opressão feminina", não estariam elas sob 

suspeita, uma vez que são mulheres e, portanto, suspeitas em "lucrar" com os ganhos do próprio 

estudo? Ou, quando gays estudam "opressão contra os gays", não estariam eles também sob 

suspeita, na medida em que eles, gays, também "lucrariam" com o estudo de seu próprio caso?  

Ou mesmo ateus estudando Deus não estariam sob suspeita de quererem desconstruir a 

fé a fim de desvalorizá-la?  

Por isso acho mais interessante ir logo a questões mais pragmáticas e perguntar: "Por que 

http://www.paulopes.com.br/2012/03/homens-em-crise-existencial-acabam.html
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as pessoas querem estudar religião em vez de simplesmente viver suas religiões em seus templos 

e fé cotidiana?".  

Proponho as seguintes hipóteses.  

1. Pessoas buscam a universidade ou instituições afins para estudar religião porque têm 

inquietações "espirituais", mas se acham "cultas e bem (in)formadas" e estão um tanto de saco 

cheio das "igrejas" (no sentido de religiões institucionais) que existem no mercado. Ou mesmo 

porque sentem vergonha de serem religiosas "oficialmente" e, por isso, preferem estudar religião 

a praticar religião.  

2. Porque odeiam religião por conta de traumas infantis familiares ou escolares ou por 

algum grande sofrimento que gerou algum tipo de "revolta contra Deus". Normalmente essas 

pessoas querem acabar com a religião.  

3. Razões ideológicas: religião aliena (marxistas), oprime mulheres e gays, condena o 

sexo. Ou seja: querem um mundo sem religião ou com religiões simpáticas a suas ideologias.  

4. Para abrir uma igreja, ganhar dinheiro ou poder político.  

5. Para tornar sua vivência religiosa mais "culta e bem informada" e "modernizar" sua 

vida religiosa cotidiana, como em questões relacionadas à ciência ou à ética.  

6. Por diletantismo sofisticado movido por inquietações existenciais e/ou filosóficas. 

7. Porque pertenceram ao clero de alguma religião e só sabem ganhar a vida com temas 

relacionados à religião.  

8. Para usar o conhecimento em recursos humanos nas empresas.  

9. Geopolítica internacional: fundamentalismos, multiculturalismos, comércio exterior.  

10. Porque é professor e o ensino religioso é um mercado em expansão, além de que, se 

for egresso de classes sociais inferiores (o que é muito comum), títulos acadêmicos costumam 

ser uma ferramenta razoável de status e aumento na renda.  

Resumo da ópera: dinheiro, status, angústia existencial, fé, política, opção profissional à 

mão ou simplesmente falta de opção. 

Uso da palavra 'energia' expressa delírios religiosos. 

 

Maio de 2010  
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Texto para leitura complementar 4 

 

Beleza artificial é batalha contra o vazio do corpo e alma 

 

Luiz Felipe Pondé  

 

Hoje acordei um tanto leviano. Em dias assim, falo a sério de filosofia. O niilista respira 

identificando em toda parte a morte da metafísica. Pra quem não sabe, a metafísica é a "ciência" 

segundo a qual existiria um mundo de formas eternas e plenas, invisível aos olhos, mas visível 

ao "espírito".  

Engraçado como muita gente combate a artificialização da beleza do corpo em nome de 

uma beleza "natural". O que essa gente não entende é que se a metafísica morreu, a existência de 

uma natureza "natural" também morreu, porque tudo neste mundo da matéria é impermanente, 

vago, impreciso, e, acima de tudo, dolorido.  

Com a morte de Deus (símbolo máximo da morte da metafísica), o corpo velho é apenas 

um corpo feio e decadente. Se Deus não existe, toda beleza artificial é permitida. Logo, viva o 

silicone.  

Mas não quero falar de Deus, quero falar de seios.  

A vida pode ser miserável e pequena. Triste constatação. Mas miserável pode ser apenas 

a constatação de que anatomia é destino, como dizia Freud. O corpo, essa massa mortal que 

perde a forma com o tempo, é nosso lar, uma casa em que habitamos e que nos abandona, 

deixando-nos a herança do pó.  

"A Pele em que Habito", título do novo e maravilhoso filme de Almodóvar, define nosso 

http://www.paulopes.com.br/2010/05/uso-da-palavra-expressa-delirios.html
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destino. Mas não vou falar do filme, pois é aquele tipo de filme de que quanto menos se fala, 

melhor, porque quando se fala dele, corre-se o risco de falar demais.  

O freudiano, agostiniano e dostoievskiano Nelson Rodrigues, o maior filósofo brasileiro, 

escreveu um livro chamado "Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Pecados e Seus Amores", no 

qual a heroína Engraçadinha, segundo ele, seria infeliz porque tinha seios belos demais.  

O mundo não perdoa a (a falta de) beleza, seja ela visível ou invisível. Por um seio 

bonito, mata-se e morre-se. No mínimo paga-se caro.  

Acho que o SUS deveria pagar cirurgias plásticas para mulheres pobres colocarem 

silicone nos seios. Por que não? Travestis gozam de cirurgias de mudança de sexo, por que 

nossas mulheres não deveriam ter o direito de ficarem mais belas?  

Ontologia é a disciplina da filosofia que estuda as essências das coisas e dos seres vivos. 

A ontologia diz o que você é. A ontologia da mulher passa pelos seios, pelas pernas e pela 

doçura, assim como a do homem pela potência e pelo dinheiro. O resto é mentira.  

Tanta tinta corre no mundo em nome da política e da economia, e, ainda assim, os seios 

podem decidir a vida e o amor verdadeiro. Diante deles, a alma desfalece em desejo. Como 

disseram filósofos no passado, se o nariz de Cleópatra fosse diferente, a história do Ocidente 

teria sido outra.  

Fala-se muito que devemos dar valor à alma, ao que se tem "dentro de si", ao que se "é", 

e não ao que se "tem", mas, o dia a dia, aquele mesmo em que acordamos atordoados pela 

constante constatação de nossas carências e impotências, parece dizer o contrário. O futuro pode 

sim ser julgado pela beleza dos seios. 

Isso pode ser um indicativo da solidão do mundo no qual só a matéria existe. O niilismo, 

assim como o Demônio, o maior de todos os humanistas, respeita a angústia das feias.  

Este fato, como todo fato obscenamente verdadeiro, pede silêncio de nossa parte. Mas 

eu, que peco constantemente em nome do vício, confesso: as pessoas quase sempre fazem tudo 

pelo que podem ter e não pelo que podem ser. E, muitas vezes, o "ser" é decorrente do "ter". E 

não falo de grana, falo de seios.  

Fosse Platão um admirador do sexo frágil, abriria seu diálogo "O Banquete" (sobre o 

amor) pela ontologia dos seios da mulher.  

Sendo assim, a indústria da beleza deveria receber maior atenção da filosofia e não 

apenas suas pedras de desprezo.  

Colocar silicone pode ser um pedido discreto de amor. Uma forma tímida de buscar o 

olhar negado. Com o tempo, a forma dos seios abandona o mundo, ficando presa no mundo 

miserável do passado. Não se pode pegar com a mão ou com a boca a lembrança dos seios 

perdidos, apenas a forma dos seios reconstituídos.  

A beleza artificial é uma batalha discreta contra o vazio do corpo e da alma. 
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Texto para leitura complementar 5 

 

Grande parte do nosso amor familiar é só protocolo social 

 

Luiz Felipe Pondé  

 

Famílias podem ser máquinas de moer gente. Uma das marcas de nossa fragilidade é 

depender monstruosamente de laços tão determinantes e ao mesmo tempo tão acidentais. O 

acaso de um orgasmo nos une.  

Em meio a jantares e almoços intermináveis, o horror escorre invisível por entre os 

corpos à mesa.  

Talvez muitos pais não amem seus filhos e vice-versa. Quem sabe, parte do trabalho da 

civilização seja esconder esses demônios da dúvida sob o manto de protocolos cotidianos de 

afeto.  

Até o darwinismo, uma teoria ácida para muitos, estaria disposta a abençoar esses 
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protocolos com a sacralidade da necessidade da seleção natural. Mesmo ateus, que 

costumeiramente se acham mais inteligentes e corajosos, tombam diante de tamanho gosto de 

enxofre.  

Pergunto-me se grande parte do sofrimento psíquico e moral de muita gente não advém 

justamente da demanda desses protocolos de afeto. Da obrigação de amar aqueles que vivem 

com você quando a experiência desse mesmo convívio nos remete a desconfiança, indiferença, 

abusos, mentiras e mesmo ódio.  

A horrorosa verdade seria que existem pessoas que não merecem amor? Pelo menos não 

de você. Mas você é obrigado a amar irmãos, filhos, pais, avós, e similares. E, se não os amar, 

você adoece.  

Um sentimento vago de desencontro consigo pode ocorrer se um dia você se perguntar, 

afinal, por que deve amar alguém que por acaso calhou de ter o mesmo sangue que você? 

Alguém que é fruto de um ato sexual entre o mesmo homem e a mesma mulher que o geraram 

em outro ato sexual. 

Quem sabe a força do "mesmo sangue" seja uma dessas coisas que a experiência 

moderna esmagou, assim como a crença, para muita gente já vazia, no sobrenatural, na 

providência divina ou no amor romântico.  

Sim, o niilismo teria aí uma de suas últimas fronteiras?  

É comum remeter esse vazio da perda dos vínculos de afeto ao mundo contemporâneo da 

mercadoria. Apesar de ser verdade que os laços humanos se desfazem sob o peso do mundo do 

capital, parece-me uma ingenuidade supor que o mal da irrealidade dos afetos seja "culpa" do 

capital.  

É fato que a modernidade destrói tudo em nome da liberdade do dinheiro, mas é fato 

também que não criou a espécie em sua miséria essencial. A melancolia tem sido a verdade do 

mundo muito antes da invenção do dólar.   

Por que devo amar alguém apenas porque essa pessoa me carregou em sua barriga por 

nove meses? Ou porque penetrou, num momento de prazer sexual, a mulher que iria me carregar 

em sua barriga por nove meses?   

Por alguma razão, questões como essas parecem mais sagradas do que Deus, o bem e o 

mal, ou a vida após a morte. Como se elas devessem ser objetos de maior fé do que as religiosas. 

Ou porque elas garantem a convivência miúda e tão necessária para a estabilização da sociedade. 

Só monstros colocariam em dúvida tal sacralidade.  

Mas quantas horas nós passamos vasculhando nossas almas em busca de afetos que, 

muitas vezes, podem ser o contrário do que deveríamos sentir? Ou não achamos nada além da 

indiferença?  

Às vezes, a pergunta pelo amor pode ser apenas um protocolo contra o desespero.  

Estamos preparados para pôr em dúvida a normalidade sexual no caso de mulheres que 

gostam de fazer sexo com cachorros, mas não estamos preparados para suspeitar que grande 

parte de nosso amor familiar não passe de protocolo social.  

Rapidamente, suspeitaríamos que estamos diante de pessoas doentes e sem vínculos 

afetivos.   

Por que, afinal, mulheres homossexuais correm em busca de "misturar" óvulos de uma 

com a barriga da outra, como se, assim, mimetizassem o coito reprodutivo heterossexual? Será 

que é amor por uma criança que ainda nem existe ou apenas um desejo secreto de ser "normal"?  

Ter filhos é prova desse amor ou apenas um impulso cego que se despedaça a medida 

que os anos passam?  

Um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos, mais jovens, quando tomamos 

decisões que somos obrigados a manter no futuro. Com o tempo, algo que nos parecia óbvio se 

dissolve na violência banal de um dia após o outro. Como que diante de um espelho de bruxa. 
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Texto para leitura complementar 6 

 

Uso da beleza como instrumento de vida não é necessariamente canalha 

 

Luiz Felipe Pondé 

 

Você acha que seria ético uma mulher usar da beleza pra conseguir o que quer na vida? 

E uma mulher usar seu belo corpo pra dar uma má notícia pro marido, como no comercial da 

lingerie Hope?   

Esse comercial fala do poder feminino sobre o desejo do homem por ela e não sobre ela 

ser objeto indefeso do homem.  

Aliás, desde o jardim do Éden. Apesar de Deus ter dito a Adão "não pode comer a 

maçã!", Adão não resistiu a Eva: "Come meu amor, come!". E Adão caiu de boca. O velho poder 

feminino.  

Você pode ser uma daquelas pessoas que não entendem nada de mulher e dizer "isso é 

um absurdo!", mas o fato é que usar a beleza como instrumento de vida é um dado natural da 

experiência humana, e não necessariamente um ato canalha ou de submissão.  

A beleza é como a cerveja: um "gesto" do corpo entre a devassidão e a moderação.  

Antes de tudo, a palavra "ética" é hoje tão banal quanto "energia". Todo mundo tem um 

entendimento "pessoal" do que seria ética. Quando você escutar alguém começar com "a questão 

da ética", fuja. Só vem blá-blá-blá.  

Na filosofia, não há consenso sobre o que é ético. Para alguns britânicos, como Hume, 

Oakeshott ou os darwinistas, a ética é uma disciplina que estuda hábitos de pensamento, de afeto 

e de comportamento, estabilizados numa comunidade (num sentido mais restrito) ou na 

humanidade (no sentido mais amplo), que se revelam hegemônicos e bem-sucedidos em garantir 

uma certa ordem e um certo sucesso no convívio comum ao longo do tempo.  

Estamos aqui a anos-luz de distância da mania de "perfeição ética" de gente como Kant 

ou Singer (o cara que acha que bicho é gente).  

Analisemos a ideia de mulheres (caso mais comum) usarem da beleza física pra 

conseguir coisas na vida, à luz dessa ética do hábito.  

Devemos separar o uso abusivo da beleza do uso ético da mesma.  

Uma mulher bonita X se veste com uma saia curta para uma entrevista, entra numa sala 

com outras pessoas e se senta de pernas abertas. Isso é abusivo. Uma mulher bonita Y se veste 

com uma saia menos curta do que a mulher X, mas que ainda assim revela, escondendo, sua 

beleza, entra numa sala com outras pessoas e se senta de modo discreto. Isso é ético.  

Neste nosso "experimento", a mulher Y age de modo ético. Espera-se que mulheres 

bonitas revelem sua beleza (o mundo respira melhor onde há mulheres bonitas e a beleza é um 

gradiente, não um "ponto isolado no espaço"), mas essa revelação é pautada pela expectativa de 

que ela não esfregue sua beleza na cara de pessoas estranhas; na cara do marido, ela pode 

esfregá-la.  

A ética aqui é antes de tudo o bom senso de que quem tem beleza pra revelar pode ser 

discreta; por extensão, quem tem beleza pra revelar e não é discreta é porque é "feia" por dentro.  

A sutil relação entre ser bela e ser discreta compõe o campo dos hábitos morais 

desejáveis nas mulheres bonitas. Pode usar a beleza, mas com moderação, assim como o álcool.  

O caso dos homens é um pouco diferente, não porque neles a beleza não conte, mas 

porque as mulheres erotizam facilmente o intelecto masculino, enquanto os homens dificilmente 

erotizam a inteligência feminina. Pouco adianta as meninas ficarem bravas com isso.  

Se o entrevistador for um homem, provavelmente ele levará primeiro em conta a beleza 

das duas em detrimento das mais feinhas. Mas a vulgar sempre poderá perder a vaga no caso de 

o entrevistador ser também ele alguém de bom senso.  

Todo mundo prefere gente bonita à sua volta. O ambiente de trabalho fica muito melhor 

quando tem mulher bonita, cheirosa e bem vestida por perto.  

Mas isso não deve ser o critério último da decisão. Entre duas capazes, uma bonita e 

outra mais feinha, entretanto, a bonita leva.  

Claro que a raiva contra argumentos como esse nasce dos chatinhos.  
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É a falta do "recurso" contingente (a beleza até hoje é em grande parte obra do acaso, 

ainda que cada vez mais passe a ser, em parte, obra da grana) que causa o rancor. Temo que uma 

hora dessas inventem uma cota de feinhas para as faculdades, as empresas e a publicidade.  

Ou que proíbam as mulheres de ficarem de calcinha em casa. 
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Texto para leitura complementar 7 

 

Muitos se acostumaram a ser tratados pelo Estado como bebês 

 

Luiz Felipe Pondé para Folha 

 

Você sabia que agora existe em Londres o movimento dos sem-iPad? Coitadinhos deles. 

Quebram tudo porque a malvada sociedade do consumo os obriga a desejar iPads... No passado 

todo mundo era "obrigado" a desejar cavalos, tecidos de seda, especiarias, facas, tambores, ouro, 

mulheres... 

Como ficam as pessoas que desejam, não têm, mas nem por isso saqueiam lojas, mas sim 

trabalham duro? Seriam estes uns idiotas por saberem que nem tudo que queremos podemos ter e 

que a vida sempre foi dura?  

Esta questão é moral. Dizer que não é moral é não saber o que é moral, ou apenas 

oportunismo... moral. Resistir ao desejo é um problema de caráter. Um dos pecados do 

pensamento público hoje é não reconhecer o conceito de caráter.  

Logo existirão os "sem-Ferrari", os "sem-Blackberry", os "sem-Prada" também? Que tal 

um "bolsa Blackberry"? Devemos criar um imposto para os "sem-Blackberry"?  

Na Inglaterra, dizem, existem famílias que nunca trabalharam vivendo graças ao governo 

há gerações. É, tem gente que ainda não aprendeu que não existe almoço de graça.  

Mas esse fenômeno de querer desculpar todo mundo da responsabilidade moral do que 

faz não é invenção de quem hoje justifica a violência em Londres clamando por justiça social na 

distribuição de iPads.  

É conhecida a passagem na qual o "homem do subsolo" no livro "Memórias do 

Subsolo", de Dostoiévski, abre suas confissões dizendo que é um homem amargo. Em seguida, 

alude à teoria comum de que ele assim o seria por sofrer do fígado. Logo, a culpa por ele ser 

amargo seria do fígado.  

Ele recusa tal desculpa para sua personalidade insuportável e prefere assumir que é 

mesmo um homem mau. Eis um homem de caráter, coisa rara hoje em dia.  

Agora, todo mundo gosta de "algum fígado" (a sociedade de consumo, o patriarcalismo, 

a Apple) que justifique suas misérias morais.  

O profeta russo percebeu que as ciências preparavam uma série de teorias que tirariam a 

responsabilidade do homem pelos seus atos.  

A moda pegou nos jantares inteligentes e hoje temos vários tipos de "teorias do fígado" 

para justificar nossas misérias morais.  

Uma delas é a teoria de que somos construídos socialmente.  

Dito de outra forma: O "sujeito é um constructo social". Logo, quebro loja em Londres 

porque fui "construído" para enlouquecer se não tenho um iPad. Tadinho...  

Tem gente por aí que tem verdadeiro orgasmo com essa bobagem.  

Não resta dúvida de que há algo verdadeiro na ideia de que somos influenciados pelo 

meio em que vivemos.  

Por exemplo, se você nasce numa favela, isso não vai passar "desapercebido" nos seus 

modos à mesa, no seu comportamento cotidiano e nas suas expectativas e possibilidades na vida.  

Mas aí dizer que "o sujeito é um constructo social" é pura picaretagem intelectual. 

Ninguém consegue ou conseguirá provar isso nunca, mas quem precisa de "provas" quando o 

que está em jogo são as ciências humanas, que de "ciência" não têm nada.  

Esse blábláblá não só exime o sujeito da responsabilidade moral, como abre a porta para 
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todo tipo de "experimento" psicossocial, político ou justificativa moral, que, na realidade, serve 

pra qualquer um inventar todo tipo de conversa fiada em ciências humanas "práticas".  

Por que tanta gente adora essa teoria? Suponho que, antes de tudo, o alivie de ser você e 

coloque a "culpa" de você ser você no pai, na mãe, na escola, na vizinha, na sociedade, no 

consumo, na igreja, no patriarcalismo, no machismo, na cama de casal, no iPad, no diabo a 

quatro. Menos em você.  

Temos aí uma prova de que grande parte das ciências humanas não reconhece o conceito 

de caráter.  

Moral é exatamente você resistir a impulsos que outras pessoas, sem caráter, não 

resistem. Já leu Aristóteles? Kant?  

A "culpa" do que hoje acontece em Londres não é do consumo. Homens sempre 

quebram coisas de vez em quando e querem coisas sem esforço. As causas podem variar. Hoje 

em dia, seguramente, uma delas é que muita gente está acostumada a um Estado de bem estar 

social que os trata como bebês. 

A preguiça, sim, é um traço universal do ser humano. O sentido da vida se arranca das 

pedras e não dos céus. 

 

fevereiro de 2010 

Disponível em: https://luizfelipeponde.wordpress.com/ Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 8 

 

Pessoa que acredita plenamente nela é perigosa, diz Pondé 

trecho de palestra de Luiz Felipe Pondé, filósofo pessimista 

 

Por que o pessimismo seria mais inteligente? Na realidade, não acho que o pessimismo 

seja mais inteligente. Acredito no pessimismo como dúvida em relação às festas que criamos por 

conta do nosso suposto sucesso. Funciona como uma espécie de controle de qualidade, como 

uma contínua avaliação do que poderíamos chamar de uma dimensão de sombra de tudo que o 

ser humano faz.  

Pessimismo e otimismo são atitudes filosoficamente necessárias o tempo todo quando 

estamos analisando problemas. Principalmente diante da força, fúria e capacidade criativa que a 

modernidade tem em termos técnicos e que por si só traz uma hibris descontrolada.  

Semana passada, conversei com uma jornalista da revista Elle sobre essa nova moda do 

chamado unplugged day, pessoas que escolhem um dia da semana para se desconectarem do 

mundo da comunicação, que é absolutamente necessário para girar a vida hoje em dia. Quem, de 

vez em quando, não percebe como acabamos presos às ferramentas que criamos para nosso 

próprio sucesso?  

Quando percebemos isso temos certa crise de pessimismo, o que os filósofos previram 

há dois mil e quinhentos anos.  

Pessoa muito confiante em si mesma pode se tornar facilmente em pessoa extremamente 

perigosa. Pessoa que acredita plenamente nela mesma é sempre um problema. Uma certa dúvida 

consigo mesmo me parece fundamental para não virarmos monstros.  

O pessimismo na filosofia e nas ciências humanas, no momento contemporâneo, tem 

uma função de vigília, de um certo cuidado, porque, quando o ser humano fica excessivamente 

apaixonado por si mesmo, apaixonado por suas potências, por suas capacidades, se torna 

perigoso.  

É como a experiência moderna, que encerra em si mesmo e simultaneamente o avanço e 

o risco de sua técnica. Não significa abrir mão dos avanços técnicos. Me parece filosoficamente 

ingênuo e infantil achar que o debate se trata de “ser contra a modernidade” ou “ser a favor da 

modernidade”. Não se trata da ciência, trata-se do uso dela.  

A ciência é um método. O problema é que ela produz resultados de uma força 

experimental muito grande. Quando você associa ciência a intenções políticas, a intenções de 

descobrir como o ser humano deve ser, é necessário operar nesse equilíbrio que o senso comum 

http://www.paulopes.com.br/2010/02/o-sentido-da-vida-se-arranca-das-pedras.html
http://www.paulopes.com.br/2010/02/o-sentido-da-vida-se-arranca-das-pedras.html
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chama de pessimismo e otimismo. 

 

Transcrição do site Fronteira do Pensamento com foto de Misha Gordin. 

 

Disponível em: https://luizfelipeponde.wordpress.com/ Acesso em: 04 mai 2015. 

 

 

Texto para leitura complementar 9 

 

Nunca ter amado é uma forma terrível de ignorância 

 

Luiz Felipe Pondé  

 

Quando você estiver lendo esta coluna, estarei em Copenhague, Dinamarca, terra do 

filósofo Soren Kierkegaard (1813-1855), pai do existencialismo. Ao falarmos em 

existencialismo, pensamos em gente como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, 

tomando vinho em Paris, dizendo que a vida não tem sentido, fumando cigarros Gitanes. 

 O ancestral é Pascal, francês do século 17, para quem a alma vive numa luta entre o 

"ennui" (angústia, tédio) e o "divertissement" (divertimento, distração, este, um termo 

kierkegaardiano). 

O filósofo dinamarquês afirma que nós somos "feitos de angústia" devido ao nada que 

nos constitui e à liberdade infinita que nos assusta.  

A ideia é que a existência precede a essência, ou seja, tudo o que constitui nossa vida em 

termos de significado (a essência) é precedido pelo fato que existimos sem nenhum sentido a 

priori.  

Como as pedras, existimos apenas. A diferença é que vivemos essa falta de sentido como 

"condenação à liberdade", justamente por sabermos que somos um nada que fala. A liberdade 

está enraizada tanto na indiferença da pedra, que nos banha a todos, quanto no infinito do nosso 

espírito diante de um Deus que não precisa de nós. 

O filósofo alemão Kant (século 18) se encantava com o fato da existência de duas leis. A 

primeira, da mecânica newtoniana, por manter os corpos celestes em ordem no universo, e a 

segunda, a lei moral (para Kant, a moral é passível de ser justificada pela razão), por manter a 

ordem entre os seres humanos.  

Eu, que sou uma alma mais sombria e mais cética, me encanto mais com outras duas 

"leis": o nada que nos constitui (na tradição do filósofo dinamarquês) e o amor de que somos 

capazes. 

 Somos um nada que ama. 

A filosofia da existência é uma educação pela angústia. Uma vez que paramos de mentir 

sobre nosso vazio e encontramos nossa "verdade", ainda que dolorosa, nos abrimos para uma 

existência autêntica.  

Deste "solo da existência" (o nada), tal como afirma o dinamarquês em seu livro "A 

Repetição", é possível brotar o verdadeiro amor, algo diferente da mera banalidade.  

É conhecida sua teoria dos três estágios como modos de enfrentamento desta experiência 

do nada. O primeiro, o estético, é quando fugimos do nada buscando sensações de prazer. 

Fracassamos. O segundo, o ético, quando fugimos nos alienando na certeza de uma vida 

"correta" (pura hipocrisia). Fracassamos. O terceiro, o religioso, quando "saltamos na fé", sem 

garantias de salvação. Mas existe também o "abismo do amor".  

Sua filosofia do amor é menos conhecida do que sua filosofia da angústia e do 

desespero, mas nem por isso é menos contundente.  

Seu livro "As Obras do Amor, Algumas Considerações Cristãs em Forma de Discursos" 

(ed. Vozes), traduzido pelo querido colega Álvaro Valls, maior especialista no filósofo 

dinamarquês no Brasil, é um dos livros mais belos que conheço.  

A ideia que abre o livro é que o amor "só se conhece pelos frutos". Vê-se assim o caráter 

misterioso do amor, seguido de sua "visibilidade" apenas prática.  

Angústia e amor são "virtudes práticas" que demandam coragem.  

http://www.fronteirasdopensamento.com.br/portal/noticias/2011/07/13/luiz-felipe-ponde-no-fronteiras-poa
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Kierkegaard desconfia profundamente das pessoas que são dadas à felicidade fácil 

porque, para ele, toda forma de autoconhecimento começa com um profundo entristecimento 

consigo mesmo.  

Numa tradição que reúne Freud, Nietzsche e Dostoiévski (e que se afasta da banalidade 

contemporânea que busca a felicidade como "lei da alma"), o dinamarquês acredita que o amor 

pela vida deita raízes na dor e na tristeza, afetos que marcam o encontro consigo mesmo.  

Deixo com você, caro leitor, uma de suas pérolas:  

"Não, o amor sabe tanto quanto qualquer um, ciente de tudo aquilo que a desconfiança 

sabe, mas sem ser desconfiado; ele sabe tudo o que a experiência sabe, mas ele sabe ao mesmo 

tempo que o que chamamos de experiência é propriamente aquela mistura de desconfiança e 

amor... Apenas os espíritos muito confusos e com pouca experiência acham que podem julgar 

outra pessoa graças ao saber."  

Infelizes os que nunca amaram. Nunca ter amado é uma forma terrível de ignorância. 

 

Disponível em: https://luizfelipeponde.wordpress.com/ Acesso em: 04 mai 2015. 
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ANEXO C – CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS/PARCEIRAS, DOS 

PROFESSORES/COLABORADORES E DE SUAS RESPECTIVAS TURMAS 

 

1. Caracterização das escolas/parceiras 

 

A experiência piloto de aplicação da SDF foi feita no estado do Pará, mais 

especificamente, com os professores da rede estadual de ensino de Santarém, município com 

aproximadamente 205.711 habitantes, o terceiro mais populoso do Estado.  

A seguir, faremos uma breve caracterização das escolas/parceiras e por princípios 

éticos, usaremos as siglas E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 para identificá-las, considerando somente 

os aspectos relevantes para contextualizar a pesquisa. 

E1 – é uma escola de porte médio, com uma área física ampla e arborizada, um 

ambiente bem cuidado e organizado. Com novecentos e sessenta e sete alunos, a escola 

funcionou no ano de 2014, com trinta turmas de ensino fundamental II e médio, distribuídas nos 

três turnos matutino, vespertino e noturno. Por estar localizada em um bairro onde havia muitas 

incidências de violência. Um exemplo disso são os registros da escola, que em anos anteriores, 

chegava a ter cerca de cinquenta ocorrências policiais por semana. Na gestão atual, por fazerem 

um trabalho mais consistente para diminuir os atos infracionais na escola, as ocorrências 

policiais reduziram-se consideravelmente passando a serem raras. 

Um ponto interessante a ser destacado em relação a E1 é a ociosidade do laboratório de 

informática, mesmo tendo trinta computadores, não são utilizados por falta de recursos humanos. 

Não há um profissional lotado nesse espaço pedagógico para assessorar o trabalho do professor. 

Em vista disso, e para não danificar as máquinas, a secretária de educação instruiu a direção da 

escola para mantê-lo fechado.  

E2 – é uma escola razoavelmente pequena, com doze salas de aula. Seis delas 

funcionam de modo improvisado por conta de problemas estruturais. Possui um laboratório de 

informática e uma biblioteca que, após um período de um ano e meio desativados, passaram a 

funcionar em salas improvisadas e adaptadas para tais recursos. Possui uma clientela bem 

diversificada e atende do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, com 

oitocentos e trinta e um alunos, distribuídos nos três turnos. Além disso, a escola oferta também 

a EJA (Educação de jovens e adultos) para o Ensino Médio, dividido em dois anos e é 

responsável por quatrocentos alunos de uma comunidade ribeirinha. 

Quanto à questão estrutural, a E2 apresenta uma estrutura física com inúmeros 

problemas, apesar de ter passado por uma reforma recente. Apesar de estar localizada em um 

bairro mais central, o corpo técnico da escola lamenta por não contar com o envolvimento da 

comunidade de modo geral e encara como um grande desafio envolver pais ou responsáveis e 
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membros de entidades comunitárias no andamento das atividades escolares. 

E3 – é uma escola com um prédio novo, recém-construído, com dez salas de aulas 

climatizadas que funcionam nos três turnos, quadra de esportes, sala de professores e um 

laboratório de informática, com vinte computadores e internet banda larga. No entanto, não 

possui biblioteca e assim como as demais escolas, não conta com um profissional lotado no 

laboratório de informática, o que não impede a utilização desse espaço pedagógico pelos 

professores, através de atividades programadas. A escola oferta o ensino fundamental do sexto 

ao nono ano, e o Ensino Médio na modalidade regular e EJA. Tinha matriculado, no ano de 

2014, setecentos e trinta e dois alunos. Está localizada num bairro periférico da cidade e atende 

aos bairros periféricos vizinhos com uma clientela tranquila, sem muitos problemas com 

indisciplinas.  

E4 – é uma escola de grande porte, com vinte salas de aula, uma biblioteca, um 

laboratório de informática e um auditório climatizado. A biblioteca e o laboratório funcionam 

sob a coordenação dos professores, não há um profissional responsável para coordená-los. É bem 

organizada estruturalmente, dispõe de três pedagogos assessores na gestão e na coordenação da 

escola. Também oferta do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio e 

atende uma clientela de dois mil e duzentos e vinte alunos, de bairros bem afastados do centro da 

cidade, da zona rural e da região de planalto. A escola enfrenta alguns problemas de indisciplina 

como a degradação do patrimônio, danificação da própria escola, e alguns casos isolados de 

agressões físicas.  

E5 – é uma escola da rede municipal, com dez salas de aulas, laboratório de 

informática, quadra de esportes, biblioteca, sala de leitura, localizada numa região de planalto da 

cidade. Como as escolas municipais não atendem o Ensino Médio, a E5 cede duas salas, no 

período noturno, para a SEDUC-PA, as quais funcionam como anexo de uma grande escola da 

rede estadual. Anexo, porque todas as questões burocráticas de secretarias são feitas tão somente 

em uma escola polo. E, por ser uma região um pouco distante da área urbana, as duas turmas 

trabalham com um calendário escolar específico e as disciplinas são ofertadas de modo 

condensado em cada período bimestral.  

E6 – é uma escola antiga e com muitos problemas estruturais, principalmente por estar 

situada numa região de fácil alagamento. Em virtude disso, há muitas interrupções das aulas no 

período chuvoso. Em contrapartida, possui uma área bem extensa, com treze salas de aula, uma 

sala de vídeo e projeção, uma biblioteca, um laboratório multidisciplinar, uma sala de 

informática, uma quadra de esporte, um auditório e um campo de futebol society. Atualmente, a 

escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, atendendo a turmas do sexto ao nono 

do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, na modalidade regular e EJA. Em 2014, tinha um 

total de mil e quinhentos alunos matriculados que, em sua maioria, são oriundos do próprio 
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bairro. Nessa escola, participaram dois professores/colaboradores - P6 e P7. 

E7 – é um anexo de uma escola municipal, na qual funcionam dez turmas de Ensino 

Médio, numa região ribeirinha, onde há muitas dificuldades de acesso. Possui um auditório, uma 

quadrada esportiva, sala de professores, a diretoria, uma cozinha e refeitório. O local é bem 

zelado e estruturado, mas nem sempre todo o espaço é disponibilizado para o Ensino Médio. Por 

ser uma escola polo para outras comunidades e por ser a única que oferta o Ensino Médio nas 

proximidades, as turmas são sempre muito lotadas, com cerca de cinquenta alunos por turma, em 

salas pequenas e quentes.  

Enfim, essas foram as escolas participantes da pesquisa. Foi nos concedido livre acesso 

às suas dependências físicas e pedagógicas. Todos os gestores assinaram o termo ético de 

anuência, permitindo a colaboração dos professores e se dispuseram a ajudar com o necessário 

para aplicação da SDF. 

 

 

2. Caracterização dos professores/colaboradores 

 

Os professores/colaboradores apresentam o seguinte perfil:  

P1 – Possui habilitação em Letras – Língua Portuguesa, formou-se em 2005, leciona há 

oito anos na rede estadual de ensino. Trabalha apenas em uma escola, na E1, e concentra suas 

atividades pela manhã. É regente de dez turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. P1 já 

participou de um curso de formação em educação infantil, mas conforme a sua avaliação, não 

ajudou muito na sua prática docente. A sua principal fonte de pesquisas para sanar dúvidas e 

buscar conhecimentos são os livros didáticos e a internet. 

P2 – É licenciado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, formou-se em 

1993, possui mestrado em Educação, com término em 2011. Leciona há vinte e seis anos. 

Trabalha na escola E2, nos turnos manhã e tarde, e é regente de doze turmas de ensino 

fundamental e médio. Participou de um curso de formação de professores da EJA, há oito anos, o 

que lhe ajudou a aprimorar a sua prática docente. Sua principal fonte de pesquisas são livros 

teóricos e sites específicos. 

P3 – Tem habilitação em Letras – Língua Portuguesa, formou-se em 2002. Fez 

especialização em Língua Portuguesa, latu sensu, em 2005, e é atualmente aluno do 

PROFLETRAS - MT, mestrado profissionalizante. Leciona há quinze anos. Participou de um 

curso de formação continuada em informática educativa há seis meses, que, segundo o professor, 

pouco ajudou em sua prática docente, devido ser muito teórico. Sua principal fonte de pesquisas 

são livros e internet. 

P4 – Possui habilitação em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Formou-se 

em 1996. Fez especialização em Literatura Brasileira – PUC/ MG em 2003. No entanto, leciona 
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apenas há quatro anos. Trabalha em duas escolas. Uma delas é a E4, nos três turnos, manhã, 

tarde e noite, com dez turmas. Participou de um curso de extensão “Escolas Sustentáveis e 

COM-VIDA”, que considerou um conhecimento válido e colaborativo para a sua prática 

docente. Para manter-se atualizada, P4 pesquisa em livros, internet e, quando possível, conversa 

com outro profissional da área. 

P5 - Possui graduação (1996) e pós-graduação (2011) em Letras – Língua Portuguesa. 

Leciona há onze anos. Trabalha atualmente em duas escolas, nos três turnos. Durante o dia, 

trabalha com a Educação Especial e, à noite, com quatro turmas, na modalidade EJA, do eixo 

forte, região de planalto da cidade. Ainda não havia participado de nenhum curso de formação. 

Quando tem alguma dúvida em relação ao conteúdo que ensina, procura solucioná-las através de 

livros didáticos e gramáticas.  

P6 – É licenciado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa. Formou-se em 

2001. Leciona há nove anos na rede pública de ensino. Trabalha na escola E6, em dois turnos, 

manhã e tarde, com turmas do Ensino Fundamental e Médio. Participou de um curso de 

formação continuada para melhorar os índices do IDEB há dois anos, mas considerou 

insatisfatório, sem muito acréscimo de conhecimento para a sua prática docente. Sua principal 

fonte de pesquisas para auxiliar o seu trabalho são os livros didáticos. 

P7 – Também é licenciado em Letras – Língua Portuguesa. Formou-se em 2000. 

Leciona há dez anos na rede pública de ensino. Trabalha em duas escolas. Uma delas é a E6, nos 

três turnos. Participou do curso de formação intitulado “Médias na Educação”, há quatro anos, 

que considerou de grande valia para o seu trabalho. Para manter-se atualizado, P7 pesquisa na 

internet e conversa com colegas da área.  

P8 – É licenciado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa. Formou-se em 

2008. Leciona há cinco anos na rede pública de ensino. Atualmente, trabalha em três escolas, nos 

três turnos, e rege dezesseis turmas dos ensinos Fundamental e Médio. Não participou de 

nenhum curso de formação, por falta de oferta. Sua principal fonte de pesquisa são os livros e a 

internet. 

Por princípios éticos e para atender uma determinação do Comitê de ética, todos os 

participantes da pesquisa assinaram o TCLE (termo de consentimento de livre esclarecido), 

concordando com a sua participação e autorizando a divulgação de dados referentes à sua prática 

docente. 
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3. Caracterização das turmas/participantes da pesquisa  

 
Para a caracterização das turmas participantes também usamos as siglas T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, T7 e T8, correspondendo à mesma numeração de seu professor de LP, caracterizado 

anteriormente. 

T1 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, constituída de vinte e sete alunos, com 

uma faixa etária média de 14 a 17 anos. É uma turma silenciosa, tranquila, sem problemas de 

indisciplina, no entanto, com baixa produtividade. Nessa turma, os alunos apresentam 

dificuldades de leitura e aparentam se dispersar com facilidade. A maioria deles não realiza 

efetivamente as atividades propostas pelo professor. Alguns fazem de conta que estão fazendo as 

tarefas e deixam o tempo passar para que termine a aula do professor. 

T2 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, constituída por vinte alunos. Segundo o 

professor regente, dez alunos leem bem e, consequentemente, conseguem fazer as atividades 

propostas com bastante facilidade; cinco alunos apresentam muitas dificuldades para entender a 

temática tratada nos textos e as respectivas questões de análise, porém são esforçados e 

demonstram interesse em realizar as tarefas e, assim, buscam orientação permanente do 

professor para elucidar suas dúvidas. Os outros cinco aparentam ser relapsos e se mostram 

desinteressados pelos estudos, não fazem as atividades propostas, não participam das discussões 

fomentadas na turma e tampouco demonstram qualquer preocupação em aprender alguma coisa, 

estão sempre entretidos com coisas que fogem da realidade da aula.  

T3 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, com vinte e três alunos, dos quais 

dezessete são mulheres e cinco são homens, com idade média entre 15 e 21 anos. Os alunos, de 

modo geral, são bem interessados, participam ativamente das aulas, demonstram gostar de aulas 

dialogadas e apresentam certa resistência para a escrita. No entanto, mesmo reclamando, fazem 

as atividades propostas, solicitam ajuda quando necessitam, questionam e assumem posição 

crítica diante das discussões fomentadas na turma. 

T4 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, relativamente pequena, composta de 

dezenove alunos, na maioria, são aparentemente apáticos e pouco participativos. Destacam-se 

nesta turma apenas dois alunos, que participam efetivamente de todas as atividades orais e 

escritas, demonstrando posicionamentos críticos e excelente habilidade de leitura e compreensão. 

Os demais apresentam dificuldades de leitura e escrita e baixa produtividade. Um aspecto 

interessante que deve ser considerado nessa turma é o fato de P4 já ser o terceiro professor de 

Língua Portuguesa que nela atua no ano letivo de 2014. Esse fato justifica, de certa forma, o 

baixo rendimento e a inibição dos alunos. 

T5 – É uma turma da EJA 1 – 1º e 2º ano do Ensino Médio, composta de vinte alunos, 

com idades que variam entre vinte e quarenta anos. São alunos com alta defasagem idade/série. 

Alguns deles trabalhadores rurais, domésticas que trabalham durante o dia e estudam à noite. O 
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nível de letramento desses alunos é bem baixo, a maioria apresenta muitas dificuldades com a 

leitura, pois vêm de uma formação precária, também da EJA.  

T6 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, composta por trinta alunos, com uma 

média de idade entre 15 a 17 anos. É uma turma boa, sem muitos problemas de indisciplina, 

apenas quatro alunos demonstram certa infantilidade, pois gostam de chamar atenção. Ficam 

cantando, falando alto durante as aulas, demonstrando desinteresse pelas atividades e, 

consequentemente apresentam pouco rendimento. Seis alunos apresentam muitas dificuldades na 

leitura, na compreensão, na interação com os textos, mas demonstram interesse em aprender, 

perguntam, buscam ajuda do professor.  Oito alunos são excelentes, são bem interessados, 

participam da aula, produzem bem, dão opiniões, preocupam-se com a aprendizagem, com os 

trabalhos, estudam para as avaliações. Os demais, os doze, segundo o relato da professora, são 

menos participativos, preocupam-se tão somente com as notas bimestrais, para isso vale qualquer 

coisa, como copiar as tarefas e as respostas das avaliações dos colegas. 

T7 – É uma turma de 2º ano do Ensino Médio, composta por vinte e dois alunos, com 

uma média de idade entre os 15 a 20 anos. São relativamente participativos. Apenas seis 

demonstram boa habilidade de leitura e escrita, interagem com o texto, com o professor e com os 

colegas. Os demais são mais lentos e apresentam dificuldades na escrita. Quase a metade da 

turma demonstra-se resistente às atividades de leitura e escrita propostas nas aulas.  

T8 - É uma turma grande, de 2º ano do Ensino Médio, com o total de quarenta e sete 

alunos, com média de idade entre 16 e 23 anos. Por ser uma turma jovem, a maioria dos alunos 

ainda não trabalha. É uma turma participativa e dinâmica. Os alunos são, de certo modo, 

concentrados, empenhados e, por mais que tenham dificuldades com algumas tarefas, estão 

sempre dispostos a fazer as atividades sugeridas. Em relação à leitura, à compreensão e à escrita, 

a turma se divide em dois grupos, em que o menor é composto por alunos que leem, 

compreendem e produzem bem, e o maior, composto por mais alunos, apresenta mais 

dificuldades e algumas limitações nestes quesitos. No entanto, a turma, no geral, se destaca por 

ser produtiva. 

É importante reiterar que os dados de caracterização das escolas, dos 

professores/colaboradores e de suas respectivas turmas foram usados apenas para efeito de 

contextualização da pesquisa. 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO DAS OFICINAS FEITA PELOS 

PROFESSORES/COLABORADORES 

Professor/colaborador 

 
 

Professor/colaborador 

 

 

Professor/colaborador 

 

 

Professor/colaborador 
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Professor/colaborador 

 

 

Professor/colaborador 

 

 

Professor/colaborador 

 

 

Professor/colaborador 
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Técnica pedagoga da SEDUC 

 
 

Técnica pedagoga da SEDUC 
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ANEXO E – DESCRIÇÃO DAS AULAS DE APLICAÇÃO DA SDF 

 

 

A experiência piloto de aplicação da SDF, nas escolas da rede estadual de ensino de 

Santarém-PA, foi desenvolvida no quarto bimestre, de 17 de novembro de 2014 a 30 de janeiro 

de 2015. A priori, faz-se necessário antecipar que esse é um calendário letivo especial para 

cumprir com os duzentos dias letivos exigidos pela LDB, em decorrência de períodos de greves 

dos professores. No entanto, com base em experiências anteriores no quadro docente dessa rede 

e, diante das observações durante aplicação da SDF, pode-se dizer que se trata de um período 

pouco produtivo para o ensino, haja vista que há muitas interrupções em decorrência de feriados 

e programações extraclasse. 

Uma prova cabal da pouca produtividade do ensino nesse período foi a dificuldade 

enfrentada pelos professores/colaboradores para aplicar a SDF na íntegra e de maneira 

sequencial. Eram trinta e duas horas/aulas programadas para o bimestre, num total de dezesseis 

atividades, e nenhum dos oito participantes, das sete escolas, conseguiu tempo hábil para aplicar 

toda a SDF. Os professores/colaboradores precisaram fazer adaptações a fim de conduzir a 

aplicação.  

A seguir, apresentamos uma síntese do desenvolvimento da aplicação da SDF em cada 

escola. 

 

1 A aplicação da SDF na E1 (43% de aplicação da SDF) 

 

Das dezesseis atividades previstas na SDF, P1 trabalhou sete - 43% da proposta, em 

decorrência dos feriados e das atividades extraclasses, como: jogos internos, semana de provas, 

avaliação do SISPAE16. Além disso, P1 precisou se ausentar de suas atividades docentes por 

motivos de doença. As aulas 3 e 11, atividades previstas com o uso dos equipamentos de 

multimídias e computadores não foram realizadas devido ao fato do laboratório de informática 

da escola não estar funcionando.  

Por apresentarem certa resistência à leitura, os alunos da T1 precisaram de muito 

incentivo do professor para participar das aulas. Eles só conseguiram realizar algumas 

atividades, como de compreensão e interpretação escrita e as atividades epilinguísticas com a 

ajuda do professor, que, por sua vez, estava sempre atento para envolver os alunos nas 

atividades.  

                                                           
16 SISPAE – Sistema Paraense de Avaliação Educacional -, criado no projeto “Pacto pela educação”, visa 

produzir e divulgar informações que alimentem e orientem o processo de tomada de decisão em todas as suas 

instâncias, bem como possibilitem o acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas e o resultado 

produzido pelas mesmas, na direção de uma melhor educação pública no estado do Pará. 
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A aula 10 foi aplicada como avaliação somativa e, devido ao pouco tempo para 

finalizar o bimestre, P1 solicitou aos alunos que lessem em casa sobre o tema “Felicidade” e, em 

sala de aula, realizou uma produção de texto inicial. Durante a produção, P1 sugeriu aos alunos 

com acesso à internet no celular, a utilização para pesquisa sobre o tema, sem fazer transcrição. 

Apesar dessa advertência, alguns alunos transcreveram trechos de textos da internet, sem que 

essa transcrição estivesse a serviço de seu texto e sem a citação da fonte.   

A maioria dos alunos da T1 demonstrou um pouco de resistência às atividades que 

exigiam a releitura dos textos. Além disso, eles pareciam cansados e um pouco desestimulados, 

considerando também que o período de dezembro e janeiro suscitam férias e descanso. 

  

2 A aplicação da SDF na E2 (37% de aplicação da SDF) 

 

P2 aplicou seis atividades - 37% da proposta. Ao falar da SDF na primeira aula, os 

alunos mostraram-se entusiasmados. Eles leram e gostaram do texto 1, conversaram sobre as 

escolhas profissionais que pretendem fazer, comentaram algumas ideias do texto, mas tiveram 

dificuldades para responder às perguntas orais sugeridas na SDF. Era sempre necessário o 

professor explicar a pergunta, reelaborá-la para que eles respondessem.  

Do texto 2 foram feitas as atividades linguísticas de leitura e oralidade, as atividades 

linguísticas com o uso da internet, as questões objetivas, subjetivas e as atividades 

epilinguísticas. A leitura do segundo texto foi um pouco mais difícil, houve reclamações em 

relação ao vocabulário e uma razoável resistência à releitura. P2 procurou incentivar e envolver 

os alunos nas atividades, sempre proferindo elogios àquele que respondia, que participava, de 

modo a estimular a participação de todos. 

A aula 3 foi realizada na própria sala de aula, e os recursos didáticos foram os celulares 

e computadores dos alunos, pois a escola não tem laboratório de informática. O vídeo sugerido 

na SDF não foi passado, mas os alunos leram e comentaram sobre o autor e o seu estilo. Por ter 

sido uma aula diferente da tradicional, foi perceptível o interesse, a empolgação dos alunos em 

realizar a atividade proposta.  As aulas 4 e 5 foram utilizadas como atividades avaliativas 

bimestrais. 

As demais atividades não foram aplicadas em decorrência dos inúmeros contratempos, 

feriados e atividades extraclasses realizadas nesse período. 

 

3 A aplicação da SDF na E3 (62% de aplicação da SDF) 

 

Na E3, as aulas foram mais participativas e mais interativas. No entanto, apesar do 

desempenho do professor, na tentativa de alcançar todos objetivos propostos pela SDF, ele não 
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conseguiu totalmente, mas, ainda assim, aplicou dez das dezesseis atividades, 62% da proposta. 

As duas atividades previstas para o laboratório não foram realizadas porque a escola estava sem 

internet. As atividades para casa com o uso do celular, a socialização na sala e o minisseminário 

não foram realizados porque o professor precisou se ausentar de suas atividades laborais devido 

a problemas de saúde. As duas aulas de leituras complementares e a última atividade 

metalinguística não aconteceram por falta de tempo, pois assim como nas outras escolas, na E3 

teve semana de jogos internos, feira cultural, confraternização dos alunos e dos funcionários, 

entre outras atividades extraclasse. 

Em relação à leitura e à interação dos alunos com o texto e com a turma, o professor 

conseguiu articular bem, de modo que os alunos, mesmo não tendo o hábito de fazer a releitura, 

faziam isso com frequência para responder às perguntas. Os alunos tiveram uma participação 

efetiva tanto nas conversas dirigidas quanto na resolução de questões. 

Para propor a primeira produção textual, o professor ministrou aula expositiva sobre os 

tipos de argumentos e sobre as sequências textuais, transcreveu trechos da entrevista com o 

Pondé, autor do terceiro texto da SDF, e suscitou um debate sobre o tema. A discussão foi bem 

interessante e houve vários posicionamentos argumentativos por parte dos alunos. A cada fala 

apresentada no debate, P3 aproveitava para enfatizar o tipo de argumento usado pelo autor para 

defender seu ponto de vista.  

Na aula seguinte, foi realizada a primeira produção textual sugerida na SDF, momento 

em que os alunos escreveram concentradamente. Todavia, nessa turma também houve 

reclamações dos alunos, em relação ao vocabulário dos textos e das questões propostas na SDF 

e, ainda, pelo fato de terem que reler o mesmo texto em aulas sequenciais. Segundo P3, a falta de 

leitura dos alunos se refletia num vocabulário reduzido, um fator adverso para a produtividade 

das aulas. 

 

4 A aplicação da SDF na E4 (31% de aplicação da SDF) 

 

A aplicação da SDF com a T4 teve uma especificidade. O professor fez algumas 

adaptações, agregando outras atividades relacionadas aos textos dispostos na proposta. Em razão 

disso, e também por fatores relacionados ao tempo, como horários reduzidos, e às atividades 

extraclasse (jogos internos, feira do conhecimento, avaliação do SISPAE, entre outras) foram 

aplicadas nessa turma somente cinco atividades, das dezesseis disponíveis na SDF, 31% da 

proposta. 

P4 explorou a temática dos dois primeiros textos, usando cerca de quatro aulas para 

leitura e discussão de cada texto. Para relacionar ao primeiro texto, P4 solicitou uma pesquisa 

sobre as profissões do futuro e direcionou as discussões abordando sobre o curso de formação de 
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cada profissão, as disciplinas de maior peso e o mercado de trabalho para cada uma delas. Por 

serem compatíveis com o interesse dos alunos, as discussões foram produtivas. Ao explorar os 

textos, P4 direcionava os alunos à percepção da progressão temática, à identificação de 

argumentos do autor e das informações centrais e periféricas. Em seguida, P4 disponibilizou um 

material teórico extra, sobre artigo de opinião e ministrou uma aula expositiva, explicando a 

estrutura formal desse gênero. 

O trabalho com o texto 2 se delongou mais, pois os alunos apresentaram dificuldades 

na leitura, na compreensão e na identificação dos argumentos do autor. Para ajudá-los, P4 

conduziu a leitura e a compreensão pausadamente, parágrafo por parágrafo. Além disso, sugeriu 

aos alunos que assistissem ao filme “InterEstelar”, que estava em cartaz nos cinemas. 

Interessante pontuar que as reflexões feitas sobre o texto suscitaram calorosas discussões de 

cunho religioso.  

Como esse segundo texto abordava a valorização da vida, P4 aproveitou a ocasião para 

relacioná-lo com a temática da paz. Assim, ele levou para aula seguinte outro artigo de opinião, 

uma charge e uma música. Ao iniciar a aula, P4 pôs a música, ensinou a dança e dançou com os 

alunos. Em seguida, distribuiu os textos, conduziu as leituras e as discussões, relacionando-os 

com o texto anterior da SDF.  

Após as festas natalinas, o professor fez a retomada do texto 2 e realizou as atividades 

linguísticas subjetivas, objetivas e as epilinguísticas. Os alunos apresentaram certa resistência à 

releitura e dificuldades na escrita e na resolução dos exercícios. As aulas programadas para o 

laboratório não foram realizadas devido ao fato de ele estar inoperante. As demais aulas da SDF 

não foram realizadas por falta de tempo hábil e também pela opção do professor de inserir outras 

atividades.  

  

5 A aplicação da SDF na E5 (18% de aplicação da SDF) 

 

A E5 possui um calendário escolar específico e as disciplinas são ofertadas de modo 

condensado em cada bimestre. No quarto bimestre, P5 teve apenas seis encontros com a turma e 

aplicou três atividades, 18% da SDF. P5 ministrou as aulas 1, 2 e 4. 

Por ser uma turma constituída por jovens e adultos, a maioria trabalhadores rurais, que 

passam o dia trabalhando e vão à noite para a escola cansados. O trabalho com os textos 1 e 2 

demandou mais esforço do professor, tendo ele que explicar o significado de várias palavras, 

além de ler pausadamente cada parágrafo, de modo que os alunos conseguissem compreender e 

interagir com os textos. As questões também foram resolvidas por partes, sempre com ajuda do 

professor.  Apesar da dificuldade, e com a ajuda de P5, a turma conseguiu trabalhar o texto como 

evento de interação e como expressão do conteúdo, conforme previsto nos objetivos das aulas. 
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6 A aplicação da SDF na E6 com P6 (31% de aplicação da SDF) 

 

P6 realizou cinco atividades, 31% da SDF. Na primeira aula, o professor falou da 

proposta e das atividades do quarto bimestre. Em seguida, antes de distribuir o texto, fez uma 

revisão sobre os gêneros discursivo-textuais, uma vez que já havia explicado as características do 

gênero artigo de opinião em aulas anteriores.   

Ao trabalhar a leitura do texto, P6 orientou os alunos sobre a importância da releitura. 

Usou as estratégias de leitura e fez a discussão oral sugeridas na SDF.  A aula foi dinâmica e 

bem participativa. Os alunos gostaram muito do texto 1. Para finalizar a aula, P6 encaminhou a 

pesquisa sobre Marcelo Gleiser, o autor do texto 2. 

Da primeira para a segunda aula, houve um relevante intervalo de tempo, em 

decorrência da avaliação do SISPAE, do professor ter adoecido, da semana dos jogos e da 

semana da redação. Ao retornar às aulas regulares, faltava pouco tempo para que os professores 

fechassem as notas do quarto bimestre. Por esse motivo, a segunda aula da SDF foi, de certo 

modo, prejudicada, pois apesar de tentar conduzir uma aula mais participativa, P6 não teve o 

retorno dos alunos, que estavam tensos e cheios de trabalhos das outras disciplinas para entregar. 

Ainda assim, com os poucos que lhe deram atenção, P6 desenvolveu a leitura e a compreensão 

oral do texto 2.  

As atividades da aula 3 não foram realizadas porque o laboratório não estava 

funcionando e não tinha internet na escola. As questões das aulas 4 e 5 foram aplicadas como 

atividades avaliativas para soma parcial do bimestre. Os alunos apresentaram resistência à 

releitura dos textos. As atividades epilinguísticas da aula 6 foram realizadas com o auxílio do 

professor, que a cada questão, explicava e mostrava alternativas de respostas, aproveitando para 

revisar as questões semânticas já explicadas em aulas anteriores. Os alunos realizaram as 

atividades em pequenos grupos de três, mas cada um seguiu um curso semântico diferente do 

outro.  

 

7 A aplicação da SDF na E6 com P7 (12% de aplicação da SDF) 

 

P7 aplicou em sua turma apenas duas atividades, 12% da SDF. Na E6 teve mais 

atividades extraclasse do que nas outras escolas parceiras, pois além da avaliação do SISPAE, a 

Feira do Conhecimento, a semana de jogos internos, a escola ainda faz a semana da redação e a 

semana de provas. Somados a essas interrupções no curso normal das aulas, houve muitos 
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horários reduzidos, confraternizações e, ainda, P7 precisou viajar para a capital do Estado a 

serviço do SINTEP-PA17, durante uma semana. Nesse período, a sua turma ficou sem aula de 

Língua Portuguesa.  

P7 parece não ter compreendido a dinâmica da aplicação da SDF, pois a usou apenas 

como atividades avaliativas. Dessa maneira e pelo pouco tempo que sobrou para as aulas do 

bimestre, P7 selecionou apenas duas atividades e aplicou como trabalho avaliativo, valendo para 

a somatória de notas. Realizou, portanto, a leitura e a compreensão oral e escrita dos textos 1 e 2. 

Durante a resolução das questões, muitos alunos apenas copiavam as respostas de outros colegas. 

Aqueles que não estavam atentos no momento da interação e que não prestaram atenção nos 

comentários do professor tiveram dificuldades para resolver os exercícios. 

 

8 A aplicação da SDF na E7com P8 (69% de aplicação da SDF) 

 

P8 se mostrou muito entusiasmado com a proposta da SDF e disposto a aplicá-la passo-

a-passo, cumprindo com todas as atividades planejadas. Entretanto, em decorrência dos 

contratempos de horários reduzidos e das programações extraclasses da escola, ele não 

conseguiu concluir toda a SDF, mas realizou onze, das dezesseis atividades, 69% da proposta.  

Na primeira aula, P8 apresentou a SDF, explicou como seriam os trabalhos e que 

naquele bimestre não haveria avaliações específicas para somatória de notas. A todas as 

atividades da sequência, em especial, a participação oral, seriam atribuídas notas. Para cada aula, 

o professor estudava previamente e nos procurava, pessoalmente ou por telefone, para esclarecer 

dúvidas e pedir orientações.  

Antes de distribuir o primeiro texto, P8 fez indagações aos alunos sobre a importância 

das escolhas profissionais e sociais na vida. Houve muitas respostas e os alunos demonstraram 

interesse sobre o tema. Em seguida, o professor distribuiu cópias do texto 1 e seguiu todas as 

sugestões da SDF, em relação às estratégias de leituras e à organização da turma. Além disso, P8 

teve o cuidado de provocar os alunos para que todos falassem, direcionando algumas perguntas 

para aqueles mais contidos.  

Os demais textos, 2 e 3, foram trabalhados, inicialmente, da mesma maneira. As aulas 

foram bem participativas. Sempre depois das atividades orais, o professor passava as mesmas 

questões para serem respondidas por escrito e fazia a correção como forma de replicar o que 

havia sido discutido. 

As aulas previstas para o laboratório, 3 e 11, foram realizadas na própria sala de aula, 

tendo como recursos didáticos os celulares e computadores portáteis dos alunos. Os vídeos 

também foram projetados e discutidos na sala de aula. No geral, foram aulas dinâmicas e 

                                                           
17 SINTEP-PA – Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Pará. 



180 

 

participativas. O professor criou um grupo no Whats app, para que houvesse compartilhamento 

de informações e das dúvidas a respeito das atividades realizadas em sala de aula. Os alunos não 

conseguiram gravar a conversa e transcrevê-la, sugeridas para casa, relativas à aula 6, mas 

fizeram comentários no grupo do Whats app sobre os textos e sobre os autores.  

Em relação às questões objetivas da aula 5, foram respondidas em dupla. Depois, o 

professor formou cinco grupos e distribuiu uma questão para cada grupo justificar, oralmente e 

por escrito, o motivo das demais alternativas estarem incorretas. Dando continuidade ao trabalho, 

P8 considerou a aula 6, das atividades epilinguísticas, uma das mais interessantes da SDF, pois, 

segundo ele, além de envolver e prender a atenção dos alunos, os ajudou a perceberem o 

processo de construção de um texto do gênero artigo de opinião. Essa foi também uma das 

atividades mais cansativas para o professor, pois teve que se desdobrar em frequentes e 

incansáveis orientações individuais. Enquanto alguns alunos tiveram facilidades na resolução das 

questões, declarando gostar do exercício, outros demonstraram dificuldades, até mesmo para 

entender o que era solicitado nos comandos das questões. Para P8, isso é decorrente da falta da 

habilidade de leitura e escrita.  

Na aula 7, o professor abriu espaço para discutir os comentários dos alunos no grupo 

do Whats app. Houve muitos argumentos interessantes a respeito do texto 2 e de seu autor. Nesse 

momento, foram feitas análises sobre a língua, de acordo com os contextos interativos e os seus 

suportes.  

Na aula 8, foram realizadas as apresentações dos minisseminários sobre os tipos de 

argumentos e de sequências textuais. Os alunos se limitaram apenas ao material fornecido pelo 

professor. Em função disso, a atividade alcançou parcialmente os objetivos propostos.  

Na aula 9, P8 levou dez textos de Marcelo Gleiser e distribuiu cópias para os alunos. 

Eles liam e trocavam entre si os textos. As aulas foram mais silenciosas, porém produtivas. Para 

cada texto lido, os alunos deveriam sintetizar por escrito a tese e os argumentos principais do 

autor. P8 encerrou o bimestre com as aulas 10 e 11 e, após o filme da entrevista de Pondé, 

solicitou a primeira produção de um artigo de opinião, com a temática “Felicidade”.  

Em todas as aulas, o professor incentivava muito os alunos e falava da importância da 

leitura e da releitura para melhorar a oralidade e a escrita, focalizando as funções individuais e 

sociais da leitura. E, a cada atividade, P8 procurava sedimentar nos alunos a convicção de que 

eles eram capazes, de que precisavam fazer para aprender e de que tudo o que eles produziam era 

válido para construir uma confiança de que eles podiam conseguir uma escrita mais eficiente, em 

diferentes contextos situacionais. 

Enfim, em decorrência de fatores externos, não tivemos uma aplicação completa da 

proposta da SDF, dificultando, com isso, a coleta de material que possibilitasse a análise de 

resultados na aprendizagem dos alunos. Tal fato, determinou a ênfase na proposta da SDF e não 
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na sua aplicação. Destacamos como relevante a receptividade por parte dos sujeitos de ensino-

aprendizagem e acreditamos que com uma infraestrutura física e política adequada, esse 

instrumento didático pode ser útil e inspirador para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio. 
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ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE PERFIL DOS PROFESSORES/COLABORADORES 

 

P1 
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P2 
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P3 
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P4 
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P5 
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P6 
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P7 
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P8  Enviado por e-mail 

Questionário 

Perfil do professor 

 

1. Nome 

2. Idade/ Há quantos anos você leciona Língua Portuguesa? 

Leciono a disciplina de Língua Portuguesa 5 anos  

 

3. Formação acadêmica/ ano de término 

Licenciada em letras, ano de conclusão 2008. 

 

4. Em quantas escolas você trabalha? Quais os horários? Qual é o número total de suas turmas? 

Trabalha com ensino fundamental e/ou médio?  

Trabalho em três escolas, nos turnos manhã, tarde e noite e tenho 16 turmas no ensino 

fundamental e médio. 

 

5. Você já participou de algum curso de formação continuada? Em caso afirmativo, 

especifique-o, indicando nome, há quanto tempo e se o ajudou na melhoria de sua prática 

docente.  

Não 

 

6. Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, de que forma 

você a soluciona? 

Pesquiso em livros e na internet 

 

7. Como você avalia o ensino de Língua Portuguesa no seu estado, na sua cidade e, 

especificamente, na sua escola? 

Observo uma carência muito grande quanto ao nível de conhecimento, falta aos nossos 

alunos uma base mais sólida principal relacionada com leitura e escrita, meu município não 

apresenta um bom rendimento e o nosso estado está distante de atingir os resultados 

desejados com relação á qualidade de ensino. 

 

8. Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua disciplina? 

 

Nossos alunos não têm o hábito da leitura, logo eles possuem dificuldades de interpretar e, 

mas ainda de escrever. Isso se torna mais agravante pelo seguinte fator a maioria de nossas 

escolas não tem um espaço apropriado para estimular a leitura e quando tem uma biblioteca 

está inoperante quando não é espaço inapropriado é falta de servidores qualificados para 

atuarem nesses espaços. 

 

9. Na sua escola tem recursos tecnológicos para auxiliar o trabalho do professor? Em caso  

 

afirmativo, como são usados? Qual a frequência que você os utiliza?  

Até tem, mas ainda são insuficientes tendo que agendar com bastante antecedência ficando 

uso muito restrito. 

 

 

10. Como você avalia as oficinas de preparação para aplicação da SDF, as quais você 

participou? Aponte pontos positivos e negativos que precisam ser melhorados. 

Fiquei muito empolgada com a proposta da SDF, acredito que vai ser muito produtiva para 

os alunos, além de que embasada teoricamente é bem mais fácil de trabalhar, uma vez que 

podemos repassar segurança e trabalhar com nossos alunos a língua numa perspectiva de 

interação, sendo, de fato, um evento de interação. 
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ANEXO G – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES / 

COLABORADORES 

 

P1 
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P2 
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P3  Enviado por e-mail 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA OS PROFESSORES 

 

1. Como você caracteriza esta sequência didática funcionalista que você aplicou? Comente 

. 

=> A SEQUÊNCIA DIDÁTICA FUNCIONALISTA PROPOSTA É UMA EXCELENTE 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O ARTIGO DE OPINIÃO, POIS ABRANGE TODAS AS 

ETAPAS QUE DEVERIAM SER TRABALHADOS NO ENSINO DO GÊNERO EM 

QUESTÃO. 

 

 

2. O nível de complexidade desta SDF está adequado para sua realidade educacional, 

considerando a idade/série e o nível de letramento?  Houve alguma dificuldade no processo de 

aplicação desta SDF em sua escola? Quais? 

 

=> O NÍVEL DA SDF ESTÁ ADEQUADO, MAS OS ALUNOS TIVERAM ALGUMAS 

DIFICULDADES COM ALGUNS TEXTOS, POIS TRAZIAM UMA LINGUAGEM QUE OS 

MESMOS NÃ 

OE STAVAM ACOSTUMADOS. 

 

 

3. Em relação às atividades propostas, você acha que é preciso acrescentar ou eliminar algumas 

delas? Quais? 

 

=> ATIVIDADES PROPOSTAS ESTÃO BOAS, MAS ACHO QUE ALGUNS TEXTOS 

DEVERIAM ESTAR MAIS PRÓXIMOS DA REALIDADE DO ALUNO 

 

 

 

4. Essa experiência de participar desse processo de aplicação de uma sequência didática ajudou 

na melhoria de sua prática docente? Comente. 

 

=> AJUDOU EM MUITO, POIS ME FEZ VER QUAIS AS ETAPAS DE UMA SD E COMO 

ELA FACILITA TRABALHARMOS UM GENERO COM OS ALUNOS. 

 

 

 

5. Em relação aos alunos, as atividades propostas possibilitaram um ensino de Língua interativo, 

dinâmico, priorizando a competência comunicativa? Foi possível verificar algum resultado 

positivo em relação ao desenvolvimento das competências necessárias a uma interação autônoma 

e participativa dos alunos nas situações de interlocução, leitura e produção textual? Comente. 

 

=> AS ATIVIDADES PROPOSTAS POSSIBILITARAM SIM UM ENSINO DE LP 

INTERATIVO E DINÂMICO. UM DOS PRINCIPAIS PONTOS QUE ACHEI BEM 

POSITIVO FOI A FORMA QUE CADA ALUNO FAZIA EXPOSIÇÃO ORAL DO SEU 

PONTO DE VISTA, POIS ELES TINHAM MUITA DIFICULDADE EM EXPOR SUA 

OPINIÃO, COM A SEQUENCIA, ALEM DE ELES MELHORAREM NA PRODUÇÃO 

ESCRITA TAMBEM MELHORARAM NA ORALIDADE. 
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P4 
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P5 
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P6 
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P7 
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P8 Enviado por e-mail 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA OS PROFESSORES 
 

1. Como você caracteriza esta sequência didática funcionalista que você aplicou? Comente. 

CONSIDERO COMO ALGO INOVADOR E DIFERENCIADO. AS ATIVIDADES 

PROPOSTAS SÃO BASTANTE INTERESSANTES E SERIAM MAIS EFICIENTES SE 

TIVÉSSEMOS UMA BOA ESTRUTURA E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA. AS 

ATIVIDADES ESTÃO DE ACORDO COM O COMPORTAMENTO CONTEMPORÂNEO 

DOS JOVENS, FAZENDO USO DE RECURSOS ATRATIVOS, CONSEGUINDO, ASSIM, 

RELACIONAR OS MEIOS TECNOLÓGICOS AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM. ALÉM DISSO, CONTEMPLAM TODAS AS ESTRUTURAS DO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE FORMA RELACIONADA. 

 

2. O nível de complexidade desta SDF está adequado para sua realidade educacional, 

considerando a idade/série e o nível de letramento?  Houve alguma dificuldade no processo de 

aplicação desta SDF em sua escola? Quais? 

CREIO QUE PARA MIM FOI À PRIMEIRA VEZ QUE TIVE CONTATO COM ALGUMAS 

TEORIAS E TIVE ALGUMAS DIFICULDADES TENDO QUE ESTUDAR E TIRAR AS 

DÚVIDAS. A PRINCÍPIO TUDO QUE É NOVO, CAUSA UM ESTRANHAMENTO NO 

COMEÇO, MAS DEPOIS A PROPOSTA FICOU CLARA. O NÍVEL DO VOCABULÁRIO 

ÀS VEZES NÃO CONDIZIA COM A REALIDADE DOS ALUNOS, POIS MUITOS SÃO DE 

COMUNIDADES RURAIS E OUTROS SÃO ALUNOS QUE VIERAM DA EJA, OS QUAIS 

NÃO POSSUEM O HÁBITO DA LEITURA. O HORÁRIO REDUZIDO DA NOITE FOI O 

MEU PRINCIPAL PROBLEMA, ALÉM DA CARÊNCIA DE INTERNET EM NOSSA 

CIDADE. 

 

3. Em relação às atividades propostas, você acha que é preciso acrescentar ou eliminar 

algumas delas? Quais? 

A PROPOSTA É BOA, ACREDITO QUE AS ADEQUAÇÕES DEVEM SER FEITAS NO 

DECORRER DAS APLICAÇÕES QUANDO O PROFESSOR ACHAR NECESSÁRIO.  

 

4. Essa experiência de participar desse processo de aplicação de uma sequência didática 

ajudou na melhoria de sua prática docente? Comente. 

NÃO SÓ NOS AJUDOU, COMO TAMBÉM NOS MOSTROU A NECESSIDADE DE 

BUSCARMOS ATUALIZAÇÕES. TALVEZ PELO FATO DE ESTAMOS EM UMA REGIÃO 

UM POUCO DISTANTE DOS GRANDES CENTROS URBANOS, MUITOS DESSES 

CONHECIMENTOS NÃO CHEGAM ATÉ NÓS, E ACABAMOS FICANDO 

ACOMODADOS COM NOSSA REALIDADE DE ABANDONOU PELOS GOVERNANTES.   

 

5. Em relação aos alunos, as atividades propostas possibilitaram um ensino de Língua 

interativo, dinâmico, priorizando a competência comunicativa? Foi possível verificar algum 

resultado positivo em relação ao desenvolvimento das competências necessárias a uma interação 

autônoma e participativa dos alunos nas situações de interlocução, leitura e produção textual? 

Comente. 

NÃO APLIQUEI TODA A SEQUÊNCIA A TEMPO, MAS POSSO GARANTIR QUE VOU 

CONTINUAR, POIS A MESMA É MUITO RICA EM METODOLOGIA DE ENSINO E 

ABRANGE TODOS OS ASPECTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA, FACILITANDO O 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.  ESSA PROPOSTA CONTEMPLA A 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO, PRODUÇÃO TEXTUAL E A GRAMÁTICA, ALÉM DE 

ESTAR ADEQUADA OS NOSSOS JOVENS CONTEMPORÂNEOS. 

 

 

 




