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ABSTRACT 

Many researchers have focused on understanding the 
problem that involves students’ difficulties in reading-writing, but 
the results of their studies do not overcome the barriers of acad-
emy and the problem continues. Thinking of extending this dis-
cussion and creating more real working conditions with the text, 
with the intention of equipping the teacher and the student for 
reading-writing teaching-learning, this book aims to resume some 
of my articles or lecture notes, in questions that today are part of 
a worldwide problem regarding the poor quality of school essays 
and academic work. In this perspective, the present work pres-
ents, a priori, the theoretical framework that supports my studies 
and, afterwards, brings some suggestions of activities. Besides sug-
gestions and relationships between theories and practices to in-
strumentalise teachers and students, I broaden the possibilities of 
working with the text, through the results of my Monographs and 
Dissertations guidelines, aiming at a dialogue between the univer-
sity and the school, since the students who participate with their 
studies in this publication are, in addition to my guiding students, 
teachers of the public teaching network and their experiences and 
proposals were of great value for our attempt to socialize the the-
oretical knowledge, allied to the practical one. In this perspective, 
our proposal aims, among other aspects, to observe certain com-
plementary stages, which once well planned and reflected by the 
teachers, can contribute to the improvement of the writing quality 
of our students, since they will be imbued with their tasks, a new 
perspective of knowledge production, provided that the teacher 
knows how to “convince” him of the importance of his adhesion / 
preparation to one of the oldest and most salutary activities, which 



is responsible for the perpetuation of the species, through the pub-
lication of different studies, experiments, researches, reflections... 
Finally, forms of preservation of our historical-cultural memory, 
which only occurs through written records.
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CAPÍTULO 1 
TECENDO OS PRIMEIROS FIOS:  

A PROBLEMÁTICA

Iniciamos nossas discussões acerca da problemática da 
leitura e da escrita no Brasil, a partir de uma provocação do educa-
dor Papert, quando este nos convida a refletir sobre o papel (não) 
social da escola. Segundo ele, “[...] a instituição Escola, com seus 
planos diários de lições, currículo estabelecido, testes padroniza-
dos e outras tantas parafernálias, tende constantemente a reduzir 
a aprendizagem a uma série de atos técnicos”. (PAPERT, 1994, 
p. 54). A partir dessa afirmação, podemos asseverar que um dos 
grandes desafios para a educação brasileira tem sido o de auxiliar 
o estudante a expressar-se eficazmente, o que veremos a partir de 
resultados obtidos em testes que mensuram a capacidade leitora 
dos estudantes em pesquisas realizadas, tanto em nível internacio-
nal quanto em nível nacional e estadual, buscando situar a Região 
Nordeste, o Estado da Bahia e a cidade de Feira de Santana, de em 
que “falo”, partilhando de minhas experiências e vivências educa-
cionais no que tange o ensino-aprendizagem de leitura/escrita. 

A leitura/escrita brasileira no cenário internacional

Dados oficiais (MEC/Inep) apontam que no período 
compreendido entre os anos 2000 a 2009 os estudantes brasileiros 
avançaram nos itens Leitura (compreensão de textos), Matemática 
e Ciências, contrariando a realidade da sala de aula e dos estudos 
realizadas por pesquisadores em todo o país. De acordo com os da-
dos dos órgãos governamentais, a educação básica brasileira evo-
luiu 33 pontos. Os dados mostram que, em 2000, a média nacional 
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das notas em leitura, matemática e ciências era de 368 pontos; em 
2009, a média subiu para 401 pontos. Na tabela geral da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o 
Brasil ocupava a 53ª posição. Em 2009, a avaliação foi realizada 
em 65 países. Participaram das provas 470 mil estudantes – sendo 
20 mil brasileiros – que, no conjunto, representam a complexa rea-
lidade social e econômica dos países. 

Em abril de 2010, contrariando tais dados, a Revista 
Veja publicou os resultados obtidos pelo Brasil no Pisa (Program 
for International Student Assessment)1 no ano de 2009. Segundo a 
Revista, “O relatório do Pisa, divulgado pela OCDE revela um 
dado pouco animador para o Brasil: o país continua abaixo da mé-
dia mundial nos pilares educacionais da leitura, matemática e ci-
ência”. O levantamento, produzido a cada três anos, faz um raio-x 
da situação da educação no mundo e organiza um ranking com os 
países membros e parceiros da organização. Dentre os 65 países 
analisados, o Brasil ocupa apenas a 53ª posição, atrás de nações 
como Chile, Trinidad e Tobago, Colômbia, México e Uruguai. 

A colocação do Brasil, a exemplo do que aconteceu na úl-
tima edição, em 2006, não foi positiva. Segundo dados do relatório 
de 2009, divulgados em 2012, o país atingiu 412 pontos em leitura, 
386 pontos em matemática e 405 pontos em ciência. A média su-
gerida pela OCDE é de 492, 496 e 501, respectivamente. (Fonte: 
Revista Veja). A partir dessa contradição entre os dados oficiais e 
aquele sugerido pela análise dos especialistas em educação, compi-
lados pela Veja

1  O Programa Internacional de Avaliação de Alunos é uma rede mundial de avaliação de 
desempenho escolar, realizado pela primeira vez em 2000 e repetido a cada três anos. O 
PISA é uma avaliação trienal de conhecimentos e competências de estudantes de 15 anos 
de idade, realizada nos 30 países integrantes da OCDE e em países convidados. Produto 
da colaboração entre os países participantes, o Pisa adota técnicas e metodologias de 
avaliação para desenvolver comparações válidas sobre o desempenho educacional entre 
países de diferentes culturas e graus de desenvolvimento socioeconômico. 



12   

Dezesseis anos depois e a situação só piora, conforme po-
demos constatar na citação do órgão oficial, o MEC que conclui que 

O Ideb do Ensino Médio não alcançou a meta e mantém o 
índice de 2011. O objetivo era que chegasse a 4,3; mas o Ideb 
continua na casa dos 3,7. Quase a totalidade dos alunos está 
matriculada na rede estadual e o baixo desempenho reforça 
a urgência pela reforma do Ensino Médio, que vai flexibi-
lizar e criar uma nova arquitetura capaz de atrair os jovens 
(BRASIL. Portal Inep, 2016).

Nos exames do ano de 2016, os testes apontam que es-
tudantes da rede federal de ensino tiveram o melhor desempenho 
em leitura (528 pontos) e superaram a média nacional, mas não es-
tatisticamente diferente do desempenho médio dos estudantes da 
rede particular (493). Por unidade federativa, o Espírito Santo teve 
melhor desempenho (441 pontos) e Alagoas, o mais fraco (362). 
Em todas elas, o desempenho em leitura das meninas superou o 
dos meninos. A Bahia apresentou a maior diferença (34 pontos) 
e Mato Grosso do Sul, a menor (8).

Os estudantes brasileiros mostraram melhor desempenho 
com textos representativos de situação pessoal (e-mails, mensa-
gens instantâneas, blogues, cartas pessoais, textos literários e textos 
informativos) e desempenho inferior ao lidar com textos de situ-
ação pública (textos e documentos oficiais, notas públicas e notí-
cias). Itens com textos contínuos foram mais fáceis para os estu-
dantes brasileiros. Esses textos são definidos por sua organização 
em orações e parágrafos, típicos de textos argumentativos, contos 
e romance, por exemplo.

Itens com textos em formato combinado foram mais di-
fíceis para os estudantes, o que correspondeu, de modo geral, a 
índices de desempenho mais altos. O formato de texto combinado 
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caracteriza-se pela junção de parágrafos em prosa e listas, gráficos, 
tabelas ou diagramas. Itens que envolveram localização e recupe-
ração de informação foram mais fáceis para os estudantes brasilei-
ros, enquanto aqueles que envolveram integração e interpretação 
foram mais difíceis.

Vejamos, abaixo, uma amostra de alguns dados fornecidos 
por órgãos oficiais, seguido de algumas considerações acerca dos 
resultados obtidos, tanto pelos órgãos oficiais quanto por especia-
listas e pesquisadores.

Os dados do Pisa

O Pisa apontou, em seu primeiro estudo realizado no ano 
de 2000, que no item leitura os melhores estudantes em compre-
ensão de texto estavam na Finlândia, Canadá, Nova Zelândia e 
em mais nove países, os quais estão acima da Média proposta pela 
OCDE. Os piores no desempenho de leitura, então abaixo da mé-
dia proposta pela OCDE são: Espanha, República Tcheca, Itália 
e mais onze países, estando o Brasil, naquele ano em último lugar. 

Em 2006, os resultados obtidos no estudo apontaram que, 
no Brasil, os estudantes estavam abaixo da média em compreensão 
de textos. Segundo os dados, apenas 14% da população com mais de 
catorze anos lia obras de ficção e não ficção com regularidade; 30% 
dos estudantes brasileiros só conseguiam ler frases muito simples 
e curtas. Nessa categoria, os alunos brasileiros estavam em 37º lu-
gar, atrás de outros latino-americanos como mexicanos, argentinos 
e chilenos e à frente, apenas, da Macedônia, Albânia, Indonésia e do 
Peru.  Em habilidades de leitura, estávamos na 49ª posição. 

Em linhas gerais, comparando-se o desempenho brasilei-
ro entre os anos de 2000 e 2006, o país piorou nas habilidades de 
leitura, permaneceu estável em ciências e melhorou em matemáti-
ca, segundo análise dos especialistas. 
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Contudo, entre 2000 e 2009, o Brasil evoluiu 33 pontos 
no Pisa, atingindo 401 pontos na média de Leitura, Matemática e 
Ciências, mas ainda está atrás de outros países latino-americanos. 
No ranking geral, o país ficou em 53º lugar na escala composta por 
seis níveis de aprendizagem, atingindo o nível um em número de 
dificuldades, o pior, nas três áreas.

Em 2012, as pesquisas realizadas para medir o desem-
penho educacional dos estudantes brasileiros, em comparação 
com quarenta países, apontam que 13% dos alunos da 4ª série não 
demonstraram habilidades básicas em leitura e matemática; não 
construíram competências necessárias para resolver problemas 
com números naturais; 19% dominam apenas a habilidade de cal-
cular uma área de figuras geométricas simples; e que pouco mais de 
20% demonstram apenas capacidade de resolver problemas envol-
vendo adições de pequenas quantidades em dinheiro. Ou seja, 52% 
dos estudantes brasileiros de 4ª série estariam nos estágios muito 
crítico e crítico de habilidades de matemática2. 

Em 2016, esse quadro mudou, para pior, pois a qualidade 
observada nos anos anteriores em todas as disciplinas analisadas 
caiu bruscamente.

Os dados da Pearson

Um estudo realizado pela Pearson Internacional3, que in-
tegra o projeto The Learning Curve, realizado pela EIU (Economist 

2  Os dados relativos ao desempenho dos estudantes em matemática se dá pelo fato de 
eu lecionar a disciplina “Laboratório de pesquisa e produção de textos” para estudantes do 
Curso de Licenciatura em Matemática, da UEFs e utilizar com freqüência os conteúdos 
relacionados ao desempenho mostrado na pesquisa do Pisa.
3  O levantamento global faz parte do projeto The Learning Curva (Curva do Apren-
dizado) que cria um novo índice global de habilidades cognitivas e desempenho escolar,  
a partir do cruzamento de indicadores internacionais,  assim como dados educacionais 
de cada país sobre alfabetização e as taxas de conclusão de escolas e universidades. As 
organizações-base para o cruzamento de indicadores são: Programa Internacional de 
Avaliação dos Alunos (Pisa), Tendências Internacionais nos Estudos de Matemática e 
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Intelligence Unit), que verifica o desempenho educacional dos estu-
dantes, apontou que, em 2012, o Brasil ficou na penúltima posição 
em um índice comparativo feito com dados de 40 países. O estudo 
mede os resultados de três testes internacionais aplicados a alunos 
do 5.º e do 9.º ano do ensino fundamental. O Brasil ficou à frente 
apenas da Indonésa e atrás de países como Bulgária (30.º), Romênia 
(32.º) e Colômbia (36.º). O estudo classificou os países em cinco 
grupos, de acordo com a sua distância da média. O Brasil foi in-
cluído no grupo 5, junto às sete nações com a maior variação ne-
gativa em relação à média global. O Brasil teve pontuação negativa 
de -1,65. A Finlândia e a Coréia do Sul foram os países mais bem 
colocados, assim como ocorreu com os resultados dos testes do Pisa4.

A leitura/escrita no cenário nacional

No ano de 2005, preocupado com os resultados dos estu-
dantes nos exames internacionais e nacionais o MEC criou metas 
para tentar minorar os índices de repetências e a péssima qualidade 
do ensino oferecido no país, deixando a cargo do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) as 
avaliações e propostas para a melhoria do ensino-aprendizagem no 
país. Nessa perspectiva, criou-se o Ideb (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), por meio do qual é avaliada, de dois em dois 
anos, a proficiência em leitura, escrita e cálculo dos estudantes das 
escolas brasileiras. 

A média alcançada pelos estudantes brasileiros na ava-
liação em Língua Portuguesa no ano de 2005, em uma escala de 
0 a 500, foi de 171, 09, e no ano de 2007 foi de 172,35. Esses re-

Ciência (Timms) e avaliações do Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e 
Leitura (Pirls).
4  Os resultados foram compilados a partir de notas de testes efetuados por estudantes 
desses países entre 2006 e 2010. Além disso, critérios como a quantidade de alunos que 
ingressam na universidade também foram empregados no estudo.
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sultados demonstram que os alunos terminam a quarta série com 
nível crítico de desempenho nessa área de conhecimento. Críticos 
em educação apontam para o fato de que as atividades presentes 
nas avaliações governamentais exigem um nível de abstração supe-
rior ao trabalhado pela escola, e que as formas de organização do 
ensino vigente não são suficientes para desenvolver nos alunos ha-
bilidades como reflexão, compreensão, interpretação, as quais são 
desenvolvidas mediante ações mentais mais complexas.

O Censo Escolar de 2010 indicou a existência de 3,8 mi-
lhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, o 
equivalente à população do Uruguai. Do ponto de vista da apren-
dizagem, a Avaliação Brasileira do Ciclo de Alfabetização (Prova 
ABC) – divulgada em 2011 – mostrou que 51 em cada 100 crian-
ças da rede pública não aprenderam o adequado em relação à leitu-
ra para o terceiro ano do Ensino Fundamental, no Brasil. 15,2% é 
o percentual de crianças no Brasil não alfabetizadas com 8 anos de 
idade, segundo o IBGE. Esses dados são declaratórios e, por isso, 
muito inferiores aos levantados pela Prova ABC, que realizou um 
teste na escala Saeb, para os alunos dessa faixa etária.

De acordo com dados oficiais, em 2011, os estudantes dos 
anos iniciais do ensino fundamental (5º ano) – tiveram 5,0 pontos. 
A meta era de 4,6, um índice que o país já havia obtido na avalia-
ção anterior, em 2009. Estudantes dos anos finais do ensino funda-
mental (9º ano) – tiveram 4,1 pontos. A meta era de 3,9, também 
uma marca obtida há dois anos, o que aponta que na avaliação do 
MEC os alunos do ensino fundamental melhoraram significati-
vamente nas habilidades de compreensão de texto e de matemá-
tica. A notícia ruim é que os alunos do ensino médio tiveram o 
pior desempenho nessas matérias, especialmente em leitura. Em 
2011, eles alcançaram a meta projetada de 3,7 pontos. Nesta fase, 
o crescimento tem sido lento: em 2005 foi 3,4, em 2007 teve 3,5; 
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em 2009, a nota foi de 3,6. A distância da nota do Ideb nos anos 
iniciais em 2011 ficou quase três vezes maior em relação ao ensino 
médio na comparação com o primeiro ano do índice, em 2005. 

Segundo a avaliação do Saeb (Sistema de Avaliação da 
Educação Básica)5 entre os anos de 1995 e 2005, os alunos da 4ª 
série demonstraram muitas dificuldades em Língua Portuguesa. 
Os dados oficiais apontam que a média nacional foi de 175,526. 
Os critérios considerados para medir a capacidade dos estudantes 
estão relacionados ao domínio de habilidades concernentes à in-
terpretação de histórias em quadrinhos e poemas, além da identi-
ficação de temas de textos mais simples ou ainda da inferência do 
sentido de determinadas palavras em cantigas populares e expres-
sões próprias da linguagem coloquial. 

Os resultados que nos colocam abaixo da referida média 
estão relacionados ao desempenho dos estudantes no que tange a 
falta de domínio de habilidades para entender expressões com dis-
curso indireto, para compreender narrativas temáticas, além da falta 
de domínio de vocabulário complexo. Outra dificuldade apontada 
no estudo se relaciona a não identificação de marcas dos distintos 
gêneros textuais, especialmente relacionada ao texto jornalístico. 

5  A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – 
promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) servem para avaliar o sistema educacional brasileiro, a partir de testes padronizados 
e questionários socioeconômicos. As médias de desempenho nessas avaliações também 
subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
6  O índice global de habilidades cognitivas e de desempenho escolar foi criado a 
partir do cruzamento de indicadores internacionais da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE):  Programa Internacional de Avaliação dos 
Alunos (Pisa), Tendências Internacionais nos Estudos de Matemática e Ciência (Timms) 
e avaliações do Progresso no Estudo Internacional de Alfabetização e Leitura (Pirls), assim 
como dados educacionais de cada país sobre alfabetização e as taxas de conclusão de escolas 
e universidades. O desempenho de cada país mostra se ele está acima ou abaixo da média 
global calculada a partir dos dados de todos os participantes. Segundo os dados divulgados 
nesta terça, 27 dos 40 países ficaram acima da média, enquanto 13 estão abaixo do valor 
mediano. Os países ainda foram divididos em cinco grupos, de acordo com a sua distância 
da média. O Brasil, que teve pontuação de -1.65, foi incluído no grupo 5, onde estão as sete 
nações com a maior variação negativa em relação à média global.
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A situação da leitura e da escrita dos estudantes brasilei-
ros é um quadro que se mostra muito grave em todo o país, espe-
cialmente nas regiões Norte e Nordeste, de acordo com os gráficos 
disponibilizados no site do Inep, como pode ser constatado abaixo. 

Dados da região Nordeste no Ideb

O Nordeste concentra os índices mais baixos do Ideb nos 
anos finais do ensino fundamental. A média na região é de 3,5 
pontos, acima da meta projetada de 3,3 pontos. Alagoas tem a pior 
marca do país, com 2,9 pontos, mesmo índice registrado em 2009. 
Sergipe e Bahia obtiveram 3,3 pontos, mas a meta para os sergi-
panos era 3,5, enquanto que para os baianos era de 3,2 pontos. 
Entre os estados do Nordeste, destaque para Ceará, com 4,2 pon-
tos, muito acima da meta projetada de 3,6 pontos.

A Bahia no contexto nordestino

Localizada na região Nordeste, a Bahia tem cerca de 565 
mil km2 e 417 municípios. Sua capital é Salvador. 43,6% é o percen-
tual de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental 
na Bahia. 36,9% é o percentual de jovens de 19 anos que conclu-
íram o Ensino Médio. A Bahia, segundo dados do IBGE/2005, 
apresenta taxa de 18,8% de analfabetismo da população acima de 
15 anos, o que corresponde a mais de 2 milhões de baianos que 
não sabem ler nem escrever.  Se considerada a população de 25 a 
49 anos, o índice é de 16,1%; e chega a 42,7% na população acima 
de 50 anos. Esses dados são superiores à taxa nacional (10,9%) e 
próximos à taxa da região Nordeste (21,9%). Além disso, a taxa 
de analfabetismo da população na zona rural é uma das mais al-
tas do País: 31,6%. Se levado em conta o analfabetismo funcional 
(pessoas com menos de quatro séries concluídas com aprovação), o 
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percentual da Bahia chega a 39,2%. Um quadro que aponta para a 
existência de problemas quanto a oportunidades de acesso à edu-
cação e quanto à permanência dos estudantes na escola. (Dados 
constantes do Plano Nacional de Educação/Bahia).

Associando o desempenho dos estudantes em exames 
padronizados (Saeb e Prova Brasil) com os dados sobre o fluxo 
escolar, O Inep criou, em 2006, e divulgou, em 2007, o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um indicador de re-
sultado que possibilitou a comparação entre regiões, estados, redes 
(municipais, estaduais e federal) e escolas. Com os problemas de 
fluxo, anteriormente apontados, e com o baixo desempenho nos 
exames de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, não 
é de surpreender que a Bahia tenha ocupado a 25ª posição no Ideb, 
em comparação com os demais Estados e o Distrito Federal. Entre 
os 1.242 municípios brasileiros com mais baixo Ideb, 211 encon-
tram-se na Bahia.

Alguns dados do Ensino Médio

O ministro da Educação, Aloízio Mercadante, reconhece 
que o ensino médio apresenta problemas e preocupa o governo. 
As diferenças se estendem em todas as etapas escolares e vão se 
acumulando até desembocarem no Ensino Médio, que apresenta 
altas taxas de evasão e repetência, com baixos índices de aprendi-
zagem. Concluída a Educação Básica, menos de 30% dos estu-
dantes dominam o conteúdo esperado em Língua Portuguesa. Em 
Matemática, esse percentual é de apenas 11%. desestimulados com 
a falta de perspectiva pós-Médio, acumulando lacunas de aprendi-
zagem que dificultam o aproveitamento escolar, saturados por um 
currículo inchado e pouco ligado às suas problemáticas reais, parte 
dos jovens deixa a escola precocemente. 
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Essa preocupação de Mercadante está ligada aos resulta-
dos apresentados pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), que tem substituído gradativamente o Concurso 
Vestibular. Abaixo, apresento alguns dados relacionados ao Enem. 
A esse respeito, quero sublinhar minha preocupação ao constatar, 
após muitas tentativas para encontrar dados relativos às demais 
edições desse exame, que não temos acesso aos dados, senão em 
pequenos artigos de um a dois parágrafos em revistas de circulação 
nacional. Meu desencantamento e preocupação se dão na medida 
em que estes me interessariam mais de perto, especialmente no 
que tange o desempenho dos estudantes na redação, meu objeto de 
estudo, mas infelizmente apenas candidatos conseguem se logar 
no site para aferir seus resultados pessoais, o que a meu ver é uma 
atitude pouco democrática, já que nós pesquisadores necessitarí-
amos analisar dados na fonte e não apenas a partir de gráficos e 
tabelas que mostram variáveis que pouco elucidam a questão das 
dificuldades encontradas pelos candidatos na prova escrita.  

Em 2015, a Bahia, que obteve 3 na nota do Ideb para o 
ensino médio em 2011, conseguiu 2,8 este ano e caiu duas posições 
no ranking por distrito. O estado aparece ao lado do Maranhão 
e de Sergipe ocupando a 21ª posição. Procurada, a Secretaria de 
Educação do Estado da Bahia disse que os dados divulgados hoje 
estão em avaliação, e alertou que a diferentes ciclos do ensino en-
tram na pesquisa: Fundamental I, fundamental II e Ensino Médio, 
além de verificar o rendimento de escolas públicas e particulares.

Os dados do Enem na redação

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais) divulgou no dia 03/01/2013 os números da correção 
da redação do Enem 2012. Ao todo, foram corrigidos 4.113.558 
textos – 1,82% estavam em branco e 1,76% tiraram zero. Mais de 
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72 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2012 tiraram nota zero na redação7. Isso ocorre quando o texto não 
tem o número de linhas suficientes, quando o estudante foge ao 
tema proposto, quando suas propostas ferem os direitos humanos 
ou quando ele não usa a estrutura dissertativa argumentativa na 
construção da redação.

Os dados da educação brasileira segundo especialistas 
e pesquisadores

A necessidade de buscar soluções a uma situação proble-
mática de ensino da língua escrita brasileira já avançara no Paraná, 
quando Geraldi e colaboradores (1984, reedição 2001) criaram 
sessões para reflexão sobre a situação, as quais tinham a participa-
ção de professores daquela região. O objetivo era criar projetos de 
ensino que visassem à escrita. Nessas sessões, ao analisar a situação 
vigente na época (e que ainda perdura até hoje), Geraldi afirmava 
que a produção de textos foge totalmente ao sentido de uso da lín-
gua: os alunos escrevem para o professor (único leitor, quando lê os 
textos) (2001, p. 65). De acordo com sua análise, o tipo de trabalho 
realizado em classe é artificial, pois “...qual a graça em escrever um 
texto que não será lido por ninguém ou que será lido apenas por 
uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e dará nota para ele)?”. 

Britto (2001), um dos colaboradores do referido projeto, 
preocupado com os caminhos seguidos pelos professores em seus 

7  A correção da prova de redação do Enem avalia cinco competências: Domínio da 
norma padrão da língua escrita, Compreensão da proposta de redação e aplicação de 
conceitos das várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema nos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo, capacidade de selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um  Ponto 
de vista, além do conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção 
da argumentação e elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitados os direitos humanos. (Fonte: MEC).
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cursos de língua e de redação, asseverava que “o resultado final dos 
textos escritos pelos estudantes revela muito mais que a falta de 
leitura ou da má compreensão de conceitos, regras e técnicas” . (p. 
118). Em sua análise, a questão consiste em descobrir o porque e o 
onde se manifestam as inadequações e o que elas revelam. As refle-
xões feitas no Paraná têm sido referências constantes e obrigatórias 
em cursos de formação de professores, pela qualidade observada 
na troca de idéias entre os professores, assim como pelas pistas de 
pesquisa, realizadas desde então, como veremos na seção seguinte. 

As pesquisas no nível fundamental de ensino

No estado de São Paulo, no curso dos anos 1992-1994, 
um projeto foi realizado para analisar o processo de utilização de 
textos por professores em suas aulas. Esse projeto intitulado “A 
circulação dos textos na escola: um projeto de formação-pesqui-
sa” (CHIAPPINI, 1998, p. 7) era constituído de duas vertentes: 
o ensino de língua e o tipo de material didático utilizado pelos 
professores em suas classes. 

A metodologia utilizada pelos pesquisadores consistia em 
observações sistemáticas de 1.125 horas de aulas de língua portu-
guesa, em 14 escolas públicas e em uma escola particular da grande 
São Paulo. Além da observação direta dos cursos, os dados dessa 
pesquisa foram recolhidos em respostas a questionários endere-
çados aos alunos daquelas escolas. Abaixo, apresentaremos alguns 
resultados dessas pesquisas, realizadas no quadro do projeto citado. 

Observando as estratégias utilizadas pelos professores 
para abordarem o texto escrito, Evaristo (1998) constatou que nos 
cursos de língua portuguesa, pouquíssimos foram os professores 
que demonstraram preocupação com a leitura e com a escrita de 
textos. Segundo essa pesquisadora, “esse dado é surpreendente, na 
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medida em que essa área deveria focalizar o texto escrito como 
objeto, seja de análise, seja de produção” (p. 117). 

Sobre o tipo de material utilizado em classe, outros pes-
quisadores desse projeto concluíram que os livros adquiridos pe-
las escolas participantes do projeto não priorizam a qualidade dos 
conteúdos, pois “[...] se segue o modelo proposto pelo manual di-
dático, tratando o texto de forma descontextualizadora e homoge-
neizante” (BRANDÃO et al. 1998, p. 29). 

Sobre a utilização do material (textos didáticos), outros 
pesquisadores que tinham por objetivo verificar o tipo de texto 
que circulava, durante as aulas de língua, sublinham que os livros 
adotados foram elaborados de maneira a constituir um material 
auto-suficiente para o estudo da língua, pois eles não incitavam 
a consulta de outros materiais, como por exemplo dicionários, 
gramáticas, antologias, obras integrais etc. (SILVA; SPARANO; 
CARBONARI; CERRI, 1998 apud CHIAPPINI, 2001). 

Globalmente, os pesquisadores implicados nesse projeto 
concluíram que a concepção de ensino de língua da maioria dos 
professores é puramente instrumental e a redação se constitui como 
uma atividade isolada, isto é, “o trabalho do professor sendo repe-
tição dos roteiros do livro didático, e do aluno, sendo execução dos 
exercícios que estes lhes impõem” (sic). (CHIAPPINI, 1998, p. 10). 

Muitos estudos têm sido realizados para melhorar a prá-
tica de leitura na escola, algumas reflexões bastante significativas  
que ajudaram os docentes na prática do magistério, a exemplo, te-
mos o trabalho de Geraldi, A prática da leitura na escola (2002); 
Lílian Lopes Martin da Silva, Sobre a leitura na escola (2002); 
Maria Nilma Goes da Fonseca, O circuito do livro e a escola (2002); 
Kaufman, Escola, leitura e produção de textos (1995); Sylvia Bueno, 
A construção da leitura (1995) e tantos outros trabalhos que, de al-
guma forma, levaram os professores a uma reflexão sobre o ensino/
aprendizagem da leitura.
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A pesquisa no nível médio de ensino

No nível médio, a pesquisa feita por Garcez (1998), em 
Brasília, tinha como objetivo 

“A análise de eventos, de comentários, a propósito de tex-
tos em processo de elaboração, por alunos de uma terceira série do 
segundo grau em curso de redação em uma escola pública” (p. 20). 
Os instrumentos de coleta de dados utilizados pela pesquisadora 
se apoiavam em um questionário respondido pelos alunos, em en-
trevistas semi-estruturadas e em vídeos. 

Os dados obtidos demonstram que entre os 72 alunos 
participantes de sua pesquisa, 14 tinham uma péssima relação com 
a escrita (119,45 %), 32 tinham uma relação regular (44,45 %), 15 
tinham uma boa relação (20,83 %) e 11 alunos (15,27 %) tinham 
uma ótima relação com a escrita. 

Segundo Garcez (op. cit.), esses dados revelam que um 
dos obstáculos que serve a bloquear a competência escrita dos 
alunos é a falta de experiência, pois na grande maioria dos casos, 
os alunos admitem que escrevem raramente, seja em casa seja na 
escola. A pesquisadora lembra que no contexto de ensino de es-
crita, os professores utilizam ainda abordagens tradicionais. Em 
sua opinião, a produção de texto se revela “como um momento 
constrangedor de encontro de contas entre as aulas de gramática e 
a capacidade de aplicar teorias e o de considerar a produção como 
responsabilidade individual do estudante” (p. 162). 

O problema da leitura e de escrita integra outros projetos 
de reflexão da situação, como nós já discutimos. Um desses pro-
jetos, “O texto na sala de aula...”, baseado na seguinte afirmação 
de Geraldi (1984), seu organizador: “É necessário reconhecer o 
fracasso da escola e, em seu interior aquele do ensino da língua 
portuguesa tal como é praticado na maioria dos cursos” (p. 39). 
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Nós constatamos, a partir desses dados, que o ensino da 
escrita no Brasil parece acontecer em condições pouco propícias à 
aprendizagem, o que pode explicar as dificuldades dos candidatos 
de concursos que exigem o domínio nesse campo. Esse problema 
está longe de ser resolvido, haja vista a escassez de preparação por 
parte dos professores de aulas que considerem a complexidade que 
a escrita encerra, conforme foi aventado anteriormente quando 
da apresentação dos resultados das pesquisas realizadas em São 
Paulo e em Brasília, assim como das reflexões feitas no Paraná. 
Esses resultados sustentam nossa hipótese de que a forma como 
se dá o ensino de escrita é a responsável pelo fracasso dos alunos 
em atividades que exijam habilidades de domínio da língua na sua 
totalidade (gramática, textualidade, discurso etc.). Nossas escolas, 
de acordo com os dados até então apresentados, ensinam a língua 
de maneira desconectada, sem qualquer preparação que vise a tra-
balhar de maneira mais sistemática, a escrita e todo arcabouço de 
conhecimentos que dela e para ela deve ser gerado.

Os dados apresentados assinalam que o ensino de escrita 
se dá de forma a que os alunos dominem apenas as regras gramati-
cais (embora nem mesmo isso seja aprendido, apesar de passarmos 
mais de 10 anos seguindo a mesma gramática).

A escola parece fazer “vistas grossas” frente às ações mais 
pontuais que permitiriam o desenvolvimento de boas estratégias 
de ensino e de conseqüente aprendizagem da escrita, quais sejam o 
hábito da leitura em fontes variadas, reflexões acerca dessas leitu-
ras, debates, escrita e reescrita de textos variados etc. 

Segundo uma avaliação feita por um programa de televi-
são, denominado “Provão do Fantástico”, em redação, a média ge-
ral não ultrapassou nota 4, em 20 das 27 capitais que participaram 
do referido estudo. Segundo uma estudante, ela não tem condições 
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de escrever um texto, pois em toda sua vida escolar só tinha feito 
uma redação. 

Um outro exame realizado entre mais de 400 mil es-
tudantes de 57 países que participaram em 2006 do Programa 
Internacional de Avaliação por Aluno (PISA) mostra o Brasil nas 
últimas posições. Em habilidades de leitura, contra os 556 pontos 
obtidos pela campeã Coréia do Sul, os 393 pontos do Brasil nos 
lançam na 49ª posição (entre 56, pois destas provas não participa-
ram estudantes norte-americanos). Em linhas gerais, comparan-
do-se o desempenho brasileiro em 2003 e 2006, o país piorou nas 
habilidades de leitura.

Uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas (FCC) 
para a revista NOVA ESCOLA constatou que essa diversidade, 
quando existe, é desequilibrada. “O tempo dedicado à aprendizagem 
de conhecimentos da área é maior do que o reservado ao ensino de 
didáticas”, afirma a coordenadora da pesquisa, Marina Muniz Rossa 
Nunes, da FCC. O estudo é baseado na análise de currículos de 94 
licenciaturas de todo o país (32 em Letras, 31 em Matemática e 31 
em Ciências Biológicas – as áreas que respondem pela maior parte 
da carga horária do Ensino Fundamental), respeitando a proporção 
entre entidades públicas e privadas, distribuição regional e depen-
dência administrativa (federais, estaduais e municipais). 

As discrepâncias chamam mais a atenção em Ciências 
Biológicas e Letras. Ambos os cursos têm perfil de bacharelado 
(que preparam especialistas e pesquisadores) e se distanciam do 
ideal de um programa de licenciatura (que forma profissionais para 
ensinar desde o 6º ano até o fim da Educação Básica). “A prepara-
ção para a atuação docente é pouco valorizada em todos os cursos 
superiores”, afirma Sanny Silva da Rosa, pró-reitora de graduação 
da Universidade São Marcos, em São Paulo. Com ela, concordam 
o universitário e os recém-formados que dão depoimento nas pá-
ginas seguintes. 
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“Um graduado em Letras pode atuar como professor ou 
tradutor. O que diferencia uma profissão da outra é a capacidade de 
ensinar e de fazer com que o aluno aprenda com base em conhe-
cimentos didáticos”, ilustra Marina. Mesmo quando o ensino dos 
saberes pedagógicos aparece na grade curricular, raramente ele está 
articulado com os conteúdos: os futuros professores aprendem so-
bre o que ensinar, não como fazer isso. “A maioria das instituições 
não trabalha na perspectiva de que os estudantes desses cursos, 
quando estiverem atuando na escola, precisarão fazer uma trans-
posição didática dos saberes das ciências de referência para que os 
alunos aprendam”, assinala Nilson José Machado, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo.

Para a pesquisadora da FCC, Gisela Lobo Tartuce, a 
formação de professores, no modelo vigente nas universidades 
brasileiras, é considerada uma atividade menor: “As ações volta-
das à pesquisa e à pós-graduação aparecem com extrema impor-
tância e a elas são destinados os maiores recursos e atenção, en-
quanto as que têm como objetivo formar docentes são, na prática, 
muito desprestigiadas”. 

A pesquisa chegou a outras constatações desanimadoras: 
em 95% dos cursos analisados, os estágios não são integrados à 
prática de sala de aula e não há acompanhamento adequado por 
parte dos orientadores; os saberes relacionados a tecnologias no 
ensino estão praticamente ausentes; as ementas não especificam 
como são usadas as muitas horas dedicadas a atividades comple-
mentares, culturais ou seminários nem como elas são avaliadas; e é 
irrisória a participação de disciplinas referentes à gestão, Educação 
Inclusiva e Educação de Jovens e Adultos (EJA), situação muito 
próxima à constatada pela análise dos cursos de Pedagogia, tam-
bém realizada pela FCC.Os concursos de professores para o en-
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sino Fundamental e o Médio seguem a lógica das licenciaturas, 
avaliando os fundamentos da Educação, legislação e estrutura e 
funcionamento do ensino e exigindo pouco ou quase nada sobre 
conhecimentos didáticos dos que vão atuar nas redes. As principais 
características de cada curso, você conhece a seguir. 

Licenciada em Letras em 2007, Sandra Regina Balestrin 
Gorris percebeu somente este ano, quando começou a lecionar em 
Francisco Beltrão, a 490 quilômetros de Curitiba, que sua formação 
estava aquém das necessidades das turmas de ensino Fundamental 
e Médio que encontrou: “Só tive disciplinas que envolviam didá-
ticas no primeiro ano da faculdade. Isso foi quase nada perto do 
desafio que é enfrentar alunos que aprendem de forma diferente e 
cada um a seu tempo”. Segundo Sandra, as universidades deveriam 
pensar em preparar o professor de uma forma mais conectada com 
o que ele vai encontrar na escola.

Em consonância com a tendência verificada também em 
Ciências Biológicas e Matemática, a licenciatura em Letras - que 
forma professores de Língua Portuguesa – apresenta distorções. 
Dentre elas, a principal é o descompasso entre os conhecimentos 
específicos e os conteúdos para a docência – 51,6% contra 10,5% 
da carga total das disciplinas obrigatórias. 

Muitos cursos enfatizam os estudos lingüísticos (emba-
sados nas ciências da linguagem) e deixam em segundo plano os 
conteúdos ministrados na Educação Básica e a aprendizagem da 
norma culta da Língua Portuguesa. “De pouco adianta um profes-
sor dominar conhecimentos linguísticos complexos se não souber 
ensinar o básico para suas turmas”, afirma Marina, da FCC. 

As ciências da linguagem devem estar presentes na pri-
meira etapa da formação do docente, mas em menor proporção. É 
importante que um professor domine conteúdos que levem à refle-
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xão sobre o idioma, mas desde que isso não ultrapasse o peso dado 
aos conhecimentos previstos para serem trabalhados na Educação 
Básica, como a sistematização da gramática, a compreensão de tex-
tos, a literatura e as didáticas da leitura e escrita – o que hoje está 
por volta de 5% do currículo. 

Essa situação leva o professor a ter sua atuação compro-
metida justamente na fase em que o aluno deveria se aprofundar 
na produção textual, escrevendo dentro das regras gramaticais, e 
mergulhar na leitura de obras literárias. Essa desproporção deveria 
servir de alerta para os profissionais envolvidos na formação inicial. 

“Na formação inicial, é preciso valorizar mais as disci-
plinas pedagógicas, que geralmente ficam a cargo dos cursos de 
Pedagogia (ou Educação), no caso das universidades – enquanto os 
conteúdos são de responsabilidade das faculdades de cada uma das 
áreas específicas”, ressalta a coordenadora da pesquisa pela FCC. 

A análise em detalhes da estrutura de vários componen-
tes curriculares (aulas presenciais, projetos pedagógicos, estágios) 
revelou que, mesmo nas instituições onde a carga horária e o nú-
mero de disciplinas são equivalentes (17% do total de cursos pes-
quisados), a disparidade entre fundamentos, conhecimentos das 
ciências de referência e didáticas se revela. “Muitos itens constam 
das ementas de maneira vaga e não permitem compreender o que 
acontece na prática”, conclui Marina.

De acordo com os dados das pesquisas analisadas, os alu-
nos não têm o hábito de escrever senão para fazerem exercícios 
destinados a verificarem seus conhecimentos relativos às regras 
gramaticais ou ao vocabulário, o que foi tambem constatado em 
nossas analises.

Apesar do progresso verificado pelos diagnósticos feitos 
até então sobre essa temática, acreditamos que ainda há muito o 
que ser analisado, uma vez que necessita-se de ações mais pontuais 
para se resolver essa problemática. 
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Baseados nessas reflexões podemos asseverar que o ensi-
no de escrita acontece em condições pouco propícias à aprendiza-
gem, sem contar com a ausência de pesquisas-intervenções sobre o 
ensino do texto argumentativo no secundário, o que torna parado-
xal o nível de exigências de concursos como o vestibular, em que o 
candidato deve demonstrar conhecimentos que jamais foram ad-
quiridos ou desenvolvidos. 

Avaliados normalmente por seus desempenhos em textos 
dissertativos, os candidatos geralmente são eliminados em núme-
ro preocupante (mais de 50 %), pois não lhes foram facultadas as 
condições mínimas para um trabalho efetivo com textos (leitura e 
escrita) durante os anos que antecedem os concursos.

Apesar de a maioria dos dados oficiais apontarem para 
um crescimento do índice de aproveitamento dos alunos, uma vez 
que o vetor principal de desenvolvimento que baliza o estudo é a 
aprovação dos estudantes, pesquisas realizadas por estudiosos em 
educação mostram que a situação não é a melhor possível, como 
querem os dados chamados “oficiais” que se baseiam apenas em 
quantificação, deixando de lado questões mais qualitativas.

Um desses estudos, realizado no estado do Pará demons-
tra que “um número considerável de alunos que já estão cursan-
do a 4ª série ainda não conseguem, sequer, compreender um texto 
(produzir, nem pensar!). Muitos alunos que cursam a segunda e a 
terceira séries têm muita dificuldade até de (sic) decodificar pala-
vras”. (DUARTE, 2009, p. 11).

Vianna (2002), por seu turno alerta para o fato de que os 
resultados quantitativos não mudam a realidade dos professores, 
que continuam à margem da avaliação empreendida pelos organis-
mos oficiais e suas pesquisas de ponta.

Preocupado com a situação do desempenho dos estudantes 
nos exames nacionais, o pesquisador Celso Antunes apontava, já em 
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2007 que “O professor precisa ser avaliado, a aula dele tem de ser 
avaliada. Não basta dizer: ‘Eu tenho diploma’, ‘eu tenho mestrado’, 
‘eu tenho doutorado’. Aquele desempenho tem que ser percebido 
como um processo que suscita alteração e progresso”. (p. 52). 

Nessa mesma linha, Silva e Brito (s/d) fazem uma im-
portante advertência sobre os dados quantitativos das pesquisas 
realizadas a fim de medirem a “capacidade leitora” dos estudantes. 
Num texto muito esclarecedor elas dizem que

[...] Geralmente, no contexto escolar, o texto não é concebi-
do como representação simbólica das produções humanas nas 
mais diversas práticas sociais. Além disso, há também uma 
incompreensão do significado do ato de ler, reduzido à tarefa 
de simples reconhecimento de um único sentido para o texto. 
Tal redução, que dissocia as atividades de leitura das práticas 
sociais comunicativas, acaba por produzir um “modelo esco-
lar” de utilização do livro. Como resultado, os atos de leitura 
efetivados no espaço escolar revelam-se como singularidades 
estranhas, não se repetindo na vida cotidiana.

Os dados apresentados até então nos dão a medida da im-
portância e da urgência de se criar novas formas de resolver a situ-
ação caótica em que se encontra o nível de leitura e a consequente 
escrita dos nossos estudantes. Nessa perspectiva, apresentaremos, 
no presente livro nosso objetivo, os postulados teóricos que emba-
sam nosso estudo e, finalmente, a relação entre o aporte teórico, 
nossa experiência docente e enquanto pesquisadora e as propostas 
para que essa problemática seja minorada.
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CAPÍTULO 2 
TECENDO O DESEJO DE MUDANÇA:  

O OBJETIVO

Muitos debates têm sido suscitados sobre as concepções 
de língua e sua influência no desenvolvimento da escrita. Tais dis-
cussões serviram apenas para que surgissem questionamentos so-
bre a utilidade do ensino de língua portuguesa, visto que os alunos 
não têm aprendido a dominar a língua escrita, apesar de tantas 
aulas e de tantas gramáticas disponíveis no mercado, que “ensinam” 
a utilizar as normas linguísticas. 

Infelizmente, o problema não se circunscreve apenas ao 
ensino-aprendizagem de normas, mas está, sobretudo, na concep-
ção acerca do papel do professor enquanto aprendiz permanente 
que, atarefado com tantas turmas e responsabilidades, nem sempre 
se atualiza, avaliando aspectos essenciais nas produções escritas de 
seus alunos que nem mesmo eles conhecem, por falta de leituras 
teóricas, discussões entre pares, além de práticas em leitura e es-
critura, principalmente. O professor avalia o texto do aluno, mas 
pouco ou quase nunca escreve.

No dizer de Rocco (1996), para que o professor garanta a 
aprendizagem de seus alunos, ele deve antes de tudo 

gostar de escrever e ser um bom leitor; deve ter preparo teóri-
co e metodológico para discernir procedimentos pedagógicos 
pertinentes, corretos, de outros, que objetivam apenas o ba-
rateamento das relações que existem entre o aluno e o texto 
que produz; entre o aluno e a leitura de um livro, diluindo as 
possibilidades de uma expansão do conhecimento”. (p. 36). 
(grifo da autora)
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Essa ressalva de Rocco é muito pertinente e atual. Embora 
sua preocupação tenha sido externada há mais de duas décadas, 
infelizmente continua uma constante nas nossas escolas, visto que 
a grande maioria dos professores não se declara leitores e muito 
menos escritores assíduos, o que tenho constatado enquanto pro-
fessora universitária e também na qualidade de pesquisadora do 
texto em suas diferentes acepções e concepções.

Mesmo depois de 30 anos atuando na área de educação, 
minha inquietação acerca dessa problemática só aumenta, visto que 
apesar de tantas monografias, dissertações, teses, artigos, que ga-
rantem mudança de níveis de professores universitários ou melho-
res salários àqueles que ainda não estão na academia, deparo-me 
diuturnamente com as dificuldades escriturais, seja de alunos dos 
ensinos fundamental e médio, o que pode ser facilmente detectado 
em testes que visem mensurar as capacidades leitoras e escritoras, 
seja de estudantes universitários e até de pós-graduandos.

Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre essa temá-
tica, mas os resultados de seus estudos não vencem as barreiras da 
academia e o problema continua. Pensando em alargar essa dis-
cussão e criar condições mais reais de trabalho com o texto, com o 
intuito de instrumentalizar o professor e o aluno no ensino-apren-
dizagem da leitura-escrita, este livro visa retomar alguns de meus 
artigos ou notas de aulas, pautados em nossas inquietações que 
hoje integram uma problemática mundial acerca da deficitária 
qualidade das redações escolares e dos trabalhos acadêmicos. 

O presente escrito apresenta, a priori, o arcabouço teórico 
que dá suporte aos meus estudos para, a posteriori, trazer algumas 
sugestões de atividades para estudantes e professores de língua e 
de redação, intentando contribuir com a melhoria da qualidade do 
ensino-aprendizagem. Além de sugestões e relações entre teorias 
e práticas para instrumentalizar os professores e alunos, amplio 
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as possibilidades de trabalho com o texto com propostas de meus 
estudantes da graduação e da Pós-graduação, visando um diálogo 
entre a universidade e a escola, uma vez que os estudantes que par-
ticipam dessa publicação são, além de meus orientandos, professo-
res da rede pública de ensino e suas experiências e propostas serão 
de grande valia para nosso intento de socializar o saber teórico, 
aliado ao prático. 
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CAPÍTULO 3 
TECENDO MAIS ALGUNS FIOS:  

O OBJETO

Apesar de haver muitas conceituações para o texto, não 
podemos esquecer que este se organiza por meio de uma tex-
tualidade, que vem a ser a materialização e/ou predomínio de 
alguns elementos essenciais à clareza, precisão e objetividade do 
discurso, estabelecendo uma relação de envolvimento entre o tex-
to e o usuário em uma determinada situação comunicativa, uma 
vez que ela é responsável pela unidade semântica, pelo sentido 
do texto, envolvendo não só aspectos lógicos, mas também prag-
máticos, cognitivos, culturais e interacionais, os quais devem ser 
recuperados na leitura. 

Assim, um texto resulta, de um lado, de nossos conheci-
mentos gramaticais e enciclopédicos. De outro lado, dos nossos 
contratos e convenções determinados por uma dada sociedade, as 
quais estão envolvidas em sua organização, por meio da pesquisa 
de ideias, do planejamento, da análise e da síntese, as quais aconte-
cem nas interações entre os interactantes, resultantes dos elemen-
tos de intenção/aceitação no meio social.  



36   

CAPÍTULO 4 
TECENDO OS FIOS UM POUCO MAIS: 

AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

As correntes teóricas que têm por estudo o texto propõem 
que haja um cuidado por parte do professor de língua, no que tan-
ge a observância de etapas complementares para a preparação ade-
quada dos estudantes para a complexa atividade escritural, visto 
que se deve conhecer a gramática, sua estrutura e possibilidades, 
além dos fatores de textualidade, especialmente a intencionalidade 
e a aceitabilidade, os gêneros textuais, as tipologias, respeitando-se 
ainda as limitações naturais do espaço sócio-histórico dos alunos 
que produzirão o texto, que não deve ser uma medida de avalia-
ção quantitativa, mas ao contrário, uma construção gradativa da 
consciência sociopolítica do cidadão que expressa, via texto suas 
impressões de viagem, suas concepções de mundo. Assim, opta-
mos por utilizar em nossos estudos as proposições da psicologia 
cognitiva, a fim de compreender o que se passa na mente do estu-
dante ao produzir um texto, amparada ainda pelos postulados da 
linguística textual e pela análise do discurso, buscando entender as 
escolhas dos elementos textuais e discursivos, empreendidas pelos 
alunos. Mas todo o aparato proposto pelas correntes discutidas an-
teriormente não teria validade se os professores não conhecerem 
tais teorias e os alunos não tenham um nível argumentativo satis-
fatório, o que se dá somente por meio da leitura de textos diversos, 
o que garantirá produções mais significativas. 

As propostas de elaboração de gramáticas textuais surgi-
ram com o objetivo de refletir sobre fenômenos linguísticos, inex-
plicáveis por meio de uma gramática de enunciado. No entanto, 
tais gramáticas não foram suficientes para estabelecer regras com 
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o objetivo de descrever todos os textos possíveis, surgindo assim a 
Teoria do texto, a qual propõe que este deve ser estudado no seu 
contexto de produção e a ser compreendido não como um produto 
acabado, mas como um processo de ordem cognitiva e metacog-
nitiva, cabendo à Linguística Textual explicar as motivações e as 
estratégias da produção e compreensão textual.

Além dessa proposição da LT, a Didática de escrita cor-
robora com essa visão de texto enquanto interação interlocutória, 
utilizando-se de etapas complementares, a fim de que o escritor 
aprenda a melhor selecionar argumentos, revisá-los e ordená-los, 
buscando desencadear, no leitor, o interesse pelo que está sendo 
veiculado, já que o texto recebe papel relevante nos estudos da lin-
guagem, atuando como instrumento de análise social. Preocupados 
também com os aspectos psicológicos do sujeito que escreve, a 
Psicologia cognitiva passou a se ocupar dos mecanismos mentais 
envolvidos na complexa tarefa da escritura. 

A importância da leitura para a melhoria da 
qualidade escritural

Concebida como uma atividade cognitiva, a leitura nos 
faculta o equilíbrio e a eficiente utilização de informações. No dizer 
de Smith (1989), ler é atribuir significado ao texto. Já Foucambert 
(1994, p. 9) traz um conceito tão controverso quanto interessante, 
quando propõe que “a leitura é atribuição de um significado ao 
texto escrito: 20% de informações visuais, provenientes do texto; 
80% de informações que provêm do leitor. O resto é informação 
sonora”. Se considerarmos tais assertivas, podemos concluir que 
sendo o termo leitura portador de muitos sentidos, como provoca 
Foucambert, tal termo varia de acordo com o enfoque teórico, já 
que essa atividade envolve diferentes e complementares faculdades 
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mentais, a exemplo da percepção, da atenção, da memória, do ra-
ciocínio, da intuição, da imaginação, além de diferentes estratégias 
de ação, que varia de um leitor a outro.

Nessa linha de pensamento, temos um conceito de texto 
que retoma as propostas de Smith e Foucambert, ao sugerirem que 
ela está ligada à importância dos elementos que compreendem a 
leitura ou seja, 

O texto pode ser considerado um conjunto de pistas, repre-
sentadas por elementos lingüísticos (sic) de diversas ordens, 
selecionados e dispostos de acordo com as virtualidades que 
cada língua põe à disposição dos falantes, no curso de uma 
atividade verbal, de modo a facultar aos interactantes (sic) não 
apenas a produção de sentidos, como a fundear a própria inte-
ração como prática sociocultural. (KOCH, 1997, p. 26)

Nessa proposição, Koch nos leva a refletir acerca da fun-
damental relação entre leitura e escrita, pois ao produzirmos um 
texto, o fazemos a partir das pistas que adquirimos em diferentes 
leituras sob vários níveis que fazemos ao longo da vida. 

Para concluir essa seção inicial, convoco Lefa para nos 
brindar com sua visão acurada acerca do que vem a ser leitura, en-
globando as discussões engendradas até então.

A leitura é basicamente um processo de representação. 
Como esse processo envolve o sentido da visão, ler é, na sua essên-
cia, olhar para uma coisa e ver outra. A leitura não se dá por acesso 
direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da 
realidade. Nessa triangulação da leitura o elemento intermediário 
funciona como um espelho; mostra um segmento do mundo que  
normalmente nada tem a ver com sua própria consistência física. 
Ler é, portanto, reconhecer o mundo através de espelhos. Como 
esses espelhos oferecem imagens fragmentadas do mundo, a verda-
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deira leitura só é possível quando se tem um conhecimento prévio 
desse mundo (LEFFA, 1996, p. 10).

Como vimos na discussão anterior, ler é um ato de inser-
ção, de revisão. A cada leitura sempre acredito ser capaz de me-
lhorar minha percepção do conjunto. Sempre que releio, agrego 
novas ideias, pois sempre necessito ampliar, refletir, ressignificar... 
Esse é o meu papel de leitor-interactante. Assim, baseada nesse 
arcabouço teórico, nossos estudos ampliaram a visão de ensino-
-aprendizagem da leitura-escrita, melhorando a performance es-
critural dos estudantes que interagiram conosco nas muitas aulas 
e pesquisas desenvolvidas nos anos de trabalho docente, pós-
-doutorado. Na sequência, elucidaremos o principal objetivo do 
presente livro: engendrar as teorias com as práticas docentes, no 
que tange o ensino-aprendizagem de leitura-escrita, por meio de 
propostas viáveis, resultantes de experiências partilhadas. Nesse 
contexto, a fim de adentrarmos um pouco mais nesse universo, 
apresentaremos, a seguir, uma seção que trata do texto enquanto 
lastro teórico da minha proposta para uma mudança no hábito 
do professor que visa interferir positivamente na vida de seus 
alunos, auxiliando-os em uma maneira de ver o mundo, munidos 
de espelhos, como propôs Leffa. E, enxergando-nos enquanto 
bons leitores, é preciso colocar em prática nossas aprendizagens, 
adquiridas por meio das inúmeras leituras feitas ao longo de nos-
sas andanças mentais ou físicas, registrando, no papel ou no am-
biente virtual, tais apreensões e aprendizagens. Por isso, a seguir, 
discutiremos o papel do ensino da escrita.

Escrevendo textos mais eficientes

Para escrever um texto é preciso que se tenha uma meta, a 
qual deve estar intimamente ligada à motivação relacionada com a 
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tarefa de escrever. Para auxiliar nessa motivação, é necessário que o 
escritor tenha noções relacionadas à tessitura textual, pois os fatores 
nela expressos servirão para um planejamento e uma execução que 
leve a um bom resultado, visto que ela está relacionada à atitude do 
receptor frente aos textos, se tem relevância ou utilidade para ele. 

Se intentamos a adesão do leitor às nossas ideias, “pegan-
do-o pela mão”, como propõe Barthes em seu livro Le plaisir du 
texte, devemos ter em mente que produzir texto é uma atividade 
que exige múltiplas capacidades, visto que o escritor deve primar 
pela qualidade na interação com seu leitor, fornecendo-lhe infor-
mações claras, eficientes e baseadas em argumentos confiáveis. 
Assim, a identificação das informações importantes veiculadas 
pelo texto está ligada ao fato de o leitor apreciar (ou não) – prin-
cípio de aceitabilidade – as informações contidas no texto, além da 
integração de uma estrutura hierarquizada de diferentes objetivos. 

Além da busca pela adesão do leitor à sua escrita, não 
devemos perder de vista que o texto se constrói a partir de um 
modelo de situação, integrando-se o conteúdo semântico a uma 
estrutura de conhecimentos ou esquemas. Schmidt (1972) aponta 
vários elementos relacionados com a geração do texto e sua descri-
ção, o que se dá por meio de jogos de atuação linguística sob a qual 
a linguagem é definida. O jogo de atuação comunicativa é, segun-
do Schmidt, constituído pela inserção do produtor na sociedade 
de comunicação, o que gera a participação dos interlocutores, bem 
como da totalidade das condições e pressuposições que possam 
influenciá-los. 

Teun van Dijk (1978) amplia essas informações, falando 
das duas dimensões a serem consideradas na produção de um tex-
to, o que vale também para a leitura deste, quais sejam: a dimensão 
pragmática (macro atos de fala/intenções/objetivos/atualização/
situações comunicativas); a dimensão global (modelos cognitivos/
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superestruturas); e a dimensão linguística de superfície (marcas sin-
tático-semânticas) (Grifos nossos).

Baseado nas proposições dos teóricos acima, podemos as-
severar que a comunicação se insere em uma troca interlocutória 
recíproca ao nível da sociabilidade, a partir de um acordo sobre 
o que quer que seja. Daí a importância de nos valermos também 
dos princípios propostos pela Retórica8, que sempre primou pela 
qualidade na veiculação de ideias e de valores, visando ampliar a 
qualidade da mensagem na construção da argumentação. 

Além da observância das dimensões acima descritas, é 
fundamental que se conheça e domine os elementos de engendra-
mento de argumentos, ideias e valores, que faz com que um texto 
tenha sentido, seja eficiente em seu papel comunicativo e social. 
Esses elementos, propostos pela Linguística textual, garantem o 
estabelecimento de uma interação eficaz, seja ela oral ou escrita. 
A seguir, apresentaremos, brevemente, a função de cada uma delas 
na formação do tecido textual, com seus fios complementares e 
interdependentes.  

Ao se estabelecer um ato comunicativo, o escritor/falante 
precisa se ater ao princípio da intencionalidade, se antecipando ao 
seu leitor/interlocutor na formulação de eventuais dúvidas, revisando 
seu texto para eventuais correções, pois ler/escrever um texto pode 
ser comparado a uma resolução de problemas9, uma vez que se deve 
planejar o modo pelo qual o texto escrito será lido. (Grifo nosso).

8  Segundo Platão, a Retórica “é a arte de ganhar a alma pelo discurso”. Já Aristóteles 
a concebeu como a “faculdade de descobrir em qualquer caso particular todos os meios 
disponíveis de persuasão”. Modernamente, Barthes a define como uma “metalinguagem 
cuja linguagem objeto é o discurso”.
9  A resolução de problemas integra discussões da área da Matemática e também da 
Psicologia Cognitiva. As quais serão utilizadas mais adiante, quando apresentaremos nosso 
modelo de escrita.
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Se antecipando ao seu interlocutor (princípio da inten-
cionalidade) e às exigências eventuais para a compreensão dos 
argumentos utilizados, o escritor/falante deve ainda primar pela 
qualidade das informações veiculadas em seu discurso, ou prin-
cípio de informatividade, já que é necessário que as informações 
mesclem dados novos com aqueles mais próximos do senso co-
mum. Isso é necessário, visto que um texto eficiente é aquele que 
considera os interactantes e suas bagagens de viagem, seus conhe-
cimentos de mundo, seus contextos e que busque uma adequação 
entre cada um dos saberes dos usuários desse texto. Nesse sentido, 
um texto eficaz deve primar pelo grau mediano de informações 
que veicula, porque permite ao recebedor apoiar-se no conhecido 
para processar o novo. 

Estabelecida a intenção, hipotetisando a aceitação por 
meio do cuidado com a mescla nas informações dadas (novas e 
conhecidas) é hora de apresentar o contexto de produção e, mais 
uma vez, se antecipar às expectativas do leitor, no que tange à si-
tuação sócio-histórica da recepção do escrito. Nesse momento, o 
escritor deve ater-se a dados contextuais, históricos, geográficos, 
os quais normalmente ocorrem de forma bastante implícita, lan-
çando-se mão de certas marcas linguísticas e/ou discursivas, ide-
ológicas. Esse cuidado se relaciona ao elemento conhecido como 
situacionalidade, visto que ela se configura em uma atividade dinâ-
mica, que envolve monitoramento e gerenciamento contínuos da 
interação comunicativa, por parte do produtor e do recebedor, uma 
vez que as ações discursivas não se prendem só às evidências per-
ceptíveis, mas sobretudo às perspectivas, crenças, planos e metas dos 
usuários. (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981, grifos nossos). 

Outros fatores corroboram a textualidade, a exemplo da 
intertextualidade, quando um texto interage com outros textos/
discursos, já que segundo a criadora do termo, “um texto é um mo-
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saico de citações” (KRISTEVA, 1969), da coesão e coerência, ele-
mentos mais conhecidos e utilizados nos manuais escolares e em 
correções de textos escritos, seja por professores, seja por bancas de 
avaliação de textos conhecidos como dissertativo-argumentativos, 
que visam “mensurar as ideias globais e locais” (coerência) ou se as 
ideias, orações e parágrafos são ligados por conectores (coesão)10. 

Ao nos basearmos nos postulados da Linguística textual 
e nas teorias dela advindas, no que concerne os fatores de tex-
tualidade (cf. HALLIDAY, HASAN (1976); BEAUGRANDE, 
DRESSLER (1981); KOCH (2003)) teremos melhores condi-
ções para ensinar a complexa tarefa da escrita, pois, se buscamos a 
melhoria da performance escritural de nossos alunos/estudantes, 
necessitamos compreender que, em um contexto de comunicação 
eficiente, o texto vincula-se às circunstâncias em que interagimos 
com ele e sua configuração aponta a utilidade e a pertinência dos 
nossos objetivos. 

Além da observância dos postulados acerca dos conceitos 
de texto e dos fatores de textualidade, propostos pela Linguística 
textual, podemos considerar a produção escrita como uma reso-
lução de problemas, na proposição da Psicologia cognitiva, como 
constataremos a seguir.

A resolução de um problema, embora aplicado à matemáti-
ca, em muito pode contribuir para a compreensão do que se passa 
na mente de um estudante quando este recebe a tarefa de produzir 
um texto, visto que um problema se organiza em torno de uma 
arrumação, uma indução e uma transformação (POISSANT, 2005), 

10  Sabemos que essa maneira reducionista de tratar desses fatores que são ensinados, 
cobrados apenas em nível de marcas textuais pelos professores, em sua maioria, mereceria 
uma discussão mais teórica, mas nosso intuito aqui é apresentar a importância dos fatores 
de textualidade para a escritura de um texto eficiente e eficaz, por isso não nos ateremos aos 
fatores mais comuns e mais conhecidos pelos professores de redação, já que estes três últimos 
elementos de textualidade já figuram nos manuais escolares há mais de duas décadas.
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configurando-se em uma proposta de considerável complexidade. 
Vejamos então como poderíamos utilizar a proposta desse pesqui-
sador para auxiliar nossos estudantes.

Quando “arrumamos” as ideias, estamos buscando me-
lhor compreender o tema proposto. Para tanto, pesquisamos no 
nosso “computador pessoal” – o cérebro e suas memórias – nossos 
conhecimentos adquiridos ao longo da vida e das muitas leituras 
feitas, além das ideias desencadeadas por essas vivências, experiên-
cias etc, selecionando subtemas, ideias concorrentes e divergentes, 
entre outras informações. 

A arrumação seria o momento do planejamento da tarefa 
(leitura atenta do tema, pesquisa de ideias acerca deste, produção de 
um plano textual). Quando estamos nessa etapa, costumamos tam-
bém tentar buscar soluções para os problemas propostos pelo tema. 
Assim, a etapa da arrumação considera a organização e a solução.

No que tange à etapa da indução, busca-se compreender 
as informações que temos acerca da estrutura textual (tipo e gêne-
ro), das regras sociais (relação com interactantes, normas, exigên-
cias) e de nosso conhecimento linguístico (léxico, regras gramati-
cais, sintaxe, dentre outros). Após essa etapa estrutural, buscaremos 
a melhor maneira de refletir/analisar os fatos, propondo uma razão 
lógica para resolver uma situação dada, visando desencadear no 
leitor as inferências.

Já na etapa da transformação, busca-se a compreensão do 
leitor, levando-o a repensar ou rever suas concepções, por meio da 
execução de tarefas do tipo sublinhar, questionar, discutir etc. Por 
fim, ele deve desenvolver juízos de valor, mediante uma avaliação 
do que leu/produziu/reproduziu.

Além das propostas teóricas supracitada, também nos ba-
seamos nas estratégias da Retórica (compreensão acerca do estudo 
do conteúdo e da forma), que pregam que ao se produzir um texto, 
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deve-se ter em mente que essa forma de comunicação social deve 
se articular em uma maneira de propor uma visão da realidade 
que corresponda aos desejos e às necessidades do emissor, além de 
buscar atingir sua sensibilidade e se antecipar aos seus interesses, 
daí elegermos a analogia, a metáfora, os exemplos e modelos como 
recursos argumentativos, que podem auxiliar nossos estudantes em 
suas produções textuais.

Ao se elaborar questões no enfoque discursivo, conside-
ram-se alguns processos que envolvem o efeito que o texto tem 
sobre o leitor. Esses processos são: antecipação (respostas a questões 
antes de ler o texto); transformação (solicitação de soluções diferen-
tes); inferência (relacionamento da visão de mundo do autor e do 
texto com os conhecimentos do leitor); crítica (julgamento dos fa-
tos e situações, reconhecimento das marcas linguísticas e avaliação 
dos argumentos); extrapolação (ideia principal e suas relações com 
outras ideias); situação-problema (proposta de soluções relaciona-
das ao tema); e, efeitos, intenções e emoções (sensações provocadas 
pelo texto). 

Além dessas premissas, para se escrever eficientemente, de-
ve-se criar ligações argumentativas que, no dizer de Perelman, fun-
damentam a estrutura do real, por intermédio de um caso particular 
(exemplo, ilustração, modelo e antimodelo), mas também do raciocí-
nio por analogia, o exemplo  permite a passagem do caso particular 
para uma generalização, o que se configura em um recurso mais ambi-
cioso do que a ilustração com a qual se espera, sobretudo, impressionar. 

Além das contribuições da Retórica, os componentes te-
óricos para uma boa formação didática na área da linguagem são: 
conhecimento da natureza da linguagem escrita; conhecimento da 
natureza dos processos envolvidos na leitura; e na escrita e co-
nhecimento da natureza da aprendizagem tanto desses processos 
quanto da própria linguagem escrita.
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Nessa perspectiva, é importante que se ensine escrita par-
tindo de conhecimentos prévios, além de argumentos por autori-
dade, pois um texto analógico é aquele que, para facilitar a com-
preensão do assunto, é estruturado de modo a explicar algo desco-
nhecido ou algo não familiar por meio de algo familiar. Também 
defendido pela LT como princípio da informatividade.

Nossa proposta de ensino de escrita considera, além das 
dimensões e componentes acima descritos, a observância de certas 
etapas complementares, que uma vez bem planejadas e refletidas 
pelos docentes, poderá contribuir para a melhoria da qualidade 
escritural de nossos estudantes, uma vez que estes estarão imbuí-
dos de suas tarefas, frente a uma nova perspectiva de produção do 
conhecimento, desde que o professor saiba “convencê-lo” da im-
portância da sua adesão/preparação para uma das atividades mais 
antigas e salutares, que é a responsável pela perpetuação da espécie, 
por meio da publicação de diferentes estudos, experimentos, pes-
quisas, reflexões... enfim, formas de preservação da nossa memória 
histórico-cultural, o que só se dá por meio dos registros escritos. 
Nessa perspectiva, a fim de melhor explicitar como poderíamos 
unir teoria e prática, com o intuito de melhor auxiliar professores e 
alunos, sugerimos, a partir de então, algumas etapas que poderiam 
ser seguidas, baseando-nos nos estudos da Psicologia Cognitiva e 
na Didática da Escrita11.

11  A escola proposta pelos cognitivistas da psicologia atual visa a análise de texto por 
meio da compreensão dos mecanismos mentais do escritor, as etapas de escrita, assim 
como as variáveis que intervém no processo de produção textual. Para tanto, eles adotam 
modelos mentais associados a situações problemáticas complexas, considerando os 
três ângulos do ato educativo: os saberes, o professor e o aluno. Além da psicologia 
cognitiva, a didática da escrita também visa o ensino-aprendizagem de línguas, no que 
tange à produção textual. A linguística textual, por seu turno, além de servir de base 
para os estudos sobre a escrita, concebe a linguagem como uma ação, considerando seu 
caráter interativo e dialógico, o que é reforçado pela análise do discurso, a qual concebe o 
texto como um cruzamento de trocas enunciativas que o situa na história pois, em uma 
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Processos e subprocessos de escrita

A fim de ampliar os conhecimentos dos estudantes acer-
ca das contribuições advindas do processo da leitura e da escrita, 
pesquisadores como Hayes e Flower (1981); Hayes et al. (1987); 
Scardamalia e Bereiter (1986), Préfontaine (1998) e Poissant 
(2005), dentre outros, sugerem que, para a melhoria da qualidade 
escritural dos jovens, é necessário que o professor de línguas esteja 
sempre atento aos processos e subprocessos de escrita, os quais se-
rão apresentados a seguir.

Orientar o aluno a ler para compreender o objetivo da tare-
fa: Ao lermos, além de ampliarmos nossa visão das ações que nos 
circundam, abrimos novas possibilidades para a criação/reprodu-
ção de estilos, ampliação do léxico, abertura para novas apreen-
sões da realidade ou até mesmo para a refutação de paradigmas, 
o que nos torna, enquanto seres no mundo, mais preparados para 
a construção do nosso eu, refletindo nos nossos discursos, nossa 
bagagem linguístico-cultural. Quando lemos e ensinamos a ler, es-
tamos facultando a nossos estudantes a compilação de um arsenal 
de diferentes possibilidades de propostas e de sugestões. De posse 
desse importante arsenal, podemos melhor estruturar nossas ações 
pedagógicas, no sentido de desencadear no nosso aluno, o prazer 
de ler e de registrar suas impressões acerca de determinado tema/
assunto na produção de diferentes textos. 

Orientar o aluno a pré-escrever: essa etapa ajuda o aluno a 
encontrar e a desenvolver boas ideias e a não esquecê-las rapida-
mente. Nela, o professor deve propor uma escrita espontânea, mas 
ao mesmo tempo sugerir o estabelecimento de uma ligação entre a 

construção textual, pode-se contar com mais de um locutor ou inúmeros enunciadores, os 
quais dialogariam, buscando suscitar polêmicas por meio de olhares de posições sociais 
e ideológicas diferentes. 
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tarefa a realizar (tipo e gênero textual, por exemplo) e a aceitação 
desta pelo interlocutor em potencial. 

Nessa etapa, estabelecer-se-á o esboço da futura produ-
ção, o qual deve ser relido, cuidadosamente, a fim de se fazer as 
escolhas linguísticas, discursivas e pragmáticas mais acertadas para 
planejar o texto, estabelecendo uma hierarquia e uma lista de or-
dem e de importância das ideias (nível de argumentação); Após 
esses cuidados, o esboço deverá ser apresentado a um par (colega, 
parente, professor, amigo etc.). Enfim, alguém que ajude o escritor 
a melhor organizar seu pensamento e sua futura escrita.

Nessa perspectiva, nós, professores de língua, devemos en-
corajar os nossos alunos a sempre levarem em consideração os co-
mentários e as sugestões feitas, a fim de guiarem seus textos, pois 
sempre que alguém intervém, traz importantes contribuições para a 
eficácia da nossa escrita. Após essas sugestões/considerações, o aluno 
deve rever suas escolhas e sugestões dadas e traçar um plano para seu 
texto, partindo das ideias mais importantes para as secundárias. 

Orientar o aluno a rascunhar para planejar: para o ensino 
de escrita, é imprescindível que se considere antes de tudo a leitura 
enquanto base para a preparação do texto que vai nascer. Assim, 
devemos sempre ter em mente que precisamos considerar nosso 
aluno como sujeito de sua produção, daí a proposição de planos 
de texto, a fim de que este possa lançar mão de suas competências 
linguísticas, de seus conhecimentos prévios, de suas diferentes lei-
turas acerca de um tema, dentre outras características relacionadas 
com sua capacidade de armazenamento de informações (compo-
nente cognitivo), aliadas a uma ambiência apropriada à leitura e à 
discussão – organização da sala, disposição dos alunos, coordena-
ção das tarefas etc. – (componente físico). 
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Some-se a esses componentes, a utilização de textos di-
versos, o uso de analogias, a exemplificação, dentre outras formas 
de pesquisa de ideias, além do ensino sistemático dos processos de 
escrita – planejamento, escrita de rascunhos, revisão, reescrita, es-
crita da versão definitiva – (componente pedagógico). 

Após a preparação, a partir da etapa de pré-escrita, o alu-
no deve começar a redação do rascunho do texto. Utilizar um ras-
cunho é sempre a garantia de uma escrita mais clara e eficiente. 

Assim, o aluno deve redigir uma primeira versão do texto, 
revisando-a para se apropriar ainda mais da língua ou das ideias 
que ele quer desenvolver. Mais uma vez ele deve consultar uma 
gramática ou um dicionário, dentre outros materiais de ajuda na 
ampliação de informações. 

Quando ele escreve um rascunho, deve novamente se 
lembrar da situação de escrita, da intenção, do destinatário e, claro, 
da organização e do conteúdo do texto, o que torna a tarefa de 
escrita muito complexa. Daí a necessidade de todos esses cuidados.

Orientar o aluno a passar a limpo pra atualizar: Ao passar 
seu texto a limpo, mais uma vez ele deve retornar às etapas an-
teriores para se assegurar da eficácia do seu texto. Após passar a 
limpo, sempre que possível ele deve pedir a opinião/intervenção 
do professor, a fim de que ele o ajude a entender o seu progresso.

Orientar o aluno a revisar para (auto)avaliar: concluídas 
as etapas até então sugeridas e de posse de uma versão revisada do 
texto, é hora de avaliá-lo, atribuindo-lhe uma nota, considerando-
-se seus pontos fortes e as necessidades de melhoria, destacando 
cada um dos aspectos que fazem com que um texto assim o seja 
considerado, a saber, uma boa correção linguística, coesão, coerên-
cia, progressão, entre outros elementos de textualidade. 

Incentivar o estudante à prática da revisão e da avaliação é 
uma tarefa extremamente importante, pois esta garantirá ao escri-
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tor assumir seu papel, testando suas potencialidades e reconhecen-
do suas fraquezas, corrigindo-as sempre que possível. É dever do 
professor de redação auxiliar o aluno a buscar a melhor forma de 
exteriorização das suas ideias e o desenvolvimento de estratégias 
em muito contribuirá para tal tarefa.

Conforme aventado na seção precedente, as estratégias 
de escrita são fundamentais para a sistematização das tarefas rela-
cionadas aos processos desencadeados quando lemos e escrevemos. 
Na nossa proposta, lançaremos mão das sete estratégias, a saber, 
a motivação, a planificação, a antecipação, a tempestade de ideias 
(Brainstorm), a modelação, a consolidação e o feedback.

Nada é mais agradável que o reconhecimento das boas 
ações que praticamos. Nada nos faz mais felizes que nos sentir-
mos úteis, capazes de realizar tarefas, de nos superarmos. Muitos 
pesquisadores concordam que a motivação é sem qualquer dúvi-
da a força motriz do sucesso de uma tarefa. Ela pode ser intrín-
seca ou extrínseca. 

No primeiro caso (intrínseca), ela é algo inato. Quando a 
possuímos, mesmo nas situações mais adversas encontramos a for-
ça necessária para obtermos sucesso naquilo que intentamos fazer. 
Por vezes, a situação adversa se configura em um excelente desafio 
a ser superado. Por isso, muitas pessoas bem-sucedidas têm sempre 
uma história de superação a contar. São pessoas que mudaram seus 
destinos, por conta dessa capacidade de se automotivar, indepen-
dente do quanto as probabilidades mostrem o contrário.

No caso da motivação extrínseca, o indivíduo necessita de 
estímulos externos, mas aqui é preciso que ele receba estímulos que 
independem de sua força de vontade. No caso do ensino-aprendi-
zagem, o aluno precisa sempre de instruções claras acerca da tarefa 
a realizar. É importante que ele conheça bem os objetivos a serem 
alcançados no desenvolvimento de uma tarefa e, mais que isso, que 
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ele tenha um feedback de suas ações, a fim de que suas atitudes se-
jam reconhecidas, melhoradas, ampliadas, que sirvam de modelos 
para ações futuras.

Uma vez que um sujeito esteja motivado a realizar uma 
tarefa, essa necessita ser bem planejada, por intermédio da ante-
cipação de resultados. Planejadas as atividades, é preciso que os 
alunos leiam o suficiente para melhor conhecerem o tema tratado. 
Nessa fase, acontece o brainstorm, resultante dos estímulos causa-
dos tanto pelas instruções dadas, quanto pelos objetivos propostos, 
quanto pelas leituras e discussões realizadas, estando o aluno apto 
a revisar seus objetivos e buscar atingí-los. Nessa etapa, o aprendiz 
necessita também de modelos (modelação). 

Em se tratando de escrita, temos os gêneros textuais, as 
exigências do tipo de texto a produzir, os fatores de textualidade 
a perseguir, sem contar as regras e normas propostas pelas gramá-
ticas para o bem escrever. Embora pareça ultrapassado falar em 
cópia e ditado, ainda somos a favor dessas modelizações, pois os 
alunos têm nessa estratégia, a garantia de uma forma de assimila-
ção de estilos, de paragrafação, de regras ortográficas, uma melho-
ria vocabular, dentre outros. 

Nessa perspectiva, os estímulos (motivação), a valorização 
das atividades realizadas (feedback), bem como o conhecimento de 
diferentes gêneros textuais, além da assimilação de modelos, que 
aliada a um planejamento e a revisões do plano do texto a produzir 
podem se configurar em importantes aliados na tarefa do ensino-
-aprendizagem de escrita.

Após apresentarmos a base teórica que dá suporte aos 
nossos estudos acerca da eficácia das teorias na compreensão/pro-
dução/recepção textual, apresentaremos, a seguir, uma parte mais 
prática, a fim de melhor auxiliarmos nossos alunos a se sentirem 
sujeitos/atores de suas atividades de produção textual. 
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Os componentes do nosso modelo de ensino/
aprendizagem de leitura/escrita

a) Argumentação e discursividade
A base de qualquer processo de interação é a discursivida-

de, visto que o seu ponto de partida está centrado em um certo acor-
do entre interactantes. Assim, o processo argumentativo é fruto de 
um acordo prévio entre o falante/escritor e o seu interlocutor/leitor. 
Esse acordo, segundo Perelman (1979), exprime-se nas premissas da 
argumentação. Assim, sendo a argumentação um discurso que se in-
sere em uma troca interlocutória recíproca ao nível da sociabilidade, 
terá de pressupor, ou partir de um acordo sobre o que quer que seja. 

Nessa perspectiva, um texto cujo recurso empregado é a 
oposição ou contraste visa a explicar fatos, ideias, comparando-se 
e apontando-lhes as diferenças, o que implica a descrição dos ele-
mentos comparados, apontando os contrastes e o desenvolvimento 
de ideias, comparando-as ao mesmo tempo e apontando os con-
trastes, o que caracterizaria o texto chamado de “dissertativo” nos 
concursos vestibulares. Mas como dissertar sem conhecer a fundo 
a temática a ser tratada?

Buscando-se considerar essa proposta de Perelman, ini-
ciamos nosso trabalho com a leitura de diferentes gêneros textu-
ais acerca de uma mesma temática, tendo como mote para nossa 
primeira produção escrita a exclusão social, visto que nas escolas 
onde se deu o estudo boa parte dos alunos não tinha uma família 
“padrão” e o nível de evasão escolar era enorme, pois havia muitas 
adolescentes grávidas, os rapazes precisavam trabalhar para susten-
tar as famílias, dentre outros problemas recorrentes em escolas pú-
blicas nordestinas. Optando-se por essa temática, teríamos muitos 
“fios” a serem tecidos para formar o futuro texto, por meio do uso 
de alguns recursos argumentativos, os quais serão listados a seguir.
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Analogia, metáfora, exemplos e modelos como recursos 
argumentativos

A analogia é um dos procedimentos mais utilizados pelo 
raciocínio, pois ela estabelece uma relação de similitude entre duas 
relações que unem duas entidades. Por isso, a analogia pode fundar 
uma metáfora. Assim, é importante que se ensine escrita partindo 
de conhecimentos prévios e de argumentos por autoridade, pois 
um texto analógico é aquele que, para facilitar a compreensão do 
assunto, é estruturado de modo a explicar algo desconhecido ou 
algo não familiar por meio de algo familiar. 

Uma outra maneira de se ensinar eficientemente e ba-
seando-se em exemplos, ou seja, criando ligações argumentativas 
que, no dizer de Perelman fundamentam a estrutura do real é atra-
vés de um caso particular (exemplo, ilustração, modelo e antimo-
delo), mas também do raciocínio por analogia, o exemplo permite 
a passagem do caso particular para uma generalização, o que se 
configura em um recurso mais ambicioso do que a ilustração com a 
qual se espera, sobretudo, impressionar. 

Já o modelo, ou a pura imitação do caso particular, permite 
que o autor-leitor descubra uma grande afinidade com o argumen-
to de autoridade, já que, em um e noutro, o prestígio da pessoa que 
se pretende imitar surge como elemento persuasivo e caucionador 
da própria ação visada. Assim, buscando aliar a teoria à prática, 
lancei mão de minha história de vida para dar aos alunos a dimen-
são da importância de nossas escolhas para mudar a realidade da 
exclusão social, o que serviu de aproximação do pesquisador com 
seu sujeito e objeto pesquisado.

No trabalho de organização de um texto argumentativo é 
necessário lançar mão de diferentes recursos, tais como a analogia, 
a oposição, o testemunho, a definição, a ilustração e a comparação, 
conforme discutido anteriormente, além de estratégias, enumera-
das a seguir. 
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As estratégias de escrita

A primeira estratégia a ser considerada em um processo 
de escrita é a leitura. Para entendermos esse processo, precisamos 
conhecer as subestratégias que representam um esquema amplo 
que permite ao indivíduo obter, avaliar e utilizar informações. No 
processo de leitura, algumas estratégias são básicas para a compre-
ensão do leitor.

Acredita-se que a leitura seja o mais importante elemento 
do imaginário. Ler significa refletir, pensar, estar a favor ou con-
tra, comentar, trocar opiniões, posicionar-se, enfim, exercer desde 
cedo a cidadania. Dessa forma, percebe-se o papel da leitura na 
formação escolar e na formação do leitor, pois como afirma Marisa 
Lajolo (1982, p. 59): 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido 
de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe sig-
nificado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos signifi-
cativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu 
autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta 
leitura, ou rebelar-se contra ele, propondo outra não prevista.

Segundo Solé (1998) as estratégias de leitura precisam 
ser ensinadas porque são adquiridas a partir das orientações e do 
contato do leitor com textos múltiplos e variados, a depender da 
necessidade de cada leitor. 

As estratégias podem ser inferidas a um texto de acordo 
com as repostas que o leitor dá àquele texto, mediante resumos e 
de paráfrases. A maneira como o leitor explora o objeto de leitura 
varia muito, alguns leem e releem, outros passam “os olhos por 
cima”, há aqueles que leem em voz alta, grifam etc.
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De acordo com os estudos de Solé (1998), as estratégias 
de leitura podem ser classificadas em cognitivas e metacognitivas. 
Tal classificação é feita de acordo com as operações regulares que 
o leitor usa para abordar um texto.

As estratégias cognitivas são as oposições inconscientes 
do leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao nível consciente, 
que ele realiza para atingir algum objetivo específico da leitura. 
Os conhecimentos que comandam essas operações não podem ser 
verbalizados pela maioria dos falantes porque é implícita, eles es-
tão em nossa memória quando fatiam e processam as informações.

As metacognitivas seriam aquelas operações realizados 
com alguns objetivos em mente, sobre as quais temos controle cons-
ciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação.

O leitor tem condição de autoavaliar a própria compre-
ensão e determinar um objetivo para leitura. Se ele não tiver alcan-
çado os seus objetivos com eficiência, perceberá e voltará a reler, 
procurando significados das palavras-chaves do texto, fichando, 
grifando etc. procurará resolver os problemas se tiver consciente de 
sua falha na compreensão.

As estratégias não são receitas prontas e perfeitamente 
eficazes, mas devem permitir que o aluno planeje a tarefa geral de 
leitura e suas próprias decisões diante dela. O essencial não é que 
os alunos possuam um rico acervo de estratégias, mas que saibam 
utilizar as estratégias adequadas para a compreensão do texto. 

Nossa proposta de modelo de ensino de leitura-escrita, 
mote dos nossos estudos doutorais, além dos componentes descri-
tos acima, consta de uma espécie de módulo, para melhor orientar 
os estudantes durante as atividades de escrita. Para tanto, ela segue 
sete fases complementares:

Na primeira fase, que se configura em uma etapa diagnós-
tica, o aluno buscará compreender melhor o seu papel de escritor. 
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Para tanto, será disponibilizado ao estudante o maior número pos-
sível de textos de vários tipos e gêneros, a fim de que o aluno tenha, 
após leituras, comentários e análises, argumentos suficientes para a 
realização do plano do futuro texto. 

Contudo, apenas leituras e discussão não são suficientes, 
se o aluno não conta com material de consulta, a exemplo de bons 
dicionários e gramáticas. O desenvolvimento do hábito de utili-
zar esse tipo de material em muito resolveria as dificuldades en-
frentadas pelos escritores no que concerne os aspectos linguísticos, 
pragmáticos, gramaticais e textuais, visto que com a ajuda de bons 
materiais de consulta, haveria uma melhor sistematização das ano-
tações feitas quando da revisão dos escritos, a fim de indicar onde 
os estudantes precisam melhorar. 

A partir desses instrumentos/estratégias, o aluno pode-
rá ampliar seu diagnóstico, fazendo uma lista de suas dificulda-
des mais recorrentes, tornando-as objeto de seu desafio. Para tanto, 
ele precisa saber em qual nível se encontra sua(s) dificuldade(s). 
Ele precisa saber diagnosticar onde ela(s) se encontra(m): no nível 
linguístico (concordância, regência, ortografia, pontuação, acentu-
ação), no nível textual-discursivo (observância do tema, da tipolo-
gia, do gênero, ordenação dos parágrafos, utilização dos fatores de 
textualidade, qualidade do nível argumentativo etc.). Nessa etapa, 
o aluno deverá começar a sistematizar seus conhecimentos linguís-
ticos e textuais, a fim de saber onde, como e por que ele comete 
determinados erros, para saná-los e assim melhorar sua capacidade 
escritural. Entre outras ferramentas, ele deve estar sempre aten-
to à necessidade de consultar um dicionário, para melhorar sua 
ortografia e ampliar seu léxico; uma gramática, para observar as 
regras e normas do bem escrever e assim melhorar sua capacidade 
linguística, conforme aventado anteriormente. 
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Além desses cuidados, o aluno também deve dispor de um 
rico material de consulta (pesquisas em internet, leitura de revistas, 
jornais etc.), para os momentos em que ele não dispuser nem de 
dicionário nem de gramática. A seguir, ele deve anotar suas dificul-
dades, ordenando-as por categorias, conforme visto anteriormente.

Na segunda etapa, é o momento de explorar os textos dos 
pares (colegas de classe, textos de outros estudantes, publicados em 
fontes diversas (manuais escolares, sites etc.), os quais apresentem 
problemas linguísticos e textuais, com exemplos de correções, a fim 
de ajudar o aluno em suas aprendizagens). Após a leitura, análise e 
registro das dificuldades enfrentadas pelos pares, é hora de explorar 
seu próprio texto, comparando as dificuldades enfrentadas pelos 
pares às suas, a fim de melhor sistematizar as necessidades que o 
estudante possui no que concerne seu texto e o texto dos demais. 

Tecendo fios estratégicos: levando o estudante a refletir

Cada pessoa tem uma maneira diferente de se comportar 
enquanto lê, estuda ou escreve. Nesse momento da preparação da 
atividade de escrita, o professor deve solicitar que o aluno anote 
suas estratégias, a partir de respostas às seguintes questões:

1- No que concerne a leitura
a. Como você escolhe um texto/livro para ler? O que o 

leva a essa escolha? 
b. Uma vez escolhido o tipo de leitura, como você a inicia? 
c. Durante a leitura, você costuma ter que tipo de atitude?

Grifa certas passagens? Anota dúvidas? Faz comentários? 
Cite outras estratégias
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2- No que concerne a escrita
No desenvolvimento do seu texto você costuma (solicitar 

que o estudante escreva as etapas que ele segue ao produzir um texto):
a. Para iniciar minha produção normalmente eu....
b. Para desenvolver minha produção normalmente eu...
c. Para finalizar minha produção normalmente eu...

3- No que concerne as estratégias, o professor deve utili-
zar as seguintes propostas para melhor sistematizar suas aulas

a. Atividades de antecipação
• Informar os objetivos das atividades;
• Fornecer a informação de suporte;
• Nomear e clarificar os conceitos a serem aprendidos;
• Motivar os alunos, usando princípios relevantes;
• Apresentar os resultados desejados.

b. Atividades de consolidação: 
 º Ajudar os alunos a escolherem a melhor estratégia de 

trabalho, personalizando-a, por meio de questões do 
tipo: “Quando é que podes utilizar isto?”; 

 º Formular expectativas: “Espero que domines e uses 
esta estratégia até... (marcar prazo).”; 

 º Verificar progressos: “O que faremos quando comple-
tares esta parte?”

c. Atividades de Brainstorming: Escrever um tópico e uma 
série de palavras, algumas claramente relacionadas ao tópico, ou-
tras que não dizem lhe respeito e outras ambíguas, a fim de ampliar 
o léxico do aluno e ajudá-lo na escolha das palavras mais adequa-
das a serem utilizadas. 
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d. Atividades de modelização: Exercer um natural pro-
longamento de perguntas do tipo: “Como é que...”, além de usar 
modelos para expressar o seu próprio processo de pensamento. Na 
sequência, explicite e demonstre o modelo várias vezes.

e. Atividades de Feedback: deve ser individualizado, fre-
quente e positivo, mas também corretivo quando necessário; deve 
ter noções e itens claros.

Formas de feedback: correção sistemática de trabalhos, 
publicação; trocas entre pares.

Objetivos das estratégias: Interpretar o enunciado da 
questão que lhe é proposto; Estruturar a situação que lhe é apre-
sentada; Fazer transferências de conceitos para resolver novos pro-
blemas; Descobrir relações; Desenvolver habilidades do raciocínio 
lógico e de argumentação, buscando questões como “o que aconte-
cerá se...”, as quais ajudam a analisar um argumento e a reconhecer 
argumentos válidos.12

Análise e registro dos progressos 

Nessa etapa, os alunos deverão organizar seus textos por 
categorias, a fim de melhor visualizar seus progressos. Para tanto, 
mais do que nunca o uso de gramáticas e dicionários é fundamen-
tal, além é claro de um barema de avaliação que o professor deve 
disponibilizar e explicitar claramente cada dimensão desse instru-
mento, a fim de que os alunos possam reconhecer suas dificuldades 
e tentar resolvê-las. Contudo, o uso de instrumentos e de materiais 
de ajuda só tem razão de ser quando há um trabalho conjunto en-
tre pares (professor alunos; alunos e seus colegas).

A cada problema detectado, o aluno deve anotá-lo, con-
siderando sua natureza: no sentido macro (forma, conteúdo, pro-

12 Adaptado de Fernandes, 2005 e de Préfontaine e Fortier, 1997.
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gressão etc.) ou no sentido micro (correção linguística, coesão, co-
erência etc.)

Publicação das produções (feedback)

Nossos estudantes não escrevem por vários motivos, den-
tre os quais a falta de hábito, a falta de motivação e, principalmen-
te, por falta de um feedback. Lembremos as palavras de Geraldi 
(1980), quando ele diz que os alunos escrevem para um só interlo-
cutor, em uma ação monóloga da escola. Corroborando esse pen-
samento, acredito que precisamos dar sentido ao que é produzido 
nas escolas. 

Escrever textos variados

Muitas vezes, nas aulas de redação, nos deparamos com um 
ensino reducionista, especialmente no tocante ao gênero textual, que 
em uma total falta de sinergia entre a macroestrutura e a microes-
trutura textual, dá-se prioridade a determinado tipo textual, o qual é 
trabalhado à exaustão em uma determinada série. No quinto e sexto 
anos, normalmente se ensina a narração. No sétimo, a descrição é a 
“bola da vez” e, do oitavo ao terceiro ano, valoriza-se o texto “dis-
sertativo”, sem demonstrar a importância que cada um desses tipos 
tem na relação com os demais. É possível narrar sem descrever? Um 
cenário se delineia sem uma história, sem conflitos, sem aprendiza-
gens, sem argumentação? Sem nos levar a uma reflexão?

Contudo, embora haja uma dedicação total a uma tipo-
logia e suas características, não há o ensino efetivo de nenhuma 
das modalidades textuais, pois, independente da tipologia textual 
o aluno se depara com modelos de textos clássicos, com uma lin-
guagem distante do seu universo. Apresentado o texto, segue-se 
com uma leitura, sempre guiada pelas concepções do professor, que 
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normalmente se baseia nas questões propostas pelos manuais esco-
lares a fim de fazer-lhe a “interpretação”. Quando há uma proposta 
de redação acerca do tema proposto, esta geralmente segue tam-
bém o modelo do manual ou do mestre, que deve seguir à risca os 
“macetes” ditados pelos processos seletivos.

Raramente o aluno recebe informações teóricas sobre 
como, por que e para que produzir o texto, senão para ter sucesso 
no vestibular e no Enem! Raras são as vezes em que o texto pro-
duzido, seguindo as instruções do mestre recebe um tratamento 
adequado, um feedback sobre o que o aluno produziu, seus pontos 
fortes e as necessidades de melhoria.

Buscando aliar os conhecimentos teóricos às minhas aulas 
e orientações, ao longo de minha carreira docente na Universidade, 
lecionei inúmeras disciplinas voltadas à diversidade textual, aos 
gêneros textuais discursivos, aos multiletramentos e à metodo-
logia da pesquisa em Letras13. Na seção seguinte, convoco meus 
estudantes a dialogarem com os possíveis leitores deste livro, no 
sentido de trazer-lhes suas experiências, seja enquanto estudantes, 
seja enquanto profissionais das Letras, ampliando assim o leque de 
engendramento da Teoria à prática.

Buscando partilhar algumas das minhas experiências do-
centes, apresento, embora muito brevemente, nas seções seguintes, 

13  Ao finalizar o Doutorado em Educação, fui convidada a elaborar tal disciplina, 
visando dar um cunho mais específico ao campo das Letras, pois, até então, a disciplina 
Metodologia, com abordagem geral, era ofertada pelo Departamento de Educação e 
não contemplava as especificidades das subáreas da Linguística e da Literatura. Além 
dessa disciplina, criei outra para o curso de Matemática, intitulada Laboratório de pesquisa 
e produção de texto, a qual foi por mim lecionada por dois anos, o que me trouxe uma 
experiência muito exitosa ao congregar os conhecimentos da língua com os matemáticos. 
Além do Curso de Matemática, ministrei língua portuguesa para diversos cursos da área 
de Ciências exatas, Saúde, e Ciências Sociais Aplicadas, além de cursos extencionistas, 
visando sempre a melhoria da qualidade da leitura-escrita, o que agregou muito à minha 
experiência docente. 
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alguns trabalhos por mim orientados, dentro da temática proposta 
neste livro, com o intuito de valorizar as interações entre professo-
res e estudantes, na construção do conhecimento, pois como dizia 
Freire: “Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina 
ao aprender”, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, des-
de que pisei em uma sala de aula, enquanto professora-aprendiz, 
ainda aos treze anos de idade, conforme pode ser constatado no 
Memorial, publicado no meu site, o qual foi produzido para a mu-
dança de nível para Professor Pleno14.

14  Disponível em: http://www2.uefs.br:8081/girlene/pdf/memorial_pdf.pdf

http://www2.uefs.br:8081/girlene/pdf/memorial_pdf.pdf
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CAPÍTULO 5 
TECENDO FIOS TEÓRICO-PRÁTICOS: 

NAS SENDAS DO TEXTO, A 
UNIVERSIDADE VAI À ESCOLA

“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática 
sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 
com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora 
da realidade”. (Paulo Freire)

O ensino-aprendizagem do texto na graduação

Ao realizar atividades em minhas aulas de língua portu-
guesa, seja para o Curso de Letras, seja para cursos diversos, sem-
pre primei pela leitura e produção textual, visando a ementa da 
disciplina, mas ao mesmo tempo tentando perseguir a proposta 
epistemológica da área do Conhecimento, a fim de desmitificar a 
idéia de que “português é difícil”, respeitando ao máximo tais epis-
temologias e orientações curriculares. 

No caso do curso de Letras, por estar formando professo-
res de línguas, solicito que os estudantes elaborem uma aula para 
uma determinada série, a fim de trabalhar, a partir de tipologias 
e dos gêneros textuais-discursivos, alguns fatores de textualidade, 
bem como elementos linguísticos, buscando verificar se o assunto 
foi apreendido a ponto de acontecer uma transposição didática de 
qualidade. Para tanto, dou um modelo de plano de aula, incenti-
vando o estudante a sempre planejar suas aulas, para demonstrar 
segurança e organização aos seus alunos. Antes de iniciar a aula, 
eles devem me apresentar o plano de aula para que eu constate a 
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adequação, a relevância e a pertinência do conteúdo apresentado, 
verificando também se este está consoante às exigências do gênero 
plano de aula. Outro objetivo que viso alcançar com a solicitação do 
plano e da aula é preparar os estudantes para seleções e concursos, 
o que tem sido muito proveitoso, segundo eles.

Em uma dessas oportunidades, pude constatar como a 
proposição de alguns dos linguístas citados nos capítulos anterio-
res é verdadeira, visto que um texto estabelece sempre uma relação 
de envolvimento entre os interactantes, seja no nível da adesão, seja 
no nível de refutação, a partir das concepções de mundo bem como 
dos conhecimentos linguístico-discursivos de cada interlocutor, o 
que foi observado durante uma das aulas, quando os grupos apre-
sentavam seminários acerca de alguns fatores de textualidade. 

Dentre as propostas de apresentação surgiu, a partir de 
uma orientação de um dos grupos, as seguintes produções acerca 
da apresentação de alguns objetos, sobre os quais os colegas deve-
riam produzir um texto descritivo-argumentativo em, no máximo, 
cinco minutos. Após a apresentação de uma bela caixa, aguçando a 
curiosidade dos colegas, as estudantes apresentadoras do seminário 
retiraram dessa misteriosa caixa, inicialmente, um relógio de pulso 
e pediu que as duplas formadas fizessem uma descrição daquele 
objeto, surgindo os seguintes textos:

a) Relógio de Pulso (Autores: Alex Santana e Thais 
Vinhas).

Ele mede a hora e se deixa levar pelo tempo. De traços esguios 
e pontos brilhantes, ele informa os seus compromissos, ida e vinda de 
toda uma vida. Em suas 24 horas de tic-tac, ele te acorda, te lembra das 
refeições, da virada da noite e do ano que vai chegar. Meu relógio, meu 
carinho em meu pulso sempre está. 
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b) Leilão (Autoras: Melline Lima e Isabelle Silva).
Leiloamos esse relógio usado pelo Faustão na estréia do 

Domingão. Ele possui um fundo branco com números em prata, tem 
visor com um design moderno e prático, adornado com uma moldura 
cravejada de diamantes precisamente lapidados para realçar a beleza 
desse Rolex tão valioso. Sua pulseira é feita com couro marroquino para 
proporcionar maior conforto ao sortudo vencedor desse leilão. 

Já no título dessas produções vemos a forma diversa como cada 
dupla concebeu a orientação, atribuindo-lhe sentidos totalmente dife-
rentes, embora o objeto central fosse o mesmo. No início dos textos vemos, 
de um lado, uma menção literal ao objeto relógio, seguida de licença poé-
tica para melhor caracterizá-lo. De outro lado, temos um fator surpresa, 
que é a utilização de informações midiáticas, relacionadas a programas 
televisivos, a exemplo de um popular, veiculado aos domingos e outros 
que se utilizam desse programa dominical para parodiar os exageros do 
apresentador, célebre por suas interrupções e comentários, por vezes ina-
dequados. No entanto, apesar do fator surpresa inicial, logo os autores 
retomam a orientação de descrever o objeto, se aproximando do texto 1.   

Em seguida, é retirado da caixa um colar, sobre o qual os cole-
gas deverão também descrevê-lo, surgindo esses resultados:

c) (Sem Título) (Autora: Carine Andrade).
No porão de uma velha casa do sertão de Tucano, encontra-

ram um porta-jóias, que datava ser do séc. XVI. Dentro dele tinha um 
colar, encadeado de anéis dourados. Absurdo! Que brilho magnífico! 
Irradiava uma luz que remeteu-nos à liberdade do ser. Sua cor dourada 
proporcionou a perspectiva de como são os colares antigos. 

d) (Sem Título) (Autoras: Melline Lima e Isabelle Silva)
Procura-se um belíssimo colar de ouro perdido durante o fu-

racão Sandy.
Prometemos uma gratificação ao bondoso ser que o encontrar. 

O colar possui um grande valor financeiro, porém mais do que isso, ele 
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tem uma grande importância afetiva. Ele foi dado á minha mãe pelo 
meu pai, que por sua vez o ganhou de presente da rainha Elisabeth, 
enquanto trabalhava como motorista da família Real.

Por favor, quem encontrar nos devolva. Estamos desolados! 
Nessa segunda produção, nos chama a atenção a falta de 

título, pois a atividade já não apresenta tanta novidade e, aparen-
temente, os autores querem ganhar tempo, desenvolvendo o tex-
to. Na produção 1, a autora se vale de informações sobre o local 
de nascimento de um dos colegas e faz uma junção de contextos 
surpreendentes, pois apresenta um local árido, esquecido das auto-
ridades mas com uma riqueza pessoal incalculável: um colar pre-
ciosíssimo! Já no texto 2 temos também a menção ao valor mone-
tário e afetivo do objeto, mas dessa feita não se obtém informações 
sobre o local onde se passa a narrativa, visto que o furacão Sandy 
devastou muitas cidades. Temos também menção a um universo 
totalmente avesso ao sertão baiano: a dinastia da realeza londrina, 
contrastando radicalmente com o cenário da primeira produção.

Ainda da bela e adornada caixa eis que surge um objeto 
muito peculiar: uma fita adesiva, sobre a qual as duplas deveria 
também descrevê-lo, em um desafio ainda maior, dado às limita-
ções que, a princípio tal objeto encerrava. Contudo, as produções 
surpreendem pelo nível de criatividade e novamente pelas concep-
ções do objeto, que desembocaram, em ambos os casos na busca 
pela intervenção do leitor, com a utilização clara de intertextos 
diversos, “brincando” com as informações, como pode ser consta-
tado abaixo: 

Texto 1: (sem título) (Autora: Maria Otacília Morais)

O que é, o que é?

Sou pequeno e redondo
Dou muitas voltas e me escondo
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Atrás de plástico e tenaz
Muito útil e eficaz
Sirvo para colar partes como se fosse uma tenaz
Transparente e discreto
Ajudo sempre, sou esperta.
Pois minha função é colar
O que por natureza naturalmente
Não se faz
Colo, logo existo
Eu sou ...?                       

Texto 2: Propaganda (Autora: Carol Duarte).
Compre já a sua Fita adesiva multi-uso F.C.C adesiveitor. Já 

Fecha, cola e cala.
Ela simplesmente resolve vário dos seus problemas do dia 

a dia. Fecha recipientes abertas. Cola aquele vaso muito chique que 
aquele seu sobrinho quebrou, cola aquela linda travessa que a sua vi-
zinha pediu emprestada, mas, devolveu quebrada e principalmente, 
vai colar a boca daqueles vizinhos fofoqueiros e também da sogra im-
plicante, da colega invejosa.

Ligue já: 0800-000-5555 fale com uma das nossas atendentes do Shop 
Universitário e peça a sua.
No cartão ou boleto bancário.
Ela está a venda também nas melhoras lojas especializadas da cidade.
Ou
Ligue e compre com preço especial e ganhe o Frete grátis.

 
Nessas produções, vemos, no caso 1, a falta intencional do 

título, pois a autora contava com o fator “adivinhação”, surpresa, 
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convidando o leitor a tentar descobrir, por meio de seu engenho 
descritivo, pela escolha criteriosa das palavras, do que se tratava. 
No caso 2, temos um título curto, sem muitas informações, tam-
bém com o intuito de convidar o leitor a descobrir, no desenvolvi-
mento, do que tratava a propaganda. 

Nas atividades acima aventadas e comentadas, mesmo 
en passant, podemos constatar a maneira como o produtor de um 
texto, apesar de receber as mesmas informações/instruções impri-
me, na sua produção, suas experiências pessoais, suas concepções 
de mundo e, mais que isso, sua criatividade com a utilização do 
que chamo de exteriorização de nossas ações enquanto seres no 
mundo, o que corrobora as teorias de Greimas e de Charles, apre-
sentadas no início da seção anterior. Grosso modo, podemos dizer 
que dentre todos os aspectos textuais/discursivos utilizados pelos 
autores dos textos em tela o que mais se destaca é a criatividade 
muito comum em nossos estudantes e que, infelizmente a escola 
não tem sabido valorizar em seus testes padronizados. 

Nessa perspectiva, convidamos as pesquisadoras Ilma 
Nogueira (UERJ) e Márcia Maria (UFF), no texto intitulado 
Linguística textual da teoria para a prática em sala de aula, para cor-
roborarem nossa premissa, quando estas dizem que 

Cada pessoa possui uma representação interior de memórias 
associativas, de pensamentos e linguagens simbólicas. A ex-
periência de viver dá origem às potencialidades criativas dos 
homens [...]. Ao trabalhar o texto, os alunos não só desenvol-
vem a interpretação, mas também adquirem a compreensão 
de sua funcionalidade diante da variação de potencialidades 
de ocorrências representativas, de acordo com sua relação com 
a identidade do que está representado. O caráter infinito da 
linguagem constitui o sistema das palavras criadas para ex-
pressarem num instante mágico as emoções sentidas através 
da escrita e da fala. (s/d)
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Ao acessar essa citação, imagino como temos perdido a 
chance de melhorar a capacidade criadora dos nossos estudantes, 
ao limitarmos nossas aulas ao nível de intermináveis leituras de 
teorias e discussões que não levam a nada, ou melhor: levam a uma 
prova que nada prova!! 

Da Graduação para a Pós-graduação: o texto no contexto 
dos estudos 

O ensino de Língua Portuguesa pode ser pautado em três 
eixos: leitura, análise linguística e produção textual. Nesse sentido, 
o processo de ensino-aprendizagem de língua materna, de acor-
do com os Parâmetros Curriculares Nacionais, deve “basear-se 
em propostas interativas de língua/linguagem consideradas como 
um processo discursivo de construção do pensamento simbólico, 
constitutivo de cada aluno em particular e da sociedade em ge-
ral.” (PCN-Ensino Médio, 2002, p. 17). A partir dessa orientação 
e ainda seguindo nossa concepção de ensino, sempre pautado na 
tríade teoria-prática-vivência, orientamos estudantes nos níveis de 
Especialização e Mestrado cujos projetos tinham o texto enquan-
to objeto de estudos. Muitos foram os trabalhos de conclusão de 
curso resultantes dessas orientações, mas por conta do tempo e do 
espaço para publicação do presente livro, destaco algumas que me 
pareceram mais pertinentes, já que trazem tipos e gêneros textu-
ais-discursivos diversos, como constataremos, a seguir.

O gênero tirinha na escola15

A pesquisa e o estudo sobre as teorias do texto enrique-
cem a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de um 

15  Proposta apresentada por Bárbara Matos no âmbito de sua pesquisa para elaboração 
do trabalho final do curso de Especialização em Ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa, sob minha orientação. 
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texto. Em virtude disso, a Linguística Textual contribui de forma 
relevante na atuação do professor de língua, uma vez que fornece 
suportes teóricos para o desenvolvimento do estudo da textualida-
de e, sobretudo, para conceber o texto como o processo de cons-
trução de sentidos.

Ao observarmos os livros didáticos, é possível constatar 
que as atividades que envolvem a leitura de tirinhas, por exem-
plo, pouco exploram questões que envolvem a textualidade. Além 
disso, o gênero aparece como um pretexto para que o professor 
discuta questões gramaticais justificando que, dessa forma, o en-
sino de morfologia e/ou sintaxe, está sendo realizado de maneira 
contextualizada, apenas pelo fato de as palavras ou frases estarem 
contidas no texto. Sendo assim, faz-se relevante um ensino que 
contemple a leitura de gêneros, visando a construção de sentidos, 
conduzindo o aluno a perceber que a leitura de um texto é um pro-
cesso de interação que engloba diversos conhecimentos.

Nessa perspectiva, a leitura crítica de tirinhas, especial-
mente nas séries do Ensino Médio, possibilita uma prática peda-
gógica que vai além da visão de texto como simples constituição 
linguística. Para tanto é necessário que o professor conduza o alu-
no a perceber que a escolha das palavras que compõem um texto, 
apesar de serem relevantes na construção dos sentidos, não é con-
dição única para que haja interpretação. 

Desse modo, é possível que o aluno perceba que, embora 
pareçam ingênuas e a priori concebidas como um gênero produzi-
do para entreter as pessoas, as tirinhas são gêneros textuais repletos 
de sentidos e, por isso mesmo, capazes de propor reflexões acerca 
de contextos diversos. 

Trabalhar com tirinhas nas aulas de língua portuguesa se-
ria uma oportunidade de revelar uma realidade que nem sempre é 
perceptível em outros gêneros textuais-discursivos, pois normal-
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mente o autor busca contextualizar situações sociais emergentes. 
Em utilizando o gênero tirinhas em sala de aula, seria possível am-
pliar as possibilidades de análise textual-discursiva, conduzindo o 
aluno a perceber, por meio de inferências, necessidades e apelos da 
sociedade de um modo geral. O professor, ao atuar como mediador 
no processo de ensino/aprendizagem, pode levar o aluno a se ver 
como parte desse processo, fazendo-o perceber qual é o discurso 
que está subjacente a esse tipo de texto. 

As tirinhas, dependendo da intenção do autor, apresentam 
caráter cômico, satírico e crítico e, por apresentarem tais caracterís-
ticas, contribuem no processo de interação autor-texto-leitor, pois 
quem escreve, escreve algo para alguém e com uma determinada 
intenção. Nesse sentido, ao produzir um texto, o autor seleciona 
palavras com uma intenção comunicativa e, para que essa intenção 
seja captada, dependerá de uma série de conhecimentos acionados 
pelo leitor. Em virtude desse contexto que privilegia a comunica-
ção, o estudo da coerência nas tirinhas se faz relevante, uma vez 
que é um fator de textualidade que não depende exclusivamente 
de elementos linguísticos para sua construção, mas sim, da mobi-
lização de mecanismos de ordem cognitiva que são acionados no 
momento da leitura/produção e contribuem para a compreensão 
de um texto.

Levando em consideração que a língua faz parte da cultu-
ra de uma determinada comunidade e é responsável pela interação 
social dos seus membros, os usuários comunicam-se por meio de 
textos verbais ou não verbais, orais ou escritos, que apresentam 
suas intenções, ideias e concepções de acordo com o contexto só-
cio-histórico, envolvendo habilidades cognitivas, textuais e intera-
tivas, além de fatores situacionais. Assim, o trabalho com gêneros 
na sala de aula requer desprendimento por parte do professor de 
Língua Portuguesa, para que textos como as canções, por exemplo, 
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sejam exploradas de forma significativa, ampliando a capacidade 
comunicativa dos alunos. Na sequência, apresentaremos uma se-
gunda proposta com o uso da canção/música em sala de aula.

A canção/música como mote16 

O tema acima sempre foi um dos destaques em nossas 
aulas, visto que minha dissertação de Mestrado versou sobre a pro-
dução cancionista de Caetano Veloso17, nas décadas de 60 e 70. 
Assim, além de tema das minhas aulas, foi objeto de estudo de 
alguns orientandos, dentre eles Isnalda Alves Filha, que analisou a 
canção Tempos Modernos, de autoria de Lulu Santos, apresentado, 
a seguir. 

A música como gênero textual

Vivemos em um país em que a musicalidade é uma de 
suas principais características. A população desfruta de diversos 
ritmos que sempre se renovam e propiciam o surgimento de novas 
manifestações musicais. Dessa forma, não se pode desconsiderar a 
forte influência da música na vida das pessoas de diversas comuni-
dades, que apresentam também características culturais distintas, 
pois a música propõe novas formas de pensar e agir, portanto apre-
senta uma formação ideológica.

16  A presente proposta faz parte de um artigo desenvolvido nas mesmas condições 
e contexto do anterior e foi retirada do artigo intitulado A Intertextualidade na Canção 
“Tempos Modernos”: um estudo das condições de produção.
17  Nossa Dissertação de Mestrado foi sugerida para publicação, dando origem ao livro 
Da Tropicália à Marginalia: o intertexto “a que será que se destina?”, na produção de Caetano 
Veloso, lançado em 1999 e hoje faz parte do acervo do MIS (Museu de Imagem e Som).
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Aspectos gerais acerca da produção lítero-musical

Segundo Humberto Eco, o texto é “uma máquina pre-
guiçosa”, o que pressupõe que o leitor assuma seu papel de ator, 
no sentido de preencher os espaços lacunares, deixados proposital-
mente pelos já-ditos, pelos não ditos, ou pelos ditos-de-outra-forma, 
como o postula Ducrot. 

Assim, em reconhecendo seu papel de preenchedor das 
lacunas alheias, o leitor (no caso do texto escrito) ou o ouvinte (no 
caso do texto musical) fica responsável pela complementação do 
sentido do texto, em um trabalho cooperativo que se estabelece 
entre escritor/leitor, a partir da compreensão global da montagem 
linguística, sua estrutura, sua dimensão semântica, seus aspectos 
fônicos, retóricos e estilísticos, com vista a uma recomposição, re-
organização do texto inicial, como ainda o assegura Paz (1982), 
quando diz que as palavras do escritor são suas e, ao mesmo tempo, 
alheias; são históricas, mas contemporâneas,uma vez que perten-
cem a um povo. Já Baudelaire (1861) diz que a música traduz à sua 
maneira, e por intermédio dos meios que lhe são próprios. Na mú-
sica, como na pintura e mesmo na palavra escrita, que é entretanto 
a mais positiva das artes, há sempre uma lacuna completada pela 
imaginação do ouvinte...”

No intuito de respeitar esse diálogo entre a sua produção 
e a complementação de seu sentido que está mais centrada no seu 
usuário, os compositores lançam mão de certos artifícios linguís-
tico-discursivos, a exemplo de figuras de linguagem, de sintaxe e 
de construção, além de elementos de textualidade, a exemplo do 
fenômeno da intertextualidade, seja das semelhanças (paráfrases, 
crioulização) seja das diferenças (paródia, détournement), a fim 
de retomar determinados (con)textos, os quais serão discutidos 
a seguir.
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Até meados da década de 60, o procedimento mais co-
mum de retomada textual era a paráfrase. Naquela fase, era possí-
vel encontrá-la em muitas situações, pois ela é, segundo Sant’Anna 
(1980, p. 202-203), “a continuação dos padrões ideológicos domi-
nantes, além de representar a preservação de uma mesma interpre-
tação dos fatos de forma facciosa” e, por isso mesmo, não poderia 
deixar de figurar em muitas das composições daquela década, já 
que como diz, ainda  Sant’Anna (op. cit.), “na MPB, a paráfrase dá 
conta da ideologia à flor das frases,  assim como a intencionalidade 
de apoio ou de crítica e apresenta-se mais desvelada”. 

Nessa perspectiva, quando analisamos o gênero canção, 
temos que ter em mente que ele é um gênero híbrido e, devido a 
esta característica, tal análise não pode ter desvinculada a melo-
dia do texto. Assim, ao escutarmos uma canção, evocamos nossos 
conhecimentos enciclopédicos e nossa memória musical, ao nos 
remetermos a outros momentos sócio-históricos, em que trechos 
melódicos e harmônicos da canção em tela foram veiculados. 
A música pode ser considerada como uma forma de expressão, 
sendo uma forma importante de comunicação entre as pessoas. 
(PORTELA, 1999). O autor da canção elabora um texto com uma 
intencionalidade definida, cabendo ao público interpretar a letra da 
música e associar as suas concepções ideológicas, sociais e culturais.

Como gênero textual, a música apresenta-se também 
bastante flexível, pois além de ser composta nos padrões fixados 
pela tradição, pode apresentar novos processos de composição, 
salientando que os gêneros sempre se renovam de acordo com 
as mudanças culturais de determinada comunidade. Por isso é 
importante considerar a música como linguagem complexa, pois 
apresenta uma estrutura, organizada de forma que garanta a for-
mação de um texto coerente, tanto para quem produz como para 
quem ouve a canção.
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Considerando a música como gênero textual, podemos 
enfatizar que não é apenas uma forma de entretenimento, pois 
contribui para a formação cultural de um povo, sendo, portanto, 
produto e reflexo da sociedade, historicamente situada. Nessa pers-
pectiva, Portela (1999), frisa também a sua funcionalidade enquan-
to texto, que, muitas vezes, explora temas que agradam ou não ao 
público e provocam reflexões importantes nos ouvintes enquanto 
sujeitos sociais.18

A música é uma forma de linguagem universal e como 
gênero textual precisa ser considerada em sua estrutura linguís-
tica e, principalmente, na sua funcionalidade enquanto fruto da 
expressão cultural de um povo. Nesse sentido, a seção seguinte 
apresentará a análise de uma canção brasileira, a partir da qual 
apresentaremos a forma como o cancionista dialoga com outros 
gêneros e discursos, estabelecendo um elo entre os demais fatores 
de textualidade, descritos nas sessões anteriores.

Análise da Canção Tribunal do Feicebuqui, considerando-
se seus fatores de textualidade

Observe-se a letra da canção abaixo:

TRIBUNAL DO FEICEBUQUI (Marcelo Segreto/
Gustavo Galo/Tatá Aeroplano/Emicida)

Tom Zé mané/ Baixou o tom/ Baba baby/ Bebe e baba/ 
Velho babão/ Tom Zé bundão/ Baixou o tom/ Baba baby/ Bebe 
e baba/ Mané babão/ Seu americanizado/ Quer bancar/ Carmen 
Miranda/ Rebentou o botão da calça/ Tio Sam baixou em sampa/ 
Vendido, vendido, vendido!/ A preço de banana/ Já não olha mais 

18 Adaptado do artigo de Filha, 2013.
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pro samba/ Tá estudando propaganda/ Que decepção/ Traidor, 
mudou de lado/ Corrompido, mentiroso/ Seu sorriso engarrafado/ 
Não ouço mais, eu não gostei do papo/ Pra mim é o príncipe que 
virou sapo/ Onde já se viu? Refrigerante!/ E agora é a Madalena 
arrependida com conservantes/ Bruxo, descobrimos seu truque/ 
Defenda-se já/ No tribunal do Feicebuqui/ A súplica:/ Que é que 
custava morrer de fome só pra fazer música?19

A canção sob análise traz uma polifonia de sons, arran-
jos, vozes e mescla ritmos de movimentos musicais das décadas 
de 1960 e 1970, especialmente, com o intuito/intenção de refutar 
as críticas dos internautas, no que se refere à rendição do artista 
criticado aos moldes da cultura estrangeira. Além dessa menção às 
questões ritmo-melódicas, necessitamos nos ater à junção dessas 
questões à letra da canção, pois é necessário nos atermos, dentre 
outras aspectos, à presença das características literárias, as quais 
podem ser constatadas no uso das inúmeras figuras de linguagem 
que compõem a letra da canção. O próprio título já apresenta uma 
metáfora – Tribunal de Feicebuqui, uma vez que os autores da letra 
quiseram mostrar a (in)capacidade dos internautas em ajuizar os 
fatos, em se julgarem capazes de absolver ou condenar alguém.

Dentre as figuras de linguagem, podemos destacar a iro-
nia, visto que ela vem em resposta às críticas de alguns internautas 
por conta da locução de um vídeo de propaganda do refrigeran-
te Coca-Cola que do qual o compositor participou na época em 
que o Brasil sediou a copa do mundo. Tal vídeo incitou a ira de 
muitos internautas que veicularam muitos xingamentos por conta 
do seu trabalho para a empresa, além de ser acusado de traidor, 

19  Tom Zé – Tribunal do Feicebuqui Gravado em abril de 2013 no estúdio Vale do 
Silício Arranjos e execução: Emicida, Filarmônica da Pasárgada, Tatá Aeroplano, O 
Terno e Trupe Chá de Boldo Produção musical, gravação e mixagem: Daniel Maia 
Direção artística: Marcus Preto www.tomze.com.br
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corrompido e vendido. Em contrapartida, ele compôs a música 
que faz alusão a estes e outros xingamentos a ele direcionados: 
“Velho babão/Tom Zé bundão/Baixou o tom/Traidor, mudou de 
lado/Corrompido, mentiroso”. Desafiados a revidarem, o artista e 
seus amigos retribuiram a crítica, especialmente no último verso 
da canção e conclusão do texto: “[...] Que é que custava morrer 
de fome só pra fazer música?”. Muito além do recurso da ironia, 
que permeia toda a produção, elencamos abaixo as demais figuras 
presentes/identificadas na canção:

1. Baba baby/Bebe e baba: Aliteração (consoante “b”) e 
paronomásia (palavras com grafia e som semelhante: 
baby/ bebe. 

2. morrer de fome: hipérbole
3. A preço de banana: metáfora
4. sorriso engarrafado: sinédoque (o sorriso pela pessoa) 
5. Rebentou o botão da calça: sinédoque (o botão da cal-

ça pelo ato cometido)
6. o príncipe que virou sapo: metáfora e prosopopeia
7. E agora é a Madalena arrependida: antonomásia
8. Quer bancar Carmen Miranda: antonomásia
9. Zé bundão: Disfemismo
10. Velho babão: Disfemismo
11. Zé mané: Disfemismo
12. Traidor, mudou de lado/Corrompido, mentiroso: 

Disfemismo
13. Onde já se viu? Refrigerante!: Elipse (por se tratar de 

uma crítica por conta de o autor da música ter feito a 
propaganda do refrigerante coca-cola, aqui esse termo 
foi omitido, ou seja, seria “refrigerante coca-cola”)

14. E agora é a Madalena arrependida com conservantes: 
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Zeugma (ocorre mais uma vez a omissão, porém da 
palavra já dita antes: refrigerante, seria “refrigerante 
com conservante”)  

15. Vendido, vendido, vendido!: Anáfora.

A intertextualidade na canção 

Barthes (1974, p. 33 apud Koch, 2014, p. 59) afirma que:

O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é o 
de permutar textos, fragmentos de textos, que existiram ou exis-
tem ao redor do texto considerado, e por fim, dentro dele mesmo; 
todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em 
níveis variáveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis.

Na música ora analisada, pode-se perceber elementos de 
intertextualidade, os quais  listamos a seguir:

Na primeira estrofe já percebemos o diálogo com um po-
ema produzido na época do Modernismo. O compositor ao es-
crever: “bebe” e “baba”, faz alusão ao poema “Coca-Cola” de Décio 
Pignatari, que na época em que foi escrito serviu justamente como 
crítica ao consumo, não só do refrigerante Coca-Cola, mas tam-
bém à absorção da cultura norte-americana pelos brasileiros.

Beber coca-cola, nos países do Terceiro Mundo, não soa 
tão somente como ato de sorver o líquido e matar a sede; é, antes de 
tudo, o ato de absorver uma cultura que se coloca por trás do dis-
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curso visual, ou se mistura com a essência da coca. Babe, além de se 
referir diretamente ao ato de lambuzar, próprio de quem vai ao pote 
sem se precaver, reserva uma carga semântica que se interconecta às 
consequências da perda da identidade cultural. Esse raciocínio se clari-
fica quando verificamos que babar se correlaciona, ainda, a fala melíflua, 
fala enganosa da propaganda e do domínio cultural que se impõe aos 
povos subdesenvolvidos  (FERNANDES, 1996, p. 125). 

Por conta da participação no vídeo da propaganda, é que 
Tom Zé foi taxado de “americanizado”. Tal alusão se dá também 
no verso: “Quer bancar Carmem Miranda”, fazendo referência à 
cantora brasileira (símbolo internacional do Brasil no exterior), 
pois a mesma também foi chamada de americanizada. Na época, 
ela também compôs uma música sobre o tema. Nas curiosidades 
sobre a biografia da cantora, afirma-se que:

Em 1940, apresentou-se na Casa Branca, em uma festa para 
o Presidente Roosevelt, pelo seu sétimo ano na presidência 
dos Estados Unidos. No mesmo ano, ao retornar ao Brasil, 
foi acusada de ser usada como instrumento para a política 
de boa vizinhança dos americanos. Além disso, diziam que 
Carmen estava “americanizada”. Como resposta, lançou a mú-
sica Disseram Que Eu Voltei Americanizada.

Além do intertexto por meio da alusão/referenciação, te-
mos outro intertexto na estrofe que ironiza o antes festejado ar-
tista agora um “vendido”, por meio da expressão “o príncipe virou 
sapo”. Nessa construção, há um diálogo com os contos de fadas, 
representando uma ironia, pois nessas histórias ocorre o contrário 
do que está posto, ou seja, o sapo vira um príncipe. Esse recurso 
intertextual é chamado de détournement.

Outra alusão perceptível na letra da canção é a expressão 
“Tio Sam”, personagem considerado um dos símbolos mais famo-
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sos do mundo, o Tio Sam é a personificação do país considerado 
por muitos como o mais poderoso do planeta, os Estados Unidos 
da América (EUA). De acordo com documentos históricos do país, 
o termo Tio Sam foi criado em 1812, por soldados estadunidenses 
que estavam no Norte de Nova Iorque. Eles se alimentavam de 
uma carne cujo recipiente eram barris com a seguinte inscrição: 
U.S (United States), em português, “Estados Unidos”. Esses sol-
dados passaram a brincar com o significado das letras, chamando 
“carinhosamente” Samuel Wilson, dono da empresa fornecedora 
dos alimentos, de “Uncle Sam”, em português, “Tio Sam”.

Em 1870, o cartunista Tomas Nast realizou o desenho 
do Tio Sam como uma homenagem a Abraham Lincoln (ex-pre-
sidente dos Estados Unidos e considerado um herói nacional). 
Sendo assim, o Tio Sam foi retratado como um senhor de cabelos 
brancos e barbicha, usando roupas das cores da bandeira dos EUA 
(azul, vermelho e branco), além da cartola com uma estrela branca. 
No entanto, em 1917, James Flagg, a pedido das Forças Armadas 
dos EUA, alterou o desenho original. O Tio Sam passou a ter o 
dedo em riste e foi acrescentada a seguinte frase: “I Want You”, 
em português, “Eu quero você”. Essa modificação foi uma jogada 
de marketing para o recrutamento de soldados para a Primeira 
Guerra Mundial. Ao dizer, então, “Tio Sam baixou em sampa”, 
os compositores fazem referência ao próprio poderio norte-ame-
ricano representado pela multinacional de refrigerante e a suposta 
“rendição” do cantor ao chamado da empresa. 

Ao citar “Madalena arrependida”, fazem alusão a um per-
sonagem bíblico que é conhecido por ter se arrependido por seus 
pecados para seguir Cristo e que, séculos depois, é retratada em 
uma das pinturas de Caravaggio que leva o mesmo nome. Na pin-
tura, seu olhar está desviado do espectador, sua cabeça virada para 
baixo em uma posição que pode ser comparada aos retratos tradi-
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cionais de Jesus Cristo crucificado. Uma lágrima escorre pelo seu 
rosto e podemos ver o remorso silencioso escondido em sua cons-
ciência. Nesse momento, ele satiriza a sua situação, colocando-se 
no lugar da própria Madalena, o que culmina na pergunta retórica 
dele em respeito ao seu ofício e à necessidade do trabalho: “Que é 
que custava morrer de fome só pra fazer música?”

Coerência e coesão na canção

A coerência diz respeito ao modo como os elementos sub-
jacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente  dos 
interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos. A 
coerência, portanto, longe de constituir mera qualidade ou 
propriedade do texto, é resultado de uma construção feita 
pelos interlocutores, numa situação de interação dada, pela 
atuação conjunta de uma série de fatores de ordem cognitiva, 
situacional, sociocultural e interacional (KOCH, 2014, p. 52).

A canção parece não apresentar elementos coesivos. Isso 
se considerarmos a coesão apenas em nível textual (conectores de 
ligação, ou seja, se concebermos a coesão como a conexão linguís-
tica que permite a amarração das ideias dentro de um texto) estes 
são determinados a partir de “cálculo de sentidos presentes no tex-
to, ou seja, já está no campo da coerência”. Segundo Koch (2014, 
p. 53), em alguns textos aparece essa zona de interseção entre co-
erência e coesão:

É bastante comum, para se interpretarem adequadamente as 
relações coesivas que o texto sugere, que sejamos obrigados a 
efetuar determinados cálculos quanto ao sentido possível des-
sas relações. É nesses momentos, portanto que se obliteram os 
limites nítidos entre coesão e coerência.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
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No caso dos gêneros híbridos, como a canção, a coesão é 
feita de maneira a facultar o entendimento dos sentidos, das men-
sagens veiculadas, por meio da escolha de vocábulos de mesmo 
campo lexical, por isso, além de textual, a coesão pode ser lexical, 
visto que ao se produzir um poema ou uma letra de canção, lan-
ça-se mão não de conectores de ligação, mas de palavras (que não 
artigos, conjunções, advérbios, expressões adverbiais etc.) de um 
mesmo campo lexical, a exemplo da retomada, da referenciação – 
por isso o uso exagerado de figuras de linguagem –, que têm como 
objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. 
Assim, esse recurso aproxima a coesão da coerência, tornando tais 
fatores interligados, com o objetivo de estabelecer uma coesão te-
mática. Vejamos os recursos coesivos do texto em análise: 

“Tom Zé Mané”. “Baixou o tom” (Uso da elipse no se-
gundo verso)

“Baba baby”, “Bebe e baba”/“Velho babão”, “Mané ba-
bão”/(substituição de Tom Zé por velho, Mané). (Tom Zé, velho, 
babão) (elipse) Rebentou o botão da calça. No sentido geral, temos 
o uso da ironia, no estabelecimento da relação entre um bebê que 
baba e um velho “babão”, um “Mané”. Uso também da elipse (Tom 
Zé) e da referenciação. (intertextualidade em sentido lato (o ciclo 
da vida humana) e estrito (referência à canção Baba baby).

“Tom Zé bundão”. (elipse) “Baixou o tom”. (elipse) “Seu 
sorriso engarrafado”. “Seu americanizado”. “Quer bancar Carmen 
Miranda”. “Tio Sam baixou em Sampa”. “Vendido, vendido, vendi-
do!”. “A preço de banana”. “Já não olha mais pro samba”. “Tá estu-
dando propaganda”. Temos nessas sequências, novamente a elipse, a 
retomada, a substituição, a referenciação e a alusão à cultura ameri-
cana, fruto de muitas críticas de intelectuais considerados cults. 

“Não ouço mais, eu não gostei do papo”. “Pra mim é o 
príncipe que virou sapo”, “Onde já se viu?/Refrigerante!/E agora é 
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a Madalena arrependida com conservantes”, “Bruxo, descobrimos 
seu truque!/Defenda-se já!/No tribunal do Feicebuqui”. Também 
nesses versos, temos os demais elementos de retomada, de refe-
renciação, de alusão etc. O sentido desse bloco de expressões de 
descontentamento, de julgamentos é permeado de expressões de 
mesmo campo lexical: o uso do operador argumentativo não, os 
verbos no pretérito (virou, descobrimos), o adjetivo arrependida, 
levam ao desfecho da situação, com a inserção do tema da canção: 
o julgamento no “tribunal do fecibuque”. O jogo que se estabelece 
com esse título, vê-se a ironia na tradução do nome da rede social 
americana por seu abrasileiramento.    

“A súplica” (Nessa frase/verso, temos um détournement, na 
mudança do termo jurídico réplica, pois ironicamente os composi-
tores utilizam-se do termo súplica, para dar ideia de como estamos 
vulneráveis ao julgamento popular, ao tribunal diário que se insta-
lou com o advento das redes socais).

“Que é que custava morrer de fome só pra fazer música?”
Nesses versos, temos dupla resposta: a do tribunal e a dos 

compositores/artista, os quais retomam todo o contexto, fazendo os 
internautas/ouvintes refletirem sobre o incidente e suas implicações.

Por exemplo, entre os versos: “Quer bancar Carmen 
Miranda/Rebentou o botão da calça”, há uma relação de causa e 
consequência, mas não se tem a presença do conector. Fazemos 
essa interpretação por conta de conhecimentos linguísticos.

Na estrofe a seguir, não aparece elementos coesivos entre 
os versos, só podemos entender o que se quer dizer por saber que 
esses se referem aos comentários presentes no Facebook, sobre ele 
ter feito a locução do comercial da Coca-Cola. O último verso 
traduz o sentimento dos internautas que é o de decepção, conside-
rando-se que ele que sempre foi um artista revolucionário, agora 
tinha se vendido. 
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Baba baby

Temos então o encadeamento por justaposição nesses 
versos citados acima; Esse encadeamento é descrito por Koch 
(2014, p. 56) da seguinte maneira: 

Quando se encadeiam enunciados por mera justaposição, sem 
a explicitação da relação que se deseja estabelecer entre eles, 
por meio de sinais de articulação conectores (conectores, ter-
mos de relação, partículas de transição entre segmentos tex-
tuais), cabe ao interlocutor, com base em seus conhecimentos 
linguísticos e enciclopédicos, suprir essa falta, repondo men-
talmente a marca faltante.

Aceitabilidade/Intencionalidade/Informatividade na 
canção

Koch (2014, p. 20) afirma que concorda com Beaugrade 
e Dresller sobre os conceitos de intencionalidade/aceitabilidade:

Segundo eles (Beaugrande e Dressler), a intencionalidade em 
sentido estrito e imediato, diz respeito ao propósito dos pro-
dutores do texto de fazer com que o conjunto de ocorrências 
verbais possa constituir um instrumento textual coesivo e co-
erente, capaz de realizar suas intenções, isto é, atingir uma 
meta especificada em um plano; em sentido amplo, abrange 
todas as maneiras como os sujeitos usam textos para perseguir 
e realizar seus objetivos. Aaceitabilidade, por sua vez, refere-se 
à atitude cooperativa (cf. Grice) dos interlocutores, ao concor-
darem em “jogar o jogo”, de acordo com as regras e encaram, 
em princípio, a contribuição do parceiro como coerente e ade-
quada à realização dos objetivos visados (Grifos da autora).
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Nessa perspectiva, notamos que a intenção dos composi-
tores, incluindo o “julgado”, o “réu” Tom Zé, na música “Tribunal 
do feicebuqui”, é dar uma resposta aos comentários postados nas 
redes sociais. Na matéria do Jornal Folha UOL, o cantor afirma que 
a sua intenção ao produzir o disco, do qual faz parte a canção sob 
análise não foi a de dar uma resposta mal-humorada, mas foi pro-
duzido tanto para quem falou bem quanto para quem falou mal, e 
que todos o influenciaram.

Assim, com base no pressuposto de que a aceitabilidade pro-
vém da interação do escritor e do leitor e de que elas se esforçam 
por fazer-se compreender, partindo das pistas que contém, do seu 
conhecimento de mundo, mesmo que o texto não se mostre coerente 
ao primeiro olhar, a canção analisada, então, teria sua aceitabilidade 
“medida” pelo impacto causado em sua divulgação – se aqueles que 
criticaram entenderam os sentidos da canção, ou se aqueles que ou-
viram/leram foram capazes de compreender seus sentidos.

Outro fator de textualidade que merece destaque na letra 
da canção é a informatividade. Percebemos que o cantor expõe 
aquilo que já é conhecido do público naquele ano referente às crí-
ticas, mas acrescenta novas informações que para serem compreen-
didas necessitam de mais buscas por parte do leitor, como o fato de 
Carmem Miranda também ter gravado uma música, a referência 
ao Tio Sam, o fato de o refrigerante simbolizar a dominação da 
cultura norte-americana etc. Segundo Costa Val (1994, p. 14), “[...] 
o ideal é o texto se manter num nível mediano de informatividade, 
no qual se alternam ocorrências do processamento imediato, que 
falam do conhecimento, com ocorrências de processamento mais 
trabalhoso, que trazem a novidade”. 

Vimos, então, que a canção, além de todos os elementos 
de intertextualidade citados acima, parafraseia também os comen-
tários que foram postados no Facebook em represália ao trabalho 
de locução do vídeo da propaganda da Coca-Cola. 
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A intertextualidade na canção Tempos Modernos

A canção Tempos Modernos foi escrita pelo compositor e 
cantor Lulu Santos e lançada, em 1982, no álbum que leva o mes-
mo título. O texto apresenta um vocabulário bastante simples, mas 
que remete a frases bem elaboradas que, combinadas e contextua-
lizadas, exploram temas sociais e morais de grande relevância.  

Como a intertextualidade é o fator a ser considerado nes-
te trabalho, podemos enfatizar inicialmente a relação entre o título 
da canção com o filme que leva o mesmo nome. O cineasta britâ-
nico Charles Chaplin, lançou em 1936 o filme Tempos Modernos. 
Essa obra apresenta como personagem principal um homem que 
tenta sobreviver em um mundo com modernidades, destacando-se 
a industrialização. Apresenta uma crítica significativa ao capita-
lismo, principalmente a rotina dos trabalhadores da época. Nesse 
caso, ocorre uma forma de détournement, pois o autor da canção 
utiliza-se do título de um filme, bastante conhecido, conforme nos 
aponta Grésillon e Mainguineau (1984 apud PORTELA, 1999), 
em uma proposta de retextualização, esperando que o interlocutor 
recorra ao enunciado original para compreender o sentido buscado 
no texto fonte, em uma forma de enunciado militante, que no caso 
da canção, busca dar autoridade aos argumentos defendidos por 
Chaplin e retomado por Lulu Santos na canção com mesmo título.

Dessa forma, podemos identificar um caso de intertex-
tualidade de conteúdo, citada por Koch (2000), pois compartilham 
de temas sociais, além de terem o mesmo título, mostrando que a 
canção utiliza de um tema já utilizado por outro texto. Nesse caso 
específico do título, destacamos um caso de intertextualidade de 
forma também comentada pela autora, pois repete expressões já 
utilizadas anteriormente. 

A canção e o filme são gêneros diferentes, produzidos em 
épocas distintas, mas que utilizam a linguagem, seja verbal, seja 
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imagética. No caso do filme, temos o silêncio consubistanciado 
pelas imagens. Já na canção, a escolha de determinado léxico dá o 
tom argumentativo que leva o ouvinte a refletir sobre a temática 
tratada. Contudo, em ambos os gêneros, nota-se uma forte crítica 
social, cada um no seu contexto. Nesse sentido, é preciso lembrar 
que os textos precisam ser interpretados de acordo com a situação 
em que são produzidos, considerando o contexto sócio-histórico 
de produção e recepção. 

Mesmo antes de analisar os sentidos veiculados pela can-
ção, verifica-se a intertextualidade de forma, pois o gênero tex-
tual a ser estudado utiliza uma estrutura padrão de textos poéticos: 
conjunto de versos que formam estrofes. Essa forma não foi criada 
por esse cancionista, mas é um gênero já consolidado pelo uso da 
linguagem, por isso a canção dialoga com outros textos produzidos 
anteriomente ou produzidos após a sua composição, pois os gêne-
ros renovam-se constantemente. 

Voltando à canção, no primeiro verso “Eu vejo a vida me-
lhor no futuro”, destacamos um discurso esperançoso e podemos 
questionar que futuro seria esse, quais as expectativas das pessoas 
em relação à vida. Percebemos, na escolha discursiva do autor, al-
guém que pensa em dias melhores. Nesse sentido, relacionamos sua 
afirmação com um discurso que circula socialmente, que as pessoas 
sempre buscam uma vida melhor e mais digna, independente da 
classe social. Nesse trecho, verifica-se um caso de intertextualidade 
implícita, no dizer de Koch (2007), pois as ideias e concepções 
nele presentes já circulam socialmente e estão subentendidas, tanto 
nos diálogos informais, como em diversos gêneros textuais como 
romances, artigos, livros em geral.

Contudo, o otimismo propagado no primeiro verso ganha 
uma nova concepção, contrastando com uma realidade mais crua, 
pois nos versos seguintes, o compositor aponta uma “hipocrisia” pre-
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sente nesse contexto. Apesar de a canção ter sido lançada na década 
de 80, podemos enfatizar que apresenta um discurso bastante atual e 
adequado à época em que vivemos. O contexto político revela gran-
des promessas de mudanças que trariam melhorias para a população, 
mas que na verdade apenas uma minoria é beneficiada economica-
mente, por exemplo. Podemos ainda tratar das relações pessoais, em 
que as pessoas pensam apenas no benefício próprio, não consideran-
do as necessidades do outro. O “muro de hipocrisia” citado no texto 
revela ideias estagnadas e preconceituosas que são transmitidas ou 
impostas pelo discurso religioso e político, por exemplo, e impedem 
a expressão de novos ideais, e o surgimento de novas oportunida-
des e experiências. Pode-se destacar também questões de gênero, 
a relação entre homens e mulheres. Fala-se muito em igualdade de 
gêneros, mas na verdade ainda existe o machismo e o preconceito, 
que impedem a mulher, que ocupa o mesmo cargo de um homem, 
receber salários equivalentes, por exemplo. 

Nesse sentido, temos também a intertextualidade de for-
ma e de conteúdo, pois Lulu Santos repete, na canção Tempos 
modernos “[...] expressões, enunciados ou trechos de outros textos, 
ou [...] o estilo de determinado autor ou de determinados tipos de 
discurso.” (KOCH, 2000, p. 75).

Na estrofe seguinte, o cancionista fala do desejo de uma 
“vida mais farta e clara”. A expressão “farta” remete na maioria das 
vezes ao dinheiro, aos bens materiais, mas nesse contexto se refere 
à necessidade de clareza de ideias que deveria circular na sociedade. 
A importância da honestidade, da verdade, do respeito e da aceita-
ção de novas opiniões. Nesse sentido, temos a intertextualidade de 
conteúdo, uma vez que o cancionista repete um discurso validado 
socialmente, em diferentes classes sociais, que é a necessidade da 
educação e do trabalho para a aquisição de bens de consumo, mas 
que no caso da canção há uma ampliação desse sentido, pois além 
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desses bens materiais tem-se a necessidade do Conhecimento, di-
retamente relacionado com cultura, em uma clara alusão aos dis-
cursos políticos relacionados à necessidade da ampliação do nível 
de escolaridade. Segundo Fiorin (apud GOUVÊA, 2007, p. 62), 
a alusão é um processo de reprodução de construção sintática em 
que certas figuras são substituídas por outras, mantendo-se uma 
relação hiperonímica e Gouvêa (2007, p. 62) completa afirmando 
que “a alusão é um tipo de intertextualidade fraca, pois se constitui 
apenas por uma leve menção a outro texto ou a um fragmento tex-
tual”. Dessa forma, a alusão apela para a capacidade de associação 
de ideias do leitor que ativa seu conhecimento prévio.

Nos versos seguintes, o autor reforça a importância do res-
peito a si mesmo e ao outro, quando afirma que a vida dever ser: 
“[...] repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento 
ao chão”. Nesse trecho, sugere que as pessoas se sintam satisfeitas 
de acordo com o que são, satisfeitas com seu corpo, sua condição 
social, sua opção sexual, porém, sem agredir o outro. Em relação ao 
“firmamento”, refere-se à possibilidade do sujeito sonhar, fantasiar, 
idealizar e fazer planos para sua vida, e o “chão” seria a importância 
de vivenciar e se adaptar à sua realidade econômica, social e cultural. 

Dando continuidade, destaca-se o trecho “eu quero crer no 
amor, em uma boa, que isso valha pra qualquer pessoa”. Lembrando 
de um contexto de pessoas reprimidas, sem liberdade de escolhas, 
presas a conceitos e valores, sem liberdade de expressão, a canção 
trata do desejo do amor humanitário, solidário, amor ao próximo, 
sem visão de competição, sem se sobrepor ao outro, respeitando as 
diferenças. Independente da sua condição social, qualquer sujeito 
tem direito a uma realidade que não haja distinção entre as pessoas, 
tendo a oportunidade de viver dignamente, expondo seus ideais, de 
forma que vivam livres para defender suas verdades.
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Para melhor compreender essa colocação, enfatizamos 
que toda canção é uma importante forma de propagação de ideias 
e valores, assim podemos relacionar com o contexto histórico, ou 
seja, com o período em que a canção Tempos Modernos foi lançada. 
Na década de 80, o contexto político e econômico do Brasil reflete 
o início de uma abertura política, anseios por uma democracia e 
maior participação do povo nas decisões políticas e por maior li-
berdade de expressão. Trata-se de período de mudanças econômi-
cas e sociais, evidenciando-se uma crise econômica no país. Dessa 
forma, o “novo começo de era” visto pelo enunciador está relacio-
nado a uma época em que se esperava um momento histórico em 
que as pessoas tivessem mais participação política, vivenciando 
uma democracia. De acordo com Koch (2007), a intertextualidade 
temática ocorre entre textos que pertencem à mesma corrente de 
pensamentos e partilham temas, podendo ocorrer entre diferentes 
gêneros. Sendo assim, podemos identificar esse caso de intertex-
tualidade na canção estudada, pois apresenta um tema comum, 
que está relacionado ao contexto sócio-histórico que foi escrita. 
Os conflitos econômicos e sociais da época são evidenciados na 
canção, tratando-se de um tema comum no cenário social. 

Na próxima estrofe da canção, fala-se em “gente fina, ele-
gante e sincera”. Essa expressão “gente fina” comumente usada para 
denotar pessoas simples, gentis, possibilita o entendimento de que 
o autor se refere a pessoas que mostram o que são, sem medo de 
ser julgado ou punido por causa de suas escolhas. Também aban-
donando a agressividade, truculências e apresentam compromissos 
sociais reais. Segue tratando de sinceridade que remete a um desejo 
de honestidade entre as pessoas e os sujeitos que dizem “mais sim do 
que não”, na verdade tem relação com mais gentileza, compromisso, 
responsabilidade, cordialidade e comprometimento com o outro e 
relação também com uma sociedade que diz “mais sim”, além da 
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liberdade de expressão e exposição de ideias. A captação citada por 
Machado (2012) pode ser identificada quando se fala em honestida-
de, que é evidenciada no discurso social, político e cultural.

Nos últimos versos, o cancionista diz que “o tempo voa, 
escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir e não há tempo que volte, 
amor, [...] vamos nos permitir”. Nesse trecho destaca-se a impor-
tância de ter sensibilidade para aproveitar o tempo que temos para 
conviver com outras pessoas, com respeito às diferenças. De ma-
neira mais técnica, verifica-se nesse trecho, a intertextualidade de 
forma, pois a expressão “o tempo voa”, por exemplo, já é utilizada 
em vários textos, orais ou escritos. Também nesse discurso prevale-
ce uma crítica ao imediatismo e a efemeridade das relações sociais. 
Dessa forma, o tempo que “voa” exposto na canção está relaciona-
do com a rápida circulação de ideias e valores que, influenciadas 
pelo sistema econômico, interferem nas relações sociais. Nesse tre-
cho, destacamos um caso de intertextualidade implícita proposta 
por Koch (2007). É importante considerar a “bagagem” textual do 
leitor/ouvinte, que precisa recuperar na sua memória discursiva o 
conteúdo que está implícito na canção. Para interpretar o texto de 
forma significativa e reconhecer os fatores intertextuais é preciso a 
identificação dos aspectos ideológicos expostos na canção, que no 
caso está relacionado com questões culturais, como a introdução de 
novas tecnologias e desenvolvimento dos meios de comunicação 
que interferem na propagação de ideias e valores.

Ainda relacionando com o momento histórico, quando 
afirma nos últimos versos “vamos viver tudo que há pra viver va-
mos nos permitir”, reforça-se que a década de 80, no Brasil, era 
uma fase em que o indivíduo vivia a perspectiva de liberdade de 
expressão, acreditando na possibilidade de viver uma nova realida-
de política, sentindo-se confiante para lutar por seus ideais. Dessa 
forma, podemos ressaltar que o autor retrata, por meio da inter-
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textualidade implícita, o momento histórico em que está inserido, 
revelando suas novas perspectivas e seus anseios em relação às mu-
danças sociais. Como cita Koch et al. (2007) espera-se que o leitor/
ouvinte seja capaz de reconhecer a intertextualidade, ativando o 
texto fonte em sua memória discursiva. Assim, é indispensável o 
conhecimento de mundo do leitor para compreender os sentidos 
veiculados no texto.

Destacamos que a análise apresentada é apenas uma bre-
ve explanação e entendimento do conteúdo da canção, que apesar de 
composta em décadas anteriores, dialoga com textos de produção re-
centes. Os temas explorados são atuais, pois o cancionista visa, dentre 
outros objetivos, provocar reflexões importantes acerca de temas do 
cenário social. A intertextualidade, presente nessa canção, envolve tan-
to sua forma, sua estrutura poética, como também seu conteúdo, que 
nas entrelinhas apresenta críticas significativas à sociedade.

A fim de contribuir com as pesquisas acerca dos gêneros 
textuais, ampliando também as possibilidades de estudos dos ele-
mentos de textualidade, optamos pelo estudo da canção “Tempos 
Modernos”. Assim, buscamos destacar a liberdade de criação do 
autor e sua condição de propagador de ideias, já que em se anali-
sando um texto musical visa-se conhecer melhor as concepções e 
temas explorados no texto para melhor visualizar tais ideias. 

Nesse sentido, destacamos que o ensino-aprendizagem 
de produção textual está relacionado ao conhecimento e ao domí-
nio dos diferentes tipos de gêneros textuais, preparando o sujeito 
para determinadas práticas linguísticas, além de ampliar sua com-
preensão da realidade, relacionando com formas concretas de par-
ticipação social. Por isso, o estudo do aspecto intertextual amplia a 
capacidade crítica e reflexiva do leitor.

Em síntese, podemos destacar a importância de estudar 
os gêneros textuais considerando sua estrutura e sua formação ide-
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ológica, incluindo nesses aspectos as condições de produção e re-
cepção dos textos, a intencionalidade evidenciada pelo autor/pro-
dutor e a situacionalidade, ou seja, o contexto em que suas ideias 
são expressas.

Vimos que o texto pode se manifestar na linguagem falada, 
escrita ou visual, com significados que independem de sua exten-
são. Além disso, é preciso considerar que texto é um objeto cultural, 
produzido a partir de determinadas condições sócio-históricas. Por 
isso, uma análise textual deve considerar tanto a estrutura (sintática, 
morfológica) como também as ideias expostas pelo autor.

Ressaltamos que os textos concretizam-se através dos gê-
neros textuais. Estes apresentam um caráter dinâmico, pois sempre 
se renovam de acordo com as exigências sociais. Além de conside-
rar a estrutura do gênero, é preciso dar bastante atenção a sua fun-
cionalidade, para compreender os efeitos que determinado texto 
pode provocar no interlocutor. Destacamos também que os gêne-
ros são formas de ação social, que exploram aspectos culturais de 
determinada comunidade e cumprem uma função comunicativa 
de acordo com as necessidades dos interlocutores. 

A Linguística Textual propõe o estudo dos fatores de 
textualidade: coesão, coerência, intencionalidade, informatividade, 
aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. No presente 
trabalho evidenciamos a intertextualidade como elemento cons-
tituinte de qualquer texto. Por isso, de forma implícita ou explíci-
ta, todo texto é um intertexto. Dessa forma, exploramos a canção 
Tempos Modernos para compreender como a intertextualidade se 
manifesta nessa produção. Como todo texto apresenta aspectos 
ideológicos, históricos e sociais que estão relacionados ao contexto 
de sua produção, destacamos que a canção explora temas como 
relações sociais e ideológicas.

Enfatizamos assim a importância da intertextualidade 
para construção dos sentidos da canção. Conforme dissemos no 
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início deste trabalho, a intertextualidade é um critério que explica 
as relações entre um dado texto e os outros textos relevantes en-
contrados em contextos anteriores. Admite-se, assim, que os textos 
dialogam entre si, ou seja, não existem textos que não apresentem 
aspectos intertextuais. Além disso, enfatizamos que a intertextua-
lidade apresenta-se sob diferentes classificações como: implícita, 
explícita, de forma, conteúdo, temática e fenômenos como o dé-
tournement, paródia e paráfrase, que são muito comuns nas relações 
intertextuais. É importante conhecer esses processos para compre-
ender e recuperar no texto os aspectos ideológicos, considerando o 
contexto sócio-histórico em que foi produzido. 

A canção Tempos Modernos apresenta elementos impor-
tantes para a compreensão sócio-cultural do contexto na qual foi 
produzida. No entanto, é no estudo das relações intertextuais pre-
sentes na canção que passamos a compreender a importância da 
relação leitor/ouvinte, visando-se que tais interlocutores percor-
ram um caminho mais amplo e busque nas entrelinhas concepções 
ideológicas da nossa sociedade, promovendo reflexões importantes 
e desencadeando posturas críticas em relação a nossa realidade.

De forma mais ampla, esperamos que este estudo possa 
contribuir para a reflexão de questões teóricas acerca da relação 
entre texto e intertextualidade, sabendo que as pesquisas que o 
tomam como objeto de estudo devem considerar os recursos uti-
lizados pelo autor/produtor e a sua contribuição na formação de 
leitores/ouvintes críticos e reflexivos.

O texto multimodal e a crônica no ensino de línguas

Além de apaixonada pelo texto em seu formato impresso, 
a tecnologia dos blogs, sites e demais suportes textuais sempre me 
fascinaram. Na minha primeira experiência com o ensino em um 
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curso de Mestrado, demonstrei essa paixão ao longo das minhas 
aulas, o que me rendeu um convite para orientar um trabalho que 
versava sobre o hipertexto, o que trouxe muitas aprendizagens nas 
discussões com meu orientando Marcelo da Silva Araújo Santos, 
cuja dissertação intitulada O processo de leitura hiperficcional: um es-
tudo de caso de “A Dama de Espadas” foi aprovada com distinção. A 
seguir, alguns subcapítulos da referida dissertação, que em muito 
pode auxiliar aqueles estudantes e seus professores também apai-
xonados pelo texto produzido na tela, para ser também partilhado 
em suportes digitais, ampliando assim as possibilidades de ensino-
-aprendizagem de leitura/texto na escola.

O texto hiperficcional 20

Quando iniciamos a leitura de um romance tradicional 
somos levados a ler a obra com todo fôlego, a fim de conhecer o 
seu desfecho. Mas, algumas obras frustram essa expectativa. É o 
caso de Dom Casmurro, de Machado de Assis. O texto procura dar 
evidências da traição de Capitu. Ao final do romance a mente per-
turbada pelo ciúme do narrador confunde ainda mais o leitor e a 
resposta para o possível adultério não acontece. Ficamos remoen-
do a história tentando desvendar o mistério e os pontos obscuros 
da trama. Esse é o efeito da chamada ficção com final aberto. A 
obra não se encerra com o fim da leitura, ela continua agindo em 
nossa imaginação, fazendo-nos, muitas vezes, relê-la. 

O que Machado faz em Dom Casmurro é romper com 
os desenlaces narrativos que oferecem todas as respostas ao leitor. 
Assim como, o desfecho a que estamos habituados ao término de 
um romance convencional não ocorre na hiperficção. Nas ficções 

20  Baseado no texto de Marcelo Santos, resultante de sua Dissertação de Mestrado, 
publicada em 2007, conforme referência completa, constante no final do presente livro.
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hipertextuais, cada pausa se constitui em um final daquele mo-
mento específico de leitura, mas nunca em um desfecho narrativo. 
Diferente do texto impresso, em que a pausa é apenas um intervalo 
para a continuidade da leitura, conduzida pela ordenação numérica 
e que costumamos sinalizar com um marca página ou por um lem-
brete “parei na página...”. 

Além disso, ao reler um livro impresso, o leitor poderá 
desvelar sentidos que não foram percebidos em uma leitura prece-
dente. Entretanto, o fio narrativo será o mesmo. Em uma hiperfic-
ção, a trama narrativa é reconfigurada a cada ato de leitura. O lei-
tor pode desconectar-se hipernarrativa, contudo, ao retornar, o seu 
trajeto dificilmente será igual ao anterior, pois, novos nexos entre 
os episódios serão realizados pelos nós e/ou ligações multilineares 
que modelam a rede hipertextual.

A explicação para isso é que a estrutura de uma hiperfic-
ção é inacabada e fragmentada para que o leitor cumpra a função 
de criar o seu trajeto de leitura, estabelecendo as amarras do enredo 
e fazendo a opção de onde começar e encerrar a sua experiência de 
leitura. São poderes outorgados pelo autor para que a construção 
da obra se cumpra em um processo de cooperação.

O inacabamento narrativo refere-se aos procedimentos 
textuais (vazios, lacunas, links etc.). Ao ler um folhetim, estamos 
diante de um fragmento que compõe uma totalidade narrativa. A 
leitura de cada unidade textual é feita com intenso prazer, em es-
pecial, porque as “interrupções” projetam lugares vazios por onde 
penetram a imaginação e os elos de sentido do texto. Da mesma 
forma, a leitura de uma hiperficção se faz mediante a “colagem” de 
fragmentos narrativos, só que neste caso, realizado pelo leitor, mas 
sem possuir um remate e a cada fruição um novo episódio poderá 
surgir, como um rizoma que dobra e desdobra, se abre e fecha, 
como concebe Eco (1976, p. 72) sobre uma obra aberta. Um texto 
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sem ordem fixa pressupõe começos e desfechos diversos, como está 
concretizado na hiperficção.

Quando nos atemos ao desfecho da narrativa, perdemos a 
visão da totalidade. Por isso, ao encadearmos os episódios de uma 
hiperficção, montamos um quebra-cabeça. Juntando as peças, cria-
mos um mapa da narrativa e uma visão geral do texto. Cada frui-
ção hipertextual torna-se uma experiência única, pois os trajetos 
de leitura podem ser sempre diferentes. O leitor escolhe o ponto 
inicial e final da sua experiência de leitura, desconstruindo as ideias 
tradicionais de início e fim oriundas desde a poética de Aristóteles.  

Distinguimos o processo de leitura hipertextual dos de-
mais modos como “uma atividade nômade de perambulação de um 
lado para outro, juntando fragmentos que vão se unindo median-
te uma lógica associativa e de mapas cognitivos” (SANTAELLA, 
2004, p. 175), com um perfil de leitor que seja capaz de fazer esco-
lhas e de decidir aonde quer chegar. 

A concepção narrativa incorpora ideias sobre a cibercul-
tura, a hipertextualidade e sociabilidade nos tempos atuais (o sujei-
to desterritorializado, a questão identitária, a tradição e a evolução 
etc.) aspectos que por sinal fazem parte do universo de pesquisa do 
autor que é pesquisador e professor universitário21.

Links textuais: entradas e saídas do leitor-navegador 

Um link pode ser definido como um “elo ou vínculo, uma 
maneira de traçar conexões entre coisas, uma maneira de forjar 
relações semânticas” ( JOHNSON, 2001). Do ponto de vista es-
trutural, os links ou hiperlinks são ferramentas de navegação que 

21  Essa, aliás, é uma tendência contemporânea na qual estudiosos estabeleceram diálogo 
entre teoria e arte literária através da ficção. É o caso Ítalo Calvino, Umberto Eco, Ana 
Miranda e do próprio Michael Joyce, autor de Afternoon, a story.
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operacionalizam movimentos de entrada ou saída do texto, funcio-
nando como amarras que costuram a hipernarrativa, conduzindo 
o leitor de um ponto a outro da história. Nesse trajeto, o leitor 
poderá esbarrar com fragmentos já lidos, assim, as micro narrativas 
podem se entrecruzar e novos sentidos serem gerados.

Internamente, quando unem episódios os links têm a 
função de sequenciar a narrativa. Mas, podem também dar acesso 
a notas, explicações ou referências textuais como recurso remissivo 
tal qual estamos acostumados no texto impresso; externamente, os 
links podem conectar páginas virtuais relacionadas ao enredo como 
intertextos, materializando conexões textuais que mostram ao leitor 
mais explicitamente o que está ao redor do texto, as vozes ou ecos 
de outrem que permeiam o discurso literário (BAKHTIN, 1993).

Se o leitor for bastante curioso experimentará a cada lei-
tura um caminho diferente para o início de sua fruição, mas, se ao 
contrário for mais precavido, escolherá o mesmo local a cada nova 
entrada, ou ainda, se for um explorador mais ágil experimentará 
todas as entradas na primeira leitura escolhendo aquela que mais 
lhe convir. Os links podem estar disponibilizados em palavras nor-
malmente sublinhadas e grafadas em fonte de cor diferente das 
demais, ou ainda, em imagens. 

Se por um lado um link é uma opção de leitura, por outro, 
é também algo proposto pelo autor e por ele considerado relevante. 
KOCH (2003) diz que “Do ponto de vista cognitivo, pode-se dizer 
que o hiperlink exerce o papel de um “encapsulador” de cargas de 
sentido, capaz de gerar no leitor o desejo de seguir os caminhos 
indicados” (p. 66), por isso, é um poderoso mecanismo de inten-
cionalidade. Palavras, imagens ou símbolos indicados como link 
tendem a levar o leitor curioso a sua leitura, e ao percorrê-los estará 
realizando tentativas de compreensão (XAVIER, 2005). 
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A atualização de um site pode ser diária, entretanto, pode 
também ser substituído ou deletado com o passar do tempo. Um 
fator primordial para a durabilidade de uma criação hipertextual é 
a quantidade de acessos. Se um site obtiver uma grande frequência 
de leitores, possivelmente resistirá ao tempo. Isso é mais ou menos 
o que acontece com um jornal, uma revista ou um romance, seu 
sucesso editorial possibilitará ou não a reedição da obra. Outro 
fator que justifica a quebra de alguns dos links pode ser a mudança 
do endereço virtual de alguns dos sites linkados. 

Por fim, vale ressaltar que são os links que operacionali-
zam o hipertexto enquanto uma rede textual, funcionando como 
bifurcações rizomáticas que se desdobram pela ação do leitor dan-
do ao texto uma multiplicidade de manuseio, que vai desde a di-
versidade de textos acessíveis a partir de uma unidade textual até 
possibilidade do uso de todas as ferramentas multimidiáticas do 
hipertexto. Um link é sempre uma escolha do autor, que estrutura 
o texto estabelecendo seus vínculos, e do leitor, que decide ou não 
acessá-los. Entretanto, nem todas as conexões textuais estão mate-
rializadas pelos links, por isso, o trabalho do leitor em construir os 
sentidos do texto por meio do chamado conhecimento enciclopé-
dico não desaparece no ato de leitura hiperficcional. 

O texto com trilha sonora

A invenção da imprensa consagrou o hábito da leitura si-
lenciosa e individual, perpetuando-se como uma espécie de norma 
de leitura. Com o surgimento de aparelhos elétricos e eletrônicos 
(gramofone, toca-fitas, radiola, rádio, MP3 etc.), o leitor pode, se 
assim o quiser, manusear um livro ao som da música de sua esco-
lha, cultuando concomitantemente a arte literária e a arte musical. 
Com a convergência de mídias promovidas pela informática, a es-
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crita pode agora estar acompanhada por signos sonoros, e no caso 
da hiperficção, para agir atuar no processo de significação textual. 
Esses sinais explícitos ou implícitos são os horizontes de expec-
tativas, convertem-se em um mecanismo que toda obra literária 
possui para acionar certas predisposições durante o processo de 
recepção. São formas de despertam posturas ante o que se vai ler: a 
estilística da obra, as convenções imanentes ao gênero literário e o 
conhecimento sócio-histórico de produção da obra, a capa de um 
livro, as informações obtidas por outros leitores ou críticos, a leitu-
ra da chamada “orelha” do livro. No caso da hiperficção, a música 
constitui-se em um desses mecanismos provocadores do horizonte 
de expectativas.  

Para compreender melhor o efeito da música nas narrati-
vas hipertextuais, devemos compará-la à trilha sonora empregada 
nas produções cinematográficas. No cinema, a linguagem musical 
tem a função de traduzir sonoramente aquilo que está sendo apre-
sentado visualmente ao expectador, envolvendo-o emocionalmen-
te na trama. Sem a trilha sonora, um filme perderia muito da sua 
capacidade de interação com o público. A música está, nesse caso, 
associada ao processo de construção de sentidos. Na hiperficção, o 
processo é semelhante ao do cinema. 

O que o hipertexto faz é acrescentar aos elementos estilísti-
cos tradicionais, outros recursos que conectem e ampliem as formas 
de comunicação, dando-lhes a possibilidade de acionar conjunta-
mente nossas percepções e estratégias de construção de sentidos.

De um texto literário podemos extrair uma multiplicidade 
de significados. Mas, por outro lado, todo texto possui mecanismos 
que estimulam nossas interpretações. Por isso, João Adolfo Hansen 
define a leitura como um ato de “liberdade condicionada”, no qual o 
leitor “deve” acatar certas convenções textuais. Esses procedimentos 
técnicos fazem parte de um conjunto de estratégias que sinalizam 
caminhos possíveis pelos quais o leitor pode percorrer.
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Esses artifícios são materializados explicita ou implicita-
mente na própria estrutura do texto e tem a função de construir de 
maneira cooperativa os sentidos do texto, mediante a interação do 
leitor com os elementos textuais. O prefácio, o sumário, as glosas, 
a divisão de capítulos e a estilística da obra são formas tradicionais 
com que o autor conta para incitar trajetos de leitura e virtuais 
significados ao texto.

Na textualidade informatizada os links, as imagens e os 
elementos sonoros permitem “[...] hierarquizar e selecionar áreas 
de áreas de sentido, tecer ligações entre essas zonas, conectar o 
texto a outros documentos, arrimá-lo a toda uma memória [...]” 
(LEVY, 1996, p. 37) e configuram em estratégias específicas da 
hipertextualidade para interagir com leitor e desse modo atuar no 
processo de construção de sentidos, com uma forte marca da in-
tencionalidade.

Os links possuem uma função operacional, que é a de 
propiciar a navegação na rede hipertextual, e outra estrutural, que 
é a de estabelecer vínculos textuais. Em ambos os casos, o link 
indica um trajeto ou elo de significação cuja decisão de acesso é 
inteiramente do leitor. O autor virtualiza o leitor prevendo as suas 
possíveis escolhas e assim cria espaço narrativo formado por múl-
tiplas possibilidades de conexões, abrindo mão de certa forma do 
controle sobre o que deve ou não ser lido. 

A hiperficção incorpora narrativa literária tradicional e 
expressões visuais, por isso, a leitura é multisemiótica. Mediante 
diversos métodos um autor pode representar visualmente lugares, 
objetos, cenas etc., essas imagens de alguma maneira materializam 
algo imaginado pela mente do criador. É como se tivéssemos aces-
so ao imaginário do autor (SANTOS, 2007).

Na sequência, temos outro estudo dedicado à importân-
cia do texto digital como mais uma ferramenta de ensino-apren-
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dizagem. Essa proposta é um dos projetos que oriento no âmbito 
do Mestrado Profissional em Letras, oferecido pela UEFS e é de 
autoria de Elizabeth Mota Nazareth de Almeida. 

As tecnologias digitais de informação e comunicação e as 
ações de ensino-aprendizado

A sociedade do século XXI está imersa em um imenso 
oceano global digital, o que traz a possibilidade de vivenciarmos 
um mundo sem fronteiras, proporcionando experiências multicul-
turais, que nos desafia, entre outros aspectos, à convivência pacífica 
com o outro, com o diferente.

Querendo ou não, somos navegantes ciberespaciais em 
um microcosmo virtual da vida real, como apontou Lévy (1999)22. 
E se observarmos a terminologia da palavra microcosmo, pode-
remos inferir que se refere a um pequeno universo, uma imagem 
reduzida do mundo23.

Se a internet configura-se como um pequeno mundo vir-
tual de nossa vida real24, é razoável considerarmos que as relações 
virtuais existentes reflitam nossas práticas sociais comuns, imbuí-
das das características próprias do ciberespaço. Para compreender-
mos, em termos gerais, os aspectos referentes ao ciberespaço25 e à 
cibercultura, nos baseamos na definição de Lévy (1999):

22  XAVIER (s/d). Sociedade da Informação: estamos conectados, e agora?
23  Ver: http://www.dicio.com.br/microcosmo/.
24  Virtual aqui, referindo-se ao significado filosófico apontado por Lévy, no qual não 
se opõe ao real, mas sim ao atual: virtualidade e atualidade sendo apenas dois modos 
diferentes da realidade. (LÉVY, 1999, p. 47)
25  Segundo o próprio LÉVY (1999, p. 92), “a palavra ‘ciberespaço’ foi inventada em 
1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante. No livro, esse 
termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as 
multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural”.

http://www.dicio.com.br/microcosmo/
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o ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial de computadores. O termo especifica 
não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, 
mas também o universo oceânico de informações que ela abri-
ga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui 
o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvol-
vem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LEVY, 
1999, p. 17, grifos nossos).

Para Lévy (1999), o crescimento do ciberespaço acompa-
nha, traduz e favorece uma evolução da sociedade de modo geral, 
o que tem resultado em um movimento global de experimentação 
coletiva das diferentes formas e espaços de comunicação, levando à 
análise das suas potencialidades mais positivas nos planos econô-
micos, político, cultural e humano. Além de suportar tecnologias 
intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam muitas fun-
ções cognitivas humanas, como memórias, percepção e raciocínios. 

A leitura/escrita desse hipertexto vai se reconfigurando, 
colaborativamente, a partir dos próprios cibernautas que o alimen-
ta, tornando-os coautores, ou autores, do texto lido ao criarem ou 
modificarem novos nós26 e por links entre esses nós, usando refe-
rências, notas, ponteiros e “botões” que indicam a passagem de um 
nó a outro, indo além de simplesmente percorrer os caminhos pre-
estabelecidos, mas desbravando percursos ainda não pensados pelo 
criador do hiperdocumento, participando assim da estruturação 
do texto, transformando-o, virtualmente, em um único hipertexto 
inédito. Assim, o texto (re)lido e (re)escrito no ciberespaço, como 
descreve Lévy, admiravelmente, “dobra-se, redobra-se, divide-se e 
volta a colar-se pelas pontas e fragmentos: transmuta-se em hiper-

26  Elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais etc.
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texto para formar o plano hipertextual indefinidamente aberto e 
móvel da Web” (LÉVY, 1999, p. 149).

Constatamos, dessa forma, que a possibilidade de aliar os 
recursos hipermidiáticos ao ambiente da sala de aula potencializa 
a possibilidade de ensino-aprendizado com vistas a um processo 
de leitura e escrita mais colaborativo, empoderando o estudante 
que se torna o protagonista do processo. Como afirma Gomes et al 
(2002), a tecnologia aliada à aprendizagem colaborativa pode po-
tencializar as situações em que os sujeitos envolvidos no processo 
de ensino-aprendizado, pesquisem, discutam e construam conhe-
cimentos, tanto individual quanto coletivamente.

Essas novas características do texto no ciberespaço, não 
são, contudo, inéditas, uma vez que, podemos verificar multimo-
dalidade e hipertextualidade em textos analógicos. Para perceber-
mos isso, basta olharmos, por exemplo, para a complexidade de 
muitos escritos medievais, repletos de gravuras, ilustrações e notas 
hipertextuais, por exemplo. Entretanto, o importante diferencial 
do hipertexto digital que podemos destacar, em relação a um texto 
analógico, seria a possibilidade de mixagem de informações mul-
timodais de navegação rápida e “intuitiva” (LÉVY, 1999, p. 55-56) 
ao qual podemos ainda, acrescentar as multimídias, ampliando as-
sim seu conceito para o que chamamos de hipermídias.

Coscarelli (2009), de forma similar, apesar de nos apre-
sentar uma visão ponderada em relação à real necessidade de con-
siderarmos o hipertexto como algo diferente do texto, colocando 
que a leitura hipertextual digital não seria muito diferente da re-
alizada com textos convencionais, por considerar que todo texto é 
um hipertexto,  a autora observa que o hipertexto proporcionado 
pelo ciberespaço torna o ato de escrever, diferente, uma vez que, 
nele, “podemos cortar, colar, editar, inserir tabelas e imagens com 
muito mais facilidade que antes e, além disso, hoje podemos sal-
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var, inserir sons e animações, além de usar links que podem nos 
levar diretamente a outros textos, a filmes, músicas ou imagens” 
(COSCARELLI, 2009, p. 552).

Outro aspecto relevante apontado seria o fato do surgi-
mento de novos gêneros textuais e novas formas de comunicação 
o que certamente provocariam mudanças no comportamento e no 
pensamento do leitor/escritor de textos. Essa mudança, entretanto, 
alerta Coscarelli, “não deve ser vista como uma substituição das 
habilidades que o leitor precisa ter para lidar com o texto impresso, 
por outras que serão exclusividade do meio digital, mas uma am-
pliação daquelas” (COSCARELLI, 2009, p. 552).

Dessa maneira, Lévy (1999, p. 57) afirma ainda que, no pon-
to de vista do leitor, o hipertexto apresenta-se como labirinto com 
múltiplas possibilidades de leitura e escrita mista, capaz de colocar à 
nossa disposição a leitura/escrita de textos diversos, e como afirmou 
Xavier (2007)27, “de maneira jamais experienciada na cognição hu-
mana”, permitindo ao nosso aparato receptor mental o acesso de di-
versas linguagens simultaneamente, de forma distinta da experimen-
tada “como a página analógica de um livro impresso, por exemplo”. 
O ciberespaço ou a própria internet, segundo Lévy (1999), torna-se 
um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento (compreendendo 
imagens e sons), disperso, vivo, fervilhante e inacabado.

Assim, direcionando o olhar para aspectos característi-
cos da leitura/escrita no ciberespaço, podemos perceber a multi-
plicidade de recursos semióticos e midiáticos, por ele propiciados, 
disponibilizando uma maior diversidade de textos, por meio da 
combinação de hipermídias, animações e hiperlinks, que tornam a 

27  Discurso proferido no II encontro Nacional sobre Hipertexto, Ceará, outubro 2007. 
Conferência Hipertexto: ampliando links para língüística, literatura e educação. Parte I 
Antônio Carlos Xavier - (UFPE). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?-
v=HNu4xg6NeHM. Acesso em: 15 out. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNu4xg6NeHM
https://www.youtube.com/watch?v=HNu4xg6NeHM
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leitura/escrita dos textos digitais, não linear, dinâmica e colabora-
tiva, potencializando-o como mais uma fonte textual rica, além das 
já oportunizadas pela escola oficial. 

Sendo assim, ao aliarmos, às aulas de língua portuguesa, 
práticas adicionais de leitura/escrita realizadas no ciberespaço, como 
por exemplo, através de em um portal online construído sob a pla-
taforma de um website, como sugerimos nesta proposta didática, 
podemos dispor da oportunidade de apresentar ao estudante uma 
maior diversidade de textos que possam ampliar sua competência 
leitora e escritora, orientando a sua busca pela informação e constru-
ção do conhecimento, extrapolando ainda, os limites impostos pelo 
livro didático ou demais textos impressos mais comuns na escola.

Tendo sempre em mente que o leitor/escritor proficiente 
é aquele capaz de ler ou escrever qualquer texto, em qualquer su-
porte, em qualquer linguagem (COSCARELLI, 2009, p. 552), o 
ambiente virtual auxilia na exposição desses textos multimodais e 
multissemióticos aos quais os estudantes encontram em suas prá-
ticas sociais e que precisam lidar. 

Desse modo, é imprescindível que conheçamos os pro-
cessos cognitivos que permeiam a leitura e a escrita nos diversos 
suportes e ambientes, virtuais ou não, para que possamos com-
preender melhor como se dá a construção das múltiplas práticas 
letradas que fazem parte da nossa sociedade.

O estudante/cibernauta, quando realiza a leitura no am-
biente virtual, desenvolve uma postura de autonomia por dispor de 
maior liberdade de escolha. Está aberto a ele, diante da tela do seu 
dispositivo de acesso a internet, possibilidades leitoras infinitas. O 
estudante navegador virtual escolhe o que e quando ler.

A leitura virtual, contudo, apresenta suas armadilhas. O 
vasto leque de informações simultâneas e as muitas distrações po-
dem ocasionar perda no foco de atenção, atraso no cumprimento 
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dos objetivos de leitura, e ainda, acessos a links maliciosos e/ou não 
confiáveis. Nesse aspecto, ao oportunizar tais práticas de leitura e 
escrita virtual, inseridas no contexto das aulas, o professor poderá 
orientar seu aluno no uso de estratégias para manter o foco nos 
objetivos pretendidos e se precaver de sites suspeitos.

Ainda, podemos destacar a postura crítica e maturidade a 
ser desenvolvida por esse estudante/cibernauta, diante das diversas 
opiniões tecidas a respeito das inúmeras temáticas encontradas na 
web. Em sua navegação, esse estudante se deparará, por exemplo, 
com temas polêmicos, políticos, religiosos, notícias de aconteci-
mentos por todo o mundo, apresentados e comentados por pes-
soas de diversas formações, níveis sociais e culturais. Seria uma 
rica oportunidade para o professor trabalhe com questões que vão 
desde a reflexão de como o uso da língua pode influenciar e formar 
opiniões à questões voltadas para como essas informações são or-
ganizadas, quais suas estruturas, para qual público são endereçadas, 
e com qual intencionalidade. 

Assim, ao exercitar a leitura a partir de textos com varia-
dos níveis de compreensão e variados suportes, o estudante leitor 
pode dispor para si ferramentas que o auxiliarão a usar ao máxi-
mo sua capacidade cooperativa no ato da comunicação. Ademais, é 
necessário desenvolver no estudante sua capacidade de tomada de 
decisão e critérios de escolhas de leitura, tendo em vistas fazê-lo 
estabelecer uma relação de criticidade diante das informações e do 
conhecimento que serão absorvidos com a leitura.

O desafio apresentado aos professores de língua portu-
guesa, no que diz respeito a desenvolver a proficiência leitora nos 
estudantes, seria exatamente proporcionar práticas leitoras que en-
volvam uma maior diversidade de gêneros textuais, buscando com 
isso, a ampliação das estratégias de leitura e compreensão daquilo 
que se propõe a ler, em prol da maturidade enquanto leitor.
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Outro aspecto que deve ser ressaltado, diz respeito à re-
definição dos papéis do professor e estudante e a mudança na 
concepção do processo de ensino-aprendizagem, redirecionando 
as ações educativas para além da mera instrução ou “transmissão” 
de conhecimento. 

Corroborando com essa concepção, Freire (2011) afirma 
que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibili-
dades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 
14-15). Aprender a aprender, e aprender juntos seria a chave para 
a emancipação intelectual.

É importante, ainda, salientar que, apesar da geração ci-
bernauta nativa digital já apresentar algum nível de letramento 
digital, essas competências e habilidades precisam ser ampliadas. 
Essas novas competências e habilidades requeridas ao leitor/es-
critor contemporâneo levam-nos a refletir acerca da postura dos 
professores diante da utilização dos recursos disponíveis no cibe-
respaço, bem como a repensarem os caminhos a serem percorridos 
para que a escola possa contemplar, em suas práticas educacionais, 
os aspectos diversos dessa nova realidade.

Muitas vezes utilizamos algumas ferramentas tecnológi-
cas digitais com a mesma antiga metodologia de aula magistral, 
na qual o professor fala e o aluno ouve e reproduz o que ouviu. 
Ao entrarmos em algumas salas de aulas, podemos até ter a sen-
sação de que, em nossas “navegações ciberespaciais”, entramos em 
uma espécie de buraco de minhoca e fomos transportados para 
um mundo paralelo em algum ponto de séculos anteriores. Um 
mundo em que não há sinal algum de internet (bloqueado até para 
os professores), não há celulares (objetos quase que “demoníacos” e 
proibidos), estudantes uniformemente vestidos e enfileirados, em 
silêncio, voltados para um quadro (pelo menos esse varia de cor) 
e diante de professores e seus livros didáticos que possuem “tudo” 
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o que é preciso saber para... (para o que mesmo?). Sendo proposita-
damente extremista, essa constatação, no entanto e infelizmente, 
pode ser encontrada em muitas das salas de aula do século XXI.

Uma vez que as informações estão ao alcance de um to-
que, na palma das mãos dos estudantes, as estratégias de aprendi-
zagem, agora, devem ser outras, indo além da simples apresenta-
ção ou exposição do conhecimento. Como afirma, similarmente, 
Tapscott (2010): 

As escolas deveriam ser lugares para se aprender, e não para 
se ensinar. Os jovens da Geração Internet precisam aprender 
como procurar informações, analisá-las, sintetizá-las e avalia-
-las de forma crítica. Isto pode parecer óbvio, mas não é o que 
está acontecendo na maior parte das salas de aula. No velho 
modelo, [...] (a) educação significava absorver conteúdo - for-
necido apenas pelo professor, não esqueça. Mas agora que os 
estudantes podem obviamente encontrar os fatos que estão 
procurando em um instante, esse velho modelo já não faz sen-
tido algum. Não é o que você sabe que realmente conta, mas 
como você navega no mundo digital e o que você faz com a 
informação ali descoberta (TAPSCOTT, 2010, p. 164).

A convivência virtual, o compartilhamento de saberes, 
bem como a colaboração no processo de aprendizado, faz com que 
a era da cibercultura seja um potencializador eminente na con-
tribuição do protagonismo educativo. A respeito disso, Tapscott 
comenta que “longe de anestesiar os cérebros jovens, a imersão di-
gital pode [...] ajudá-los a desenvolver habilidades de pensamento 
crítico necessárias para se navegar no mundo acelerado e saturado 
de informações de hoje em dia” (TAPSCOTT, 2010, p. 138).

Presenciamos uma nova geração cibernauta, que usa efe-
tivamente as tecnologias digitais, mas que a escola não reconhece 
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essa naturalidade no âmbito escolar, tendo a errônea percepção de 
que as práticas escolares estão à parte de seu mundo real e prático. 
Há a urgente necessidade de os sujeitos protagonistas da educação 
participarem desse oceano digital, acompanhando as mudanças re-
lativas tanto às TDICs quanto à postura diante do processo de en-
sino-aprendizagem. Para isso, é inevitável a redefinição dos papéis 
do professor/estudante/cibernauta e a mudança na concepção do 
processo de ensino-aprendizagem, que não devem estar limitados 
à sala de aula, redirecionando as ações educativas para além da 
mera instrução ou “transmissão” de conhecimento.

Dessa forma, apresentamos, a seguir, um possível cami-
nho para aliarmos as TDICs às práticas didático-pedagógicas no 
ensino de língua portuguesa no Ensino Fundamental, por meio de 
Sequência Didática, adaptada a partir do modelo de SD, proposta 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a serem desenvolvidas 
em uma plataforma on-line, com o objetivo de realizar leituras e 
escritas a partir dos recursos hipermidiáticos disponíveis no cibe-
respaço, com temáticas que valorizem a cultura local e global.

De acordo com a definição dos autores, a sequência di-
dática apresenta-se como um conjunto de atividades escolares em 
torno de um gênero textual, oral ou escrito, organizada de maneira 
sistemática, levando-se em conta situações reais de leitura e escrita 
e apresentando as semelhanças e as diferenças entre as modalida-
des da língua e os gêneros. A ideia é a apresentação de uma situa-
ção complexa, passando por situações mais simples e uma produ-
ção final mais complexa. 

Nesse modelo, as SDs desenvolvem-se por meio da apre-
sentação inicial da situação, na qual se define a tarefa a ser desempe-
nhada e a modalidade da língua, levando em consideração o projeto 
coletivo de produção do gênero, suas especificidades e os conteúdos 
a serem abordados; a primeira produção, a qual poderá ser desen-
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volvida individualmente ou coletivamente; desenvolvimento dos 
módulos de produção, seguindo passos de atividades até a produção 
final do gênero que deverá ser destinada à circulação real.

Proposta Didática - Plataforma On-line

A seguinte proposta didática foi pensada para ser desen-
volvida, usando como suporte para as aulas presenciais uma pla-
taforma online simples, como um website gratuito de montagem 
intuitiva e layout adaptável a realidade dos alunos, por exemplo, 
onde seria disponibilizado todo material didático-pedagógico com 
recursos interativos, hipertextuais e hipermidiáticos, oferecendo 
apoio para leitura, compreensão, discussão e escrita sobre o tema 
proposto, além do já oferecido pelo livro didático, ampliando-se, 
assim, as possibilidades de contato com diversos gêneros textuais 
em seu contexto real de produção e circulação. 

As ações das sequências didáticas poderão ser realizadas 
em ambientes dentro ou fora da sala de aula, uma vez que, a plata-
forma pode estar acessível aos smartphones dos estudantes, laptops e 
computadores de mesa, oportunizando assim, o acesso do estudante 
à sala de aula virtual em qualquer ambiente e momento disponível.

Apresentação da situação de comunicação

Na fase inicial da SD, deve ser apresentado aos estudantes 
um problema comunicativo real, que poderá ser resolvido de forma 
individual ou coletiva. Aqui, propomos a exposição de um projeto 
coletivo de produção de um gênero textual digital a ser publicado 
em uma revista on-line criada para a escola, utilizando-se temas 
de interesse das culturas juvenis contemporâneas, com o intuito 
de promover, em cada uma dessas temáticas, debates e reflexões 
escritas acerca das temáticas trabalhadas. 
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Produção inicial

Após a sondagem dos conhecimentos prévios e apresenta-
ção da temática, gênero e suporte da proposta comunicativa, deve ser 
proposto, aos estudantes, a escrita inicial do gênero textual escolhido. 
Para isso, os alunos deverão realizar leituras, entrando em contato 
com o gênero em questão, observando suas condições comunica-
tivas, suporte, linguagem e público leitor. Debates e comentários 
escritos sobre a temática devem fazer parte das ações propostas, an-
tes da realização da primeira escrita. Essa produção inicial pode ser 
postada na plataforma on-line, na qual os estudantes poderão escre-
ver comentários on-line e/ou complementar as informações apre-
sentadas pelos colegas, realizando ainda, a avaliação diagnóstica oral 
em sala de aula e relato escrito, sobre as dificuldades encontradas e 
estratégias utilizadas durante a sua construção.

Módulos de ensino

A partir da análise da produção inicial e do registro feito 
pelos estudantes em relação às dificuldades e estratégias utilizadas 
na escrita do gênero, o professore deve oportunizar, por meio dos 
módulos de ensino, a superação dos problemas encontrados na fase 
preliminar. Essas etapas podem ser elaboradas de forma que os 
alunos trabalhem de forma colaborativa, juntamente com o pro-
fessor, visando o aprimoramento da escrita.

A organização dos módulos deve ser pensada de forma 
a contemplar aspectos da escrita que vão desde o público-alvo até 
certos fatores de textualidade, a exemplo da intencionalidade, da 
informatividade e da intertextualidade, até questões estruturais 
de coerência e coesão. Nesse momento da SD, deve-se usar ainda 
práticas de rascunho, revisão colaborativa, reescrita e escrita final, 
conforme sugere Portela (2003-2014).
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 A produção final

Na produção final deve-se levar em consideração que os 
gêneros produzidos pelos alunos destinam-se a uma circulação real 
na sociedade. Quando escrevemos, esperamos, na maioria das ve-
zes, que nossas produções sejam lidas. Por isso, como produção 
final, deve ser proposto que o gênero textual escolhido a ser pro-
duzido pelos alunos, seja divulgado para toda comunidade escolar 
por meio da web, por exemplo, na própria plataforma do website 
ou em uma revista digital construída pela escola. Poderá ser aberto, 
ainda, um fórum de discussão na própria revista digital, para refle-
xões acerca da integração das TDICs nas ações educacionais em 
sala de aula e do tema trabalhado.

Avaliação

A avaliação deverá ser desenvolvida à luz das competên-
cias e habilidades específicas para o ensino fundamental II, de for-
ma processual e somativa, realizada em cada uma das etapas de SD, 
observando a evolução da produção final em relação à produção 
inicial. Poderá ser utilizado como base para a avaliação ainda, os 
relatos orais e escritos mediante comentários e fórum disponibili-
zados na plataforma e debates em sala de aula, a respeito das difi-
culdades e estratégias apresentadas a partir do desenvolvimento da 
leitura/escrita no ambiente virtual.

Como resultado dessas ações, esperamos atender às novas 
necessidades do aprendiz, visando o seu empoderamento e pro-
tagonismo estudantil, trazendo para a realidade da sala de aula as 
vivências e as práticas sociais, digitais, linguísticas e culturais dos 
estudantes, não prestigiadas pela escola.

Dessa forma, espera-se que a escola hodierna possa opor-
tunizar o desenvolvimento de indivíduos autônomos, críticos, vol-
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tados aos anseios e exigências da sociedade em que estão inseridos 
e que possam trazer a estas, contribuições efetivas. Como foi dito, 
não podemos mais conceber as escolas como espaços de simples 
transmissão de conhecimento, mas antes, precisamos (re)pensar 
novos caminhos que proporcionem ambientes de aprendizagem 
significativa (ALMEIDA, 2016).

Na esteira da valorização das novas tecnologias, tam-
bém nos interessamos pelas inovações em Educação, pois sabe-
mos o quanto a escola precisa estar engajada nas mudanças sociais. 
Assim, ao ser convidada a orientar o projeto intitulado Lousa das 
memórias: um resgate cultural dentro dos muros da escola, não titubeei, 
pois trata-se de uma sugestão de ampliação do trabalho com texto, 
que em muito pode contribuir com a melhoria da qualidade do 
ensino-aprendizagem na escola. De autoria da mestranda Andreia 
Castiglioni de Araújo, a proposta seguinte traz muitas possibilida-
des de ampliação dos suportes e do trabalho com gêneros textuais, 
como constataremos, a seguir.

Atualmente, os professores e as escolas, de modo geral, 
têm tido bastante dificuldade em manter o aluno atento ao con-
teúdo e às atividades propostas com a finalidade de atingir um 
nível de ensino-aprendizagem dito satisfatório e que alavanque a 
concepção leitora e escritora do alunado. Como analisa Howard 
Gardner (1995) em sua teoria focada nas “Múltiplas inteligências” 
do indivíduo, 

o propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteli-
gências e ajudar as pessoas a atingirem objetivos de ocupação 
e passatempo adequados ao seu espectro particular de inteli-
gências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso, acredito, se 
sentem mais engajadas e competentes e, portanto, mais in-
clinadas a servirem à sociedade de uma maneira construtiva.
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Essas ideias, e a crítica de uma visão universalista de mente 
com a qual eu comecei, conduziram à noção de uma escola centra-
da no indivíduo, voltada para um entendimento e desenvolvimento 
ótimos do perfil cognitivo de cada aluno. Essa visão contrasta direta-
mente com a da escola uniforme (GARDNER, 1995, p. 16).

Ele ainda expande seus fundamentos ao inferir que os 
recursos tecnológicos e humanos surgem nessa esfera pública, e 
também educacional, na tentativa (e por que não premência?) de 
implementar uma proposta de escola centrada no indivíduo e suas 
necessidades singulares e únicas. Assim, as novas tecnologias e seus 
suportes interacionais chegam ao ambiente escolar, ainda conser-
vador e desinteressante, com o objetivo de “abalar” as estruturas da 
tradição educacional e inovar na maneira de expor o conhecimento 
e de socializá-lo, tendo o aluno como protagonista nesse processo.

Pierre Lévy (1999) aborda em seus estudos a ampliação 
dessa concepção de virtual, ciberespaço, cibercultura e tecnologias 
da inteligência. Para ele, essa compreensão é resultado de um mo-
vimento internacional composto por jovens sedentos em sondar, 
testar, degustar, de modo individual e coletivo, formas de comuni-
cação mais avançadas. Existe o momento de abertura de um novo 
espaço de comunicação, cabendo a cada um de nós (tanto pro-
fessor, quanto aluno) beneficiar-se das inúmeras potencialidades 
positivas desse espaço em todos os planos, seja humano, cultural, 
político e econômico.

O entendimento dessa comunicação por meio das po-
tencialidades adentra a seara das relações que são interpostas no 
cotidiano atual, tais quais conectam pessoas e objetos, possibili-
tando o cruzamento de informações e trocas por meio da intera-
ção. A teoria de aprendizagem sociointeracionista, postulada por 
Vygotsky, versa sobre a importância das relações interpessoais por 
intermédio de interações sociais, troca de experiências e vivências, 
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seja entre aluno e professor, aluno e aluno, bem como, com a con-
temporaneidade, torna-se motivadora a troca entre o aluno e o 
material digital.

Paul Ricoeur (2007) pondera em seus estudos a respeito 
do indivíduo que faz uso da memória, pelos dados que são con-
servados nela e que podem ser representados e (re)significados de 
modo a interligá-los ao costume da narrativa, que na falta do acon-
tecimento em si ou do próprio objeto motivador, ainda consegue 
transmitir uma informação para o outro por meio da linguagem. 
Essa expressão social da memória costuma ser inicialmente oral, 
para depois ter uma extensão na produção escrita, saindo dos li-
mites físicos do corpo humano (mente, boca) e partindo para uma 
maior durabilidade (pergaminho, papel, e, atualmente, internet). 
Como cita o historiador francês Pierre Nora (1984), “La mémoire 
est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ; l ’his-
toire une représentation du passé.”28

Torna-se relevante aliar práticas de ensino à realidade vi-
venciada pelos protagonistas da sala de aula (aluno e professor), 
partindo da terra batida embaixo de cada casa, do chão da escola, 
dos caminhos percorridos, dos momentos compartilhados, das in-
formações dispostas em diversos pontos de vista, e é dessa intera-
ção, troca, partilha que necessitamos. Como Stuart Hall (2003) 
apresenta em A identidade cultural na pós-modernidade a concepção 
de identidade do chamado “sujeito sociológico” como reflexo da 
abrangente complexidade do mundo moderno e discernimento 
da importância do indivíduo para mediar valores/sentidos/símbo-
los/cultura em ambientes habitados, da percepção interacional da 

28  “A memória é um fenômeno atual, uma ligação viva a este eterna; a história de uma 
representação do passado.” (tradução nossa In: NORA, Pierre (sous la dir). Les lieux 
de mémoire , Paris, Gallimard, 1984. Disponível em: http://www.histoire.ac-versailles.fr/
old/pedagogie/terminales/memoire2.htm. Acesso em: 15 set. 2016.

http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/terminales/memoire2.htm
http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/terminales/memoire2.htm
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identidade e do eu, bem como sua relação com o outro e a socie-
dade. Esse incessante diálogo com culturas extrínsecas, perfaz o 
espaço entre o “interior” e o “exterior”, entre o pessoal e o público, 
projetando a “nós próprios” nessas identidades culturais tornando-
-as “parte de nós” com seus significados e valores internalizados.

A proposta sugerida nessas poucas linhas, nas quais peço 
permissão para o uso de algumas metáforas, costuma adentrar os 
portões do coração e da alma. Afinal, o resgate dos valores culturais 
de gerações passadas traz junto com as lembranças, a recordação 
de sentimentos e reminiscências que parecem “pré-existir” latentes 
dentro de cada um de nós. É como a sensação revivida ao abrir 
uma antiga caixinha de joias e ver a pequena bailarina girando no 
quadrilátero espelhado, ouvir aquela melodia tão singela, e, assim, 
‘tocar’ uma memória que foi guardada, arquivada no âmago do ser 
com construção simbólica e imagética na mente humana.

Essa sugestão de atividade pode ser aplicada em qualquer 
cidade, visto que cada localidade tem sua história e seu contexto 
social, que permeiam inúmeras histórias, contos e causos típicos de 
sua comunidade e características de seu povo. Até porque, a própria 
ideia do gênero textual selecionado “Memórias Literárias” já remete 
à questão de trazer à tona a existência de toda uma população, com 
nuances de sua cultura, tradição, mito/lenda, trajetória sociohistó-
rica, contexto sociopolítico etc. e, justamente, essas singularidades 
é que tornam as suas memórias repletas de riqueza de detalhes e 
eventos, configurando grande relevância o seu relato mediante nar-
rativas simples e expressivas dos sentimentos internalizados tanto 
por quem os sentiu, como por quem os revelou, para posteriormente 
serem grafados. Claro que sabemos que esse registro jamais conse-
guirá abarcar todas as passagens manifestas no instante da comuni-
cação deferida, porém, trata-se de uma forma notável para manter 
preservados os saberes que vão além da fala e da vida.
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Essa atividade-piloto foi proposta para ser desenvolvida 
em escolas públicas da cidade de Feira de Santana, situada no inte-
rior da Bahia, também conhecida como a “Princesa do Sertão”, que 
tem como representação histórica-cultural a personificação do tro-
peiro (uma espécie de vaqueiro que desloca-se com o gado a longas 
distâncias a fim de negociá-lo) e que faz pouso nessa urbe repleta de 
entroncamentos. Como cita uma música do artista da terra Carlos 
Pitta (2009), todos os caminhos levam a Feira de Santana.

Para conhecer um pouquinho sobre a esfera da cidade es-
colhida temos que, em 1820, um casal de portugueses, Domingos 
Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, fundou uma fazenda com lo-
calização estratégica para a passagem das boiadas e dos tropeiros. 
Em 1846, a propriedade recebeu o nome de Santana dos Olhos 
D’Água, por conta da afluência de aguadeiros e brotos de água, 
por intermédio dos seus inúmeros minadouros e tanques. Com o 
movimento de vaqueiros e viajantes, formou-se uma feirinha, des-
pontando com grande fluxo comercial. A feira livre foi crescen-
do e se desenvolvendo, tomando uma vasta proporção mercantil 
e posteriormente obtendo a emancipação político-administrativa 
de município de Feira de Santana. Sua cultura popular abarca o 
arquétipo do vaqueiro, com seus modelos tipicamente nordestinos, 
como o aroma seco da terra, o couro curtido, o perfume dos currais, 
o tecido de chita, a carne do sol, e tantas outras representações do 
interior da Bahia.

Nessa perspectiva sugere-se uma atividade voltada para 
o resgate da cultura popular feirense atrelada ao ensino de Língua 
Portuguesa com foco na leitura e na escrita de Memórias Literárias. 
Segue abaixo uma espécie de plano de aula, de modo simplificado 
para ser ajustado à sua realidade local, buscando resgatar as histó-
rias pessoais da comunidade por meio dos próprios alunos, com 
testemunhos de parentes e vizinhos mais idosos. Apresentar-se-á, 
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portanto, um esboço de ideias que seguem postulados a respeito da 
“Sequência Didática” com base em Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004) e Costa-Hübes (2010), bem como trilham algumas con-
siderações da própria prática do plano de aula, elaborado previa-
mente e serve como um direcionamento durante a ministração:

1. Prelúdio (apresentação da situação):
Trazer para a classe uma caixa grande com objetos diver-

sificados (como carrinho, boneca, livro, chapéu, lápis, panela etc.) 
para serem escolhidos por cada aluno (1 objeto por pessoa) e oral-
mente relacionados às suas lembranças da infância de acordo com 
suas preferências (partilha);

2. Brainstorming29 e registro na lousa (digital ou tra-
dicional): O que são memórias?;

3. Uso do dicionário para consolidação das concep-
ções da palavra “memória”;

4. Partilhar imagens do seu acervo pessoal (pode ser 
um álbum de fotografias do docente ou retratos antigos encon-
trados na internet) e dialogar sobre os aspectos presentes nessas 
imagens, como roupas, cortes de cabelo, postura, qualidade, entre 
outras informações que considerar pertinentes;

5. Exibir na lousa digital (podendo distribuir material 
impresso para apoio na atividade) poemas analisados como nor-
teadores de memórias de sua cidade Elegia para Manuel Bandeira 
(Eurico Alves, poeta feirense) e Escusa (Manuel Bandeira, poeta 
recifense);

29  Significa “Tempestade de Ideias”, ou seja, atividade na qual os alunos falam qualquer 
coisa que pensarem ou vier à mente sobre determinada palavra sugerida pelo docente.
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6. Debate sobre a temática das características de Feira 
enunciadas nos poemas;

• Como a cidade era vista no passado? Essa cidade ain-
da mantém essas mesmas características apresentadas 
nos poemas?

• Quais palavras indicam detalhes da cultura nordestina?
• Qual a realidade vivenciada por Eurico Alves? E por 

Manuel Bandeira?
• Como você vê sua cidade hoje em dia? 
• Como você faria um convite a alguém de fora para 

conhecer a sua cidade? Defina elementos que confi-
guram as características atuais.

Formação de grupos para leitura de uma memória lite-
rária (uma das ganhadoras das Olimpíadas da Língua Portuguesa 
em 2010), intitulada Memórias de um ribeirinho, para o aluno iden-
tificar as características desse gênero textual e as diferenças com os 
poemas apresentados.

7. Socialização das descobertas sugeridas no tópico 
anterior;

8. Definição das características gerais do GT es-
colhido: Memórias Literárias com base nos estudos de Clara e 
Altenfelder (2008);

• Textos que recordam o passado, vivido (do eu ou do 
outro) ou imaginado, trazendo à tona aspectos da 
memória individual ou coletiva de um povo ou de 
uma comunidade;

• Espécie de narrativas como representação de experi-
ências do passado, podendo ser reveladas no tempo 
presente, conforme as lembranças forem surgindo nas 
palavras, indicando as diversidades de viveres e com-
portamentos, bem como a tecitura de vidas e histórias;
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• Seleção cautelosa de palavras com determinados crité-
rios de estética, a fim de produzir ritmo e direcionar a 
visualização de espaços e vivências reais ou imaginárias;

• Costuma utilizar verbos que marquem o tom de pas-
sado, como tempos verbais do passado simples, pre-
térito perfeito e/ou imperfeito, porém podem surgir 
verbos no tempo presente, como se fosse registrar as 
rememorações como se lembra no momento atual;

• Ainda para configurar essa ideia de passado, pode ser in-
corporado ao texto termos específicos e próprios daquela 
época retratada, que caíram em desuso ou são considera-
dos arcaicos para o momento atual, mas que pressupõem 
o tempo longínquo sugerido na produção escrita;

• Presença do narrador-personagem/testemunha, indi-
cado pelo uso da primeira pessoa e pela manifestação 
do seu ponto de vista da situação, contendo caracte-
rísticas culturais da sua própria vivência ou de outrem 
que foi relatada oralmente.

9. Produção Escrita Inicial das Memórias Literárias 
dos alunos (ARAÚJO, 2016).

Outra maneira de trabalhar o texto em sala de aula é 
por meio da crônica, por ser um “gênero textual breve, dinâmico 
e fluido”, consoante a proposta de Daniela dos Reis S. Lima, ou-
tra mestranda do Profletras, que traz algumas considerações sobre 
a importância da utilização dos gêneros textuais-discursivos nas 
aulas de língua, a fim de alargar as possibilidades de ampliação da 
reflexão crítica na escola. 
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O gênero crônica no ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa

Ao longo dos anos, o ensino de língua portuguesa tem 
sido o centro de debates que visam à busca de melhorias de prá-
ticas pedagógicas em sala de aula. Desde a implementação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1998, existe um 
empenho nacional para que ocorram avanços na aprendizagem de 
língua materna, principalmente quando o assunto é a leitura e a 
produção escrita. Apesar de já terem se passado quase duas dé-
cadas da criação desses parâmetros, vê-se que essa preocupação 
continua sendo a mesma, visto que ainda são perceptíveis nos dis-
cursos dos professores as queixas relacionadas às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos nessa área.

Essa busca por melhorias presente há algum tempo, neces-
sita de uma nova configuração a partir das práticas de letramento 
presentes na contemporaneidade, visto que as demandas comunica-
tivas passam por evoluções constantes e, com isso, a escola deve estar 
preparada para acompanhá-las. Desse modo, é pertinente que, em 
cada tempo, se faça uma análise das práticas sociais de linguagem in-
seridas no cotidiano dos alunos, a fim de trazer para a sala de aula as 
práticas comunicativas utilizadas por eles no dia a dia e não apenas 
textos tradicionais comumente utilizados na escola.

A linguagem presente na contemporaneidade constitui-
-se de maneira híbrida, em suas multimodalidades, por intermédio 
de imagens, sons e signos linguísticos. Essa forma de expressar-se, 
utilizada cotidianamente pelos alunos do século XXI, os chamados 
nativos digitais, está presente em diversas situações sociocomuni-
cativas e, frequentemente, em eventos de interação nos ambientes 
virtuais.  Nesse sentido, é importante que nós, professores de LP, 
consigamos explorar essas habilidades dos alunos, com o objetivo 
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de propor um ensino de leitura e escrita a partir das multimoda-
lidades da língua, bem como das práticas culturais do educando.  

A escolha do gênero textual crônica para o desenvolvi-
mento dessa proposta pedagógica deu-se por ser um gênero tex-
tual breve, dinâmico e fluido. Desse modo, ele poderá contribuir 
significativamente para despertar o gosto do aluno para a leitura, e 
assim oportunizar momentos de compreensão e produção textuais. 
Serão utilizadas, no decorrer do projeto, crônicas de autores co-
nhecidos na literatura nacional, bem como obras de autor e artistas 
munícipes que abordem temáticas regionais. A partir dessas esco-
lhas, pretende-se valorizar a cultura e, assim, despertar no aluno o 
sentimento de pertencimento de lugar. 

Um gênero textual com possibilidades de abrir esse caminho 
é a crônica. Por apresentar uma linguagem moderadamente 
elaborada, mais tendente à informalidade; forma breve, estilo 
próximo ao da conversação, ora lirismo, ora humor, refletindo 
sobre fatos do cotidiano, a crônica facilmente se aproxima dos 
leitores. Além de ser um gênero híbrido que informa e diverte, 
a crônica (no momento adequado) pode encaminhar ao traba-
lho com outros gêneros textuais que, na maioria das vezes, são 
introduzidos na sala de aula secamente, provocando de certa 
forma o desinteresse dos alunos pela leitura. (LIMA, 2006, p. 6)

Aliado a esse gênero textual, pretende-se aqui explorar 
o texto imagético enquanto elemento dotado de significados e de 
possibilidades interpretativas. A partir dele, serão realizadas ativi-
dades que possibilitem a compreensão da cultura local, uma vez 
que se tratará de imagens capturadas pelos alunos, cuja temática 
será o cotidiano das pessoas do lugar, bem como atividades de pro-
dução de crônicas literárias que abordem o cotidiano dos morado-
res da cidade, seus hábitos, costumes e crenças.



124   

Assim, com o intuito de aperfeiçoar a metodologia de en-
sino de Língua Portuguesa, a partir da utilização de uma pedago-
gia inovadora e dinâmica, capaz de despertar o interesse do aluno 
pelas aulas, essa proposta visa desenvolver e aprimorar competên-
cias e habilidades leitoras e escritoras da crônica literária, lançando 
mão do texto imagético, em uma perspectiva multimodal, por meio 
de uma sequência didática que permita a valorização da cultura 
local e a inserção da imagem enquanto elemento textual dotado de 
significado, possibilitando assim, a formação de leitores proficien-
tes e protagonistas de sua aprendizagem.

O ensino na concepção Sociointeracionista

O ser humano, ser social, realiza suas atividades a partir da 
interação estabelecida entre ele mesmo e o meio ambiente em que 
vive. Não existe a possibilidade exitosa de desenvolvimento insociá-
vel, é por meio da interação com o do outro, das trocas de experiên-
cias e do contato com a sua cultura, que se constrói a base cognitiva 
do indivíduo.  Para Vygotsky, a linguagem é o instrumento de me-
diação mais importante utilizado pelo homem. Por meio dos signos 
(linguagem), são formados os Processos Psicológicos Superiores que 
diferenciam a espécie humana, das outras espécies de animais. 

De acordo com a teoria sociointeracionista vygotskyana, a 
aprendizagem só é efetivada, verdadeiramente, mediante a intera-
ção. Ela ocorre do social (inter), para o pessoal (intra), ou seja, todo 
processo de aprendizagem inicia-se por intermédio das experiên-
cias coletivas externas, para que, em seguida, ocorra o processo de 
interiorização dessas ações. Assim, os fatores externos, que estão 
relacionados com as mudanças sociais e históricas, e os fatores in-
ternos, que dizem respeito à capacidade de aprendizagem de cada 
um, são elementos essenciais na formação cognitiva do indivíduo. 
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Pautado na concepção sociointeracionista da linguagem, 
o ensino de Língua Portuguesa deve partir do princípio de que o 
educando é um ser sócio-histórico em formação, cujas experiências 
sociais, juntamente com fatores de ordem biológica, são decisivas 
na concretização de sua aprendizagem. Nessa perspectiva, a pro-
moção de ações que estimulem a socialização entre os envolvidos 
no processo de ensino é de suma importância, visto que “o apren-
dizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que 
são capazes de operar somente quando a criança interage com pes-
soas em seu ambiente e quando em cooperação com seus compa-
nheiros” (VYGOTSKY, 1984, p. 101).

Desse modo, para que esse processo interativo ocorra, o 
instrumento mediador será a própria linguagem, por meio dela, o 
homem se relaciona com o mundo, faz as suas leituras e compre-
ensões das situações cotidianas. Nesse sentido, o ensino de língua 
materna tem a função de utilizar-se de seu instrumento comunica-
tivo (linguagem), de maneira viva, dinâmica, para ensinar a própria 
língua, em uma relação de metalinguagem. 

Assim, a leitura e a escrita, nesse processo, constitui-se a 
partir de situações concretas vivenciadas pelos alunos, visto que, o 
texto é o resultado da necessidade comunicativa presente em di-
versos contextos.

Bakthin (2003, p. 261) afirma que “todos os diversos cam-
pos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”, ra-
tificando assim, a importância desta para atuar nas esferas sociais. 
Com isso, o professor de Língua Portuguesa possui um papel fun-
damental no desenvolvimento da linguagem do aluno, visto que 
ele pode possibilitar o contato deste com diversos gêneros textuais 
existente na sociedade. Agindo como mediador, esse profissional 
atuará no sentido da progressão da aprendizagem do educando, 
partindo da sua Zona de Desenvolvimento real (ZDR), para a 
Zona de desenvolvimento potencial (ZDP).
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Multiletramento e multimodalidade

As práticas sociais de leitura e escrita, inseridas na con-
temporaneidade, têm sido caracterizadas pela mistura de linguagens, 
que por sua vez demonstram dinamicidade e interatividade. Esse 
fato deve-se ao crescente uso das tecnologias digitais e a capacida-
de de plasticidade da linguagem utilizada nesses meios. Assim, sur-
gem novas maneiras de adentrar na linguagem textual, visto que, a 
multimodalidade presente evidencia um tipo de leitura que vai além 
dos signos linguísticos, embrenhando-se nos sentidos presentes nas 
imagens e seus componentes. Sobre essa nova forma de apresenta-
ção do texto, Kress (apud Santos e Meia, 1995, p. 7) afirma:

Um “tecer” junto, um objeto fabricado que é formado por 
fios “tecidos juntos” – fios constituídos de modos semióticos. 
Esses modos podem ser entendidos como formas sistemáticas 
e convencionais de comunicação. Um texto pode ser formado 
por vários modos semióticos (palavras e imagens, por exem-
plo) e, portanto, podemos chegar à noção de multimodalida-
de. Com o advento de materiais computadorizados, multimí-
dia e interacional, esta forma de conceituar a semiose se torna 
cada vez mais pertinente.

Durante muito tempo, o conceito de texto estava restrito 
aos signos linguísticos, acreditava-se que a existência textual estava 
condicionada às palavras. Somente há algumas décadas, essa noção 
ampliou-se para o campo dos sentidos, da transmissão de ideias, 
mensagens. A partir de então, concebeu-se o texto de diferentes 
formas, por intemédio de imagens, sons, gestos, enfim, em toda 
manifestação comunicativa. Atualmente, os textos se constituem 
por meio das múltiplas semioses, em uma relação que vai além da 
complementação de sentidos.

Os usos da linguagem são o reflexo das atividades sociais 
desenvolvidas em cada época, por isso estão em constante transfor-
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mação. À medida que a sociedade evolui, o conhecimento se am-
plifica, juntamente com a necessidade de utilizar-se da língua para 
explorar o mundo. Assim, essas atividades [usos da linguagem], 
também passam por evoluções, elas se diferem das práticas de outros 
tempos, com isso “pode-se dizer que o Letramento é um processo 
histórico-social” (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p. 10). 

A linguagem, na sociedade contemporânea, se manifesta 
de múltiplas formas, através do impresso, do visual, do audiovisual, 
ela encontra-se no território do hibridismo, das multimodalida-
des; imagens e palavras fazem-se presentes em grande parte das 
produções textuais. A leitura de textos em suas múltiplas formas 
exige um leitor capaz de acionar aspectos cognitivos necessários à 
interpretação das mensagens.

Rojo (2012, p. 13) traz um novo conceito de letramen-
to: o Multiletramento como o resultado das novas práticas de lin-
guagens associadas à multimodalidade e a cultura do individuo. 
Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não 
faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas 
letradas, valorizadas ou não, nas sociedades em geral, o conceito 
de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos 
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas 
sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a 
multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semió-
tica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e 
se comunica. 

Os nativos digitais, geração nascida a partir dos anos 80, 
convive com essa linguagem, diariamente, por meio da ludicidade 
presente nos jogos interativos, nas redes sociais, nos canais de ví-
deos e animações, dentre outros. São eles que se encontram dentro 
das salas de aula, convivendo, muitas vezes, em uma escola onde 
não adotam estratégias de ensino voltadas para a utilização des-
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sas novas linguagens. Sobre essa incongruência presente na escola, 
Kleiman (2005, p. 50) afirma:

Embora a escola privilegie o letramento como foco da lin-
guagem verbal, não faz sentido relegar a um segundo plano os 
conhecimentos sobre textos multimodais, que a maioria dos 
alunos já tem, assim como faz todo sentido ensinar o aluno a 
interpretar a linguagem imagética para ler também nas entre-
linhas de algumas imagens que só tentam vender, manipular, 
banalizar e reproduzir o pior que a sociedade tem a oferecer.

De acordo com a autora, a utilização das linguagens mul-
timodais, já conhecidas pelos alunos em situações extraescolares, 
deve-se fazer presente na escola, com o objetivo de ampliar os seus 
conhecimentos e a capacidade de compreensão textual. Para tan-
to, o professor de língua portuguesa possui um papel importante 
nesse processo, cabe a ele inserir, em suas aulas, práticas de leituras 
próprias da sociedade contemporânea. Ao fazer isso, a cultura do 
aluno encontrará espaço no ambiente escolar e o ensino tornar-se-
-á mais significativo, visto que haverá a valorização das vivencias 
do educando.

O gênero crônica e o ensino de língua portuguesa

A crônica é um gênero textual que oscila entre a esfera 
jornalística e literária e se caracteriza pela brevidade e fluidez. Sua 
temática voltada para assuntos do cotidiano pode favorecer o tra-
balho com jovens e adolescentes, e consequentemente surtir um 
efeito positivo nas aulas de Língua Portuguesa. O gênero crônica 
possibilita uma leitura leve, descontraída, sendo uma opção de tex-
to adequada para o desenvolvimento inicial de práticas leitoras em 
jovens. Assim, a crônica pode ser uma ótima oportunidade para 
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o professor de LP desenvolver atividades pedagógicas, a fim de 
despertar no aluno o interesse pelo hábito de ler. Sobre a vantagem 
da utilização da crônica para a formação de leitores, Lima (2016, 
p. 6) afirma: 

É por meio de uma crônica que se podem conhecer particu-
laridades de várias culturas, manifestações de um povo, de uma época, 
em uma miscigenação entre o jornalístico e o literário, além da abor-
dagem de temas mais próximos dos leitores, especialmente daqueles 
que não têm a leitura como uma prática. (LIMA, 2016, p. 6)

A palavra crônica, do grego Khrónos (tempo), traz consi-
go a ideia de um recorte no tempo, uma ação que aconteceu num 
determinado espaço temporal e desencadeou uma narrativa. O 
caráter inusitado e a criatividade presentes nesse gênero o torna 
atraente, capaz de despertar o fascínio de diversos públicos leitores.

Ao longo do tempo, a crônica passou por grandes trans-
formações, desde a sua forma estrutural, até às temáticas utilizadas 
pelos autores. No entanto, a sua função de retratar o cotidiano das 
pessoas em cada época prevaleceu, o que torna possível o seu ca-
ráter documental para estudos dos costumes sociais de períodos 
da história. Massaud Moisés (2003, p. 101) trata, de forma breve, 
sobre a evolução da crônica ao longo do tempo:

Do grego chronikós, relativo a tempo (chrónos), pelo latim chro-
nica, o vocábulo “crônica” designava, no inicio da era cristã, 
uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo 
a marcha do tempo, isto é, em seqüência (sic) cronológica. 
Situada entre os anais e a história, limitava-se a registrar os 
eventos sem aprofundar-lhes as causas ou tentar interpre-
tá-los. Em tal acepção (sic), a crônica atingiu o ápice de-
pois do século XII, graças a Froissart, na França, Geoffrey 
of Monmouth, na Inglaterra, Fernão Lopes, em Portugal, 
Alfinso X, na Espanha, quando se aproximou estreitamente 
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da historiografia, não sem ostentar traços de ficção literária. A 
partir da Renascença, o termo ‘crônica’ cedeu vez a ‘história’, 
finalizando, por conseguinte, o seu milenar sincretismo.

A partir do século XIX, a crônica ganha o sentido literá-
rio, marcada pelos estilos dos autores, que utilizavam a poética, a 
subjetividade, o humor, a crítica e outros recursos para representar 
os costumes da vida social. 

Existem diversos tipos de crônicas, desenvolvidas para 
atender as suas finalidades jornalísticas ou literárias. Vale ressal-
tar que a crônica é considerada um gênero híbrido por coabitar 
nos espaços dos jornais e da literatura. No entanto, neste trabalho, 
interessa-se em explicitar essa modalidade textual no âmbito da 
literatura. Para Massaud Moisés (2003 apud TAZINO, 2016, p. 
12) “a crônica deriva para o conto ou a poesia” ela é a “poetização 
do cotidiano”. Sendo assim, existem dois tipos fundamentais de 
crônica: “a crônica-poema e a crônica-conto”.

Buscando aliar a teoria à prática, como propõe Portela, 
nossa sugestão de melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem 
de língua visa aliar o uso das novas tecnologias digitais ao ensino 
de Língua Portuguesa, a fim de desenvolver habilidades de leitura 
e escrita por meio da utilização das ferramentas tecnológicas que se 
fazem presentes na sociedade contemporânea. Visamos ainda, de-
senvolver ações que venham contribuir para a evolução do desem-
penho da aprendizagem do aluno em língua materna, a partir da 
proposta de SD, defendida por Dolz e Schnewly (2004). De acordo 
com esses autores, “uma sequência didática é um conjunto de ati-
vidades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 
um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; SCHNEWLY, 2004, 
p. 97). Intentando tornar viável nossos objetivos, apresentamos, a 
seguir, nossas estratégias de trabalho junto aos alunos.
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Oferta de oficinas

Oficina I : Crônicas literárias
Objetivos:
• Propiciar o contato do aluno com o gênero crônica 

literária, a fim de que ele possa reconhecer as caracte-
rísticas que o compõe;

• Realizar a leitura do texto imagético, identificando os 
elementos que a caracterizam e permitem a constru-
ção dos sentidos;

• Conhecer o gênero crônica e as suas transformações 
ao longo do tempo, de maneira que o aluno perceba a 
sua relação com o contexto social de cada época.

Oficina 2 : tipos de crônicas
Objetivos: 
• Possibilitar ao aluno o contato com crônicas diversas, 

de modo que ele perceba estilos e épocas diferentes 
no contexto da produção;

• Estabelecer a diferença entre estilos de crônicas líri-
cas, humorísticas, reflexivas ou irônicas.

Oficina 3 : A crônica regional
Objetivos:
• Oportunizar o contato dos alunos com hábitos e 

costumes que fazem parte da cultura local, por meio 
das crônicas literárias do escritor luzense Epitácio 
Carvalho, com vistas à valorização da identidade cul-
tural e ao sentimento de pertencimento de lugar;

• Possibilitar o contato dos alunos com o escritor 
Epitácio Carvalho, por meio do “momento com o es-
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critor”, no intuito de valorizar o artista local, sua obra, 
bem como a aproximação entre os alunos e o artista. 

• Conhecer o estilo literário presente nas obras de 
Epitácio Carvalho, a fim de estabelecer uma relação 
entre os estilos de cronistas conceituados e a obra do 
artista local. 

Conclusão das oficinas: 
Leitura e revisão textual das crônicas produzidas.
1. Momento de socialização e exposição das crônicas 

e das imagens fotográficas no mural da escola. 
2. Momento de avaliação do módulo:
• O que eu aprendi?
• Quais as minhas dúvidas?
• O que posso sugerir?

Nossa proposta de intervenção serve como um modelo 
de ações que visam à melhoria da aprendizagem dos alunos, por 
intermédio de atividades dinâmicas, que proporcionem uma maior 
interação entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
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TECENDO AS  
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme constatado ao longo deste livro, o texto é a 
manifestação material de discursos, de processos linguísticos, di-
dáticos e mentais elaborados pelos sujeitos envolvidos no ensino-
-aprendizagem da escrita. Nessa perspectiva, cada um dos domí-
nios teóricos elencados no presente texto serve de suporte à com-
plexa tarefa da escrita.

Os estudos realizados pelos domínios citados acerca da 
produção de texto priorizam o sujeito planejador/articulador, inte-
grado a outros sujeitos que construirá novos textos por intermédio 
de uma rede complexa de fatores cognitivos-discursivos, resultante 
das inúmeras relações entre os interactantes implicados no proces-
so produtivo. 

Nessa perspectiva, é salutar que o professor ajude o aluno 
a melhor desenvolver sua capacidade de percepção da importân-
cia que a leitura tem para o seu desenvolvimento intelectual, bem 
como para a melhoria da sua escrita, já que devemos estar atentos 
quando preparamos nossas aulas de escrita, à importância da lei-
tura para a pesquisa de ideias, para a ampliação das informações 
acerca dos gêneros textuais, para o conhecimento dos diferentes 
estilos dos demais escritores. 

Para tanto, o aluno deve aprender a gostar de escrever, 
com o intuito de divulgar suas ideias. Entretanto, para que isso 
ocorra, é fundamental que ele conheça melhor a sua língua. Nesse 
sentido, a valorização do uso do dicionário e da gramática é fun-
damental para a ampliação do vocabulário bem como para o co-
nhecimento mais formal da língua. Tais cuidados deverão auxiliar 
os estudantes a melhor identificarem suas forças e fraquezas no 
tocante às atividades escriturais. 
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Gostar de escrever, conhecer melhor a sua língua significa 
ler e escrever com mais frequência. Mas de nada adianta esse esfor-
ço sem o feedback necessário por parte do professor, que deve ler, 
comentar, apontar pontos fortes e dificuldades no texto do estu-
dante da forma mais pontual possível. Nesse contexto, a função do 
professor de escrita é muito mais que ensinar regras gramaticais, 
pois a linguagem é um instrumento de interação humana, de natu-
reza comunicativa, o que serve a produzir efeitos de sentido entre 
os interlocutores, em um contexto que respeite os fatores de ordem 
cognitiva, dialógica e textual. 

Se desejamos contribuir para o sucesso escolar dos nossos 
estudantes, uma das finalidades da nossa intervenção será a de tentar 
levar os alunos a desenvolverem competências diversas, por meio da 
explicitação clara da tarefa a ser cumprida, considerando seus conhe-
cimentos anteriores, para que a representação desses conhecimentos 
possam ser considerados na construção de seus saberes. 

(Re)afirmando meu compromisso com a Educação

Cônscia estou de que apenas mais um livro não poderá 
fazer muito pelos nossos jovens, pois nós, acadêmicos, não vamos 
a campo tentar minorar a situação caótica em que se encontra a 
qualidade da leitura/escrita, pois estamos presos a uma redoma 
criada pelos nossos títulos e pelos órgãos de fomento que exigem 
semideuses com currículos invejáveis e, por isso mesmo, distantes da 
realidade das escolas. 

Contudo, apesar de reconhecer minha limitação, pelas 
mesmas razões descritas acima, ao menos tenho tentado fazer a 
minha parte, dando palestras, publicando artigos em meu site, a fim 
de alcançar ao menos aqueles professores e estudantes curiosos, que 
navegam na internet, dos quais tenho recebido muitas mensagens, 
nas quais estes criticam, solicitam, elogiam, INTER(AGEM)!
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Foi interagindo com atores sociais que como eu navegam 
na internet em busca de novidades, que conheci muitos textos e 
contextos diversos dos meus e que em muito contribuíram para a 
profissional que sou. Em algumas das minhas incursões midiáticas, 
deparei-me com discursos que bem poderiam ter sido meus, dado 
a justeza das suas concepções que coadunam com o que penso em 
relação ao valor da palavra escrita.

Nesse contexto, convoco três pensadores contemporâneos 
para nos fazer refletir nesse momento final do meu texto, acerca 
do nosso papel social, no que concerne o ensino-aprendizagem de 
leitura/escrita aos nossos estudantes. 

Inicio pelos ensinamentos de Leffa, quando ele diz que 
“A riqueza da leitura não está necessariamente nas grandes obras 
clássicas, mas na experiência do leitor ao processar o texto. O sig-
nificado não está na mensagem do texto, mas na série de aconte-
cimentos que o texto desencadeia na mente do leitor” e foi exata-
mente isso que me levou a fazer Letras, pois acreditava que leria 
mais, conheceria mais, não somente para escrever artigos científi-
cos, mas também para conhecer/refutar o mundo, ou mesmo ade-
rir-lhe o espírito, como ensinava Perelman, já que o livro, como 
ensina Darcy Ribeiro “[...] é o tijolo com que se constrói o espírito. 
Fazê-lo acessível é multiplicar tanto os herdeiros quanto os enri-
quecedores do patrimônio literário, científico e humanístico, que é, 
talvez, o bem maior da cultura humana.” 

Na esteira filosóficopoética dessa finalização, trago ain-
da Caetano Veloso e sua versão acerca do papel do livro “[...]
Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação 
de um corpo negro/Apontando para a expansão do Universo 
Porque a frase, o conceito, o enredo o verso (e, sem dúvida, sobre-
tudo o verso) é o que pode lançar mundos no mundo”. Lancemos, 
pois livros, “Livros à mancheia [...]” e deixemos que os estudan-
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tes “[...] pensem, falem [...]”... escrevam, pois somente por meio 
da leitura poderemos melhorar a escrita e, consequentemente, a 
Educação no Brasil.
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