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Iniciando a conversa

Caro professor,
Seja muito bem-vindo aos nossos encontros de formação, ocasiões
em que teremos oportunidade de rever importantes pontos dos currículos
do ciclo de alfabetização e do 4o e 5o anos, na área de Linguagens, onde se
inserem: Língua Portuguesa, Artes e Educação Física.
Esta formação está a seu serviço e o intuito, portanto, é o de apoiá-lo
no seu cotidiano, discutindo teorias, conteúdos curriculares e exemplos que
possam colaborar com o aprimoramento de sua prática didático-pedagógica,
que deve culminar na aprendizagem da criança e no seu sucesso escolar.
A área de Língua Portuguesa apoia-se em quatro eixos estruturantes, a saber:
(1) Leitura, (2) Produção de Textos Escritos, (3) Oralidade e (4) Análise Linguística,
que, por sua vez, se subdivide, este último, em duas subáreas: (i) apropriação
do Sistema de Escrita Alfabética – SEA, e (ii) discursividade, textualidade e
normatividade. Nesta formação trabalharemos e reforçaremos conteúdos, com
foco no eixo da leitura, que atendam as dificuldades de aprendizagem dos alunos
do segundo ciclo dos anos iniciais, ou seja, 4o e 5o anos do Ensino Fundamental,
dificuldades essas que surgem no momento em que a criança está finalizando seu
processo de alfabetização.
É notório que um grande percentual de crianças brasileiras chega ao final do
3º ano do Ensino Fundamental sem estar alfabetizada. Com a finalidade de corrigir
tal situação e impulsionar e aprimorar a educação oferecida às nossas crianças, o
Ministério da Educação lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), cujo objetivo é alfabetizar e letrar em português e matemática todas as
crianças até os oito anos de idade, quando estão terminando o 3o ano escolar.
Assim, é importante que sejam revistos e reforçados os direitos de aprendizagem
que fundamentam o Ciclo de Alfabetização, que abrange os três primeiros anos do
Ensino Fundamental, para dar continuidade ao Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC, considerando que a expectativa da escola é a de que a criança
complete sua alfabetização no 3o ano, aos oito anos de idade.
Dessa forma, o professor de 4o e 5o anos trabalhará com a evolução do aluno
que venceu o ciclo inicial de alfabetização, mas que ainda necessita de apoio
para consolidar seus conhecimentos nesse processo de transição e continuar o
seu letramento.
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Para facilitar o seu trabalho, serão retomados alguns conceitos das formações anteriores com
a finalidade de evitar que haja descontinuidade, no processo de ensino-aprendizagem, de um ciclo
para o outro.
O que são os Direitos de Aprendizagem?
De acordo com a Lei 9.394, art. 22, todos os brasileiros têm garantido o direito à Educação
Básica que “tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores”. (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade
1 – Currículo na Alfabetização: Concepções e Princípios, 2012, p. 30).
Dentre outros direitos, tal como previsto no art. 32 da mesma Lei, é obrigatório “o ensino
fundamental de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, tendo
por objetivo o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. (idem, p. 30).
De forma a atender tais exigências, foram delimitados diferentes conhecimentos e competências
que se encontram subjacentes aos direitos de aprendizagem gerais de língua portuguesa e aos
específicos de cada eixo estruturante, de forma progressiva.
A seguir, serão apresentados seis quadros explicativos de como estão concebidos e como
funcionam os direitos de aprendizagem para o ciclo de alfabetização. Para os anos 4° e 5° ainda não
foram descritos, em nenhum documento, os direitos correspondentes. Entretanto, os já existentes
no PNAIC serão sempre consultados para que o professor possa compreender sua dinâmica e dar
continuidade ao processo de consolidação de cada um deles nos anos posteriores ao ciclo inicial
de alfabetização. Também para alcançar os objetivos propostos, vamos nos valer dos descritores
de habilidades que constam da Prova Brasil. Assim, torna-se mais fácil e claro o caminho que
queremos seguir e aonde desejamos chegar.
O Quadro 1 mostra os Direitos Gerais de Aprendizagem de Língua Portuguesa, que fazem parte
das ações pedagógicas necessárias para o desenvolvimento do educando de acordo com os propósitos
do art. 32, da citada Lei. A seguir, nos Quadros de 2 a 6, estão elencados os Direitos de Aprendizagem
do ciclo de alfabetização, detalhados por eixo estruturante, que se apresentam em quatro colunas. Na
primeira coluna, podemos observar a descrição de cada direito, capacidade a ser desenvolvida, que se
relaciona ao eixo ao qual se inscreve. Nas três colunas à direita estão os critérios de como trabalhá-los,
distribuídos e indicados por ano. Em cada coluna, identificamos as seguintes letras: I (Introduzir); A
(Aprofundar); C (Consolidar). Mas, às vezes, visualizamos duas delas juntas. Exemplo:

Eixo estruturante: Leitura
Direito de Aprendizagem: Ler textos não verbais em diferentes suportes.
No 1° Ano: este direito é introduzido e aprofundado – I/A
No 2° Ano: este direito é aprofundado e consolidado – A/C
No 3° Ano: continua-se aprofundando e consolidando este mesmo direito – A/C
E assim por diante...
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Veja os quadros a seguir:
QUADRO 1
Direitos gerais de aprendizagem: Língua Portuguesa
Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, veiculados em suportes textuais diversos e para
atender a diferentes propósitos comunicativos, considerando as condições em que os discursos são criados e recebidos.
Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em
conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor pode
produzir durante a leitura.
Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do patrimônio cultural da infância, como parlendas,
cantigas, trava línguas.
Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização do saber escolar/científico (textos didáticos,
notas de enciclopédia, verbetes, resumos, resenhas, dentre outros) e à organização do cotidiano escolar e não-escolar
(agendas, cronogramas, calendários, cadernos de notas...).
Participar de situações de leitura/escura e produção oral e escrita de textos destinados à reflexão e discussão acerca de
temas sociais relevantes (notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, documentários,...).
Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas para a reflexão sobre valores e comportamentos
sociais, planefando e participando de situações de combate aos preconceitos e atitudes discriminatórias (preconceito
racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, preconceito linguístico, dentre outros).
Fonte: PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização: Concepções e
Princípios, 2012, p. 32.

QUADRO 2
Leitura

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Ler texos não-verbais, em diferentes suportes.

I/A

A/C

A/C

Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros), com autonomia.

I/A

A/C

C

Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos.

I/A

A/C

A/C

Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pelo professor
ou pleas crianças.

I/A

A/C

A/C

Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças.

I/A

A/C

A/C

I

A

C

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos pelo professor
ou outro leitor experientes.

I/A

A/C

C

Localizar informações explícitas em textos de diferenes gêneros, temáticas, lidos com autonomia.

I

A/C

A/C

Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro
leitor experiente.

I/A

A/C

A/C

Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações.

I

I/A

A/C

Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo
professor ou outro leitor experiente.

Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia.

I/A

A/C

A/C

Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com
autonomia.

I

A

A/C

Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos pelo professor ou
outro leitor experiente.

I/A

A/C

C

I

A

A/C

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor
ou outro leitor experiente.

I/A

A/C

A/C

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia.

I/A

A/C

A/C

I

I/A

C

I/A

A/C

A/C

I

A

Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos com autonomia.

Estabelecer relação de intetextualidade entre textos.
Relacionar textos verbais e não-verbais, construindo sentidos.
Saber procurar no dicionário os significados das palavras e a acepção mais adequada ao contexto
de uso.

Fonte: (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização: Concepções e
Princípios, 2012, p. 33).
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QUADRO 3
Produção de textos escritos

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, planos
gerais para atender a diferentes finalidades, com ajuda de escriba.

I/A

A/C

A/C

Planejar a escrita de textos considerando o contexto de produção: organizar roteiros, planos
gerais para atender a diferentes finalidades, com autonomia.

I

A

A/C

Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade
de um escriba.

I/A

A/C

C

Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades.

I

I/A

A/C

Gerar e organizar o conteúdo textual, esruturando os períodos e utilizando recursos coesivos para
articular ideias e fatos.

I

I/A

A/C

Organizar o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.

I

A/C

Pontuar os textos, favorecendo a compreensão do leitor.

I

A/C

Utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às finalidades propostas.

I/A

A/C

A/C

Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é escriba,
retomando as partes já escritas e planejando os trechos seguintes.

I/A

A

A/C

Revisar autonomamente os terxtos durante o processo de escrita, retomando as partes já escritas
e planejando os trechos seguintes.

I/A

A/C

Revisar os textos após diferentes versões, reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as estratégias
discursivas.

I

A

Fonte: (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização:
Concepções e Princípios, 2012, p. 34).

QUADRO 4
Oralidade

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e
respeitando os turnos de fala.

I/A

A/C

C

Escutar com atenção textos de diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em
situações públicas, analisando-os criticamente.

I/A

A/C

A/C

Planejar intervenções orais em situações públicas: exposição oral, debate, contação de história.

I

A/C

C

Produzir textos orais de diferentes gêneros, com diferentes propósitos, sobretudo os mais
formais, comuns em instâncias públicas (debate, entrevista, exposição, notícia, propaganda, relato
de experiências orais, dentre outros).

I

I/A

A/C

Analisar a pertinência e a consistência de textos orais, considerando as finalidades e características
dos gêneros.

I

A

A/C

Reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades
regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, dentre outras.

I

A

A/C

Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as variantes
linguísticas e os diferentes gêneros textuais.

I

A

C

I/A/C

A/C

A/C

Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais.

Fonte: (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização:
Concepções e Princípios, 2012, p. 35).
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QUADRO 5
Análise linguística: diversidade, textualidade e normatividade

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Analisar a adequação de um texto (lido, escrito ou escutado) aos interlocutores e à formalidade
do contexto ao qual se destina.

I/A

A/C

A/C

Conhecer e usar diferentes suportes textuais, tendo em vista suas caracteríscias: finalidades,
esfera de circulação, tema, forma de composição, estilo, etc.

I/A/C

A/C

C

Reconhecer gêneros textuais e seus contextos de produção.

I/A/C

I/A/C

I/A/C

Conhecer e usar palavras ou expressões que estabelecem a coesão como: progressão do tempo,
marcação do espaço e relações de causalidades.

I

A

A/C

Conhecer e usar palavras ou expressões que retomam coesivamente o que já foi escrito
(pronomees pessoais, sinônimos e equivalentes).

I

A

A/C

I

A/C

A

C

Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências regulares contextuais entre
letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU/R/RR; SA/SO/SU em início de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O
ou U/E ou I em sílaba final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e Ão em final de substantivos
e adjetivos).

I

A/C

Conhecer e fazer uso de palavras com correspondências irregulares, mas de uso frequente.

I

A

Usar adequadamente a concordância e reconhecer violações de concordância nominal e verbal.
Conhecer e fazer uso das grafias de palavras com correspondências regulares diretas entre letras
e fonemas (P,B, T, D, F, V).

I/A

Saber usar o dicionário, compreendendo sua func’ão e organização.

I

A/C

Saber procurarn no dicionário a grafica correta de palavras.

I

A/C

A

A/C

I

A/C
C

Identificar e fazer uso de letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos, segundo as convenções.

I

Pontuar o texto.
Reconhecer diferentes variantes de registro de acordo com os gêneros e situações de uso.

I

A

Segmentar palavras em textos.

I

A/C

Fonte: (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização:
Concepções e Princípios, 2012, p. 36).

QUADRO 6
Análise linguística: apropriação do Sistema de Escrita Alfabética

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Escrever o próprio nome.

I/A/C

Reconhecer e nomear as letras do alfabeto.

I/A/C

Diferenciar letras de números e outros símbolos.

I/A

Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros.
Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes textuais.
Usar diferentes tipos de letras em situações de escrita de palavras e textos.

I/A/C
I/A

A/C

I

A/C

C

Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras.

I/A/C

Perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertorio e ordem de letras.

I/A/C

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho.

I/A/C

Identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.

I/A/C

Reconhecer que as sílabas variam quanto às suas composições.

I/A/C

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas.

I/A/C

Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito.

I/A/C

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler
palavras e textos.

I/A

A/C

C

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a
escrever palavras e textos.

I/A

A/C

C

Fonte: (Cf. PNAIC – Língua Portuguesa - Caderno de Formação do Ano 1 – Unidade 1 – Currículo na Alfabetização:
Concepções e Princípios, 2012, p. 37).
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Retrospectiva teórica

Estudar o desenvolvimento do conhecimento
humano a partir de uma abordagem interacionista
sociodiscursiva, entendendo o texto como
atividade interativa, não é tarefa fácil e pode
mesmo ser vista como um desafio. Trabalhar a
partir dessa perspectiva significa incorporar na
prática pedagógica a visão de que o conhecimento
é mediado pelo outro e pelos valores sóciohistóricos e culturais do mundo social. Essa
adoção teórica implica um distanciamento do
modelo teórico-metodológico positivista e situa-se em um quadro que
enfatiza o valor sociocultural dos objetos e a natureza sociocultural
das ações humanas. Esta abordagem ancora-se no modelo do
interacionismo sociodiscursivo cujos mentores propõem a atividade
humana como “ação significante” e como “produto da socialização” do
sujeito, e as “condutas verbais” como “formas de ação”, concepções
estas herdadas do pensamento vygotskyano (Cf. FREITAS, 2003,
BRONCKART, 1999). A linha metodológica adotada por Bronckart, em
cujos pressupostos esta reflexão também se ancora, configura-se por
uma abordagem contrária às correntes mentalistas, às de orientação
biologisantes, às vertentes cognitivistas da Psicologia e à corrente
gerativo-transformacional da linguística desenvolvida por Chomsky
(1970), pois Bronckart acredita que as condições de desenvolvimento
humano transcendem aos fenômenos psicológicos e biológicos,
levando-se em conta que tais dimensões não mostram uma dicotomia
na natureza do desenvolvimento humano, mas sim manifestações
diferentes e complementares da mesma condição física que, por sua
vez, se entrelaçam com o ambiente histórico e sociocultural do qual o
indivíduo faz parte.
Para a concepção cognitivista, defendida por Chomsky (1970),
haveria um sistema mental, biologicamente pré-estabelecido,
determinante do comportamento humano. Em sua teoria, os fatores
contextuais das manifestações do comportamento linguístico não
são considerados como o são nas teorias sociais. Há, entretanto, uma
terceira via que considera, ambas, a cognitivista e a interacionista,
como não excludentes, mas complementares.
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Interações e processos psicológicos: uma via para a ação na perspectiva de Vygotsky
A contribuição teórica de Vygotsky para a fundamentação deste texto é o seu argumento
de que as interações entre os indivíduos e dos indivíduos com o mundo e com o objeto de
conhecimento desempenham um papel fundamental no seu desenvolvimento cognitivo e o
conhecimento se dá em um processo de transferência do social para o individual. Para Vygotsky,
o discurso desempenha papel central na construção do conhecimento, pois tem a linguagem
como mediadora desse processo.
De acordo com Fávero (1993), para Vygotsky a gênese do desenvolvimento humano resulta do
processo conversacional dialógico, porque, para ele, o homem não se limita a ser um organismo, é
muito mais que isso: é a expressão da cultura humana.
um processo interpessoal se transforma em um processo intrapessoal. Cada função aparece duas vezes no
desenvolvimento cultural da criança; primeiro em nível social, e em seguida em nível individual; primeiro
entre indivíduos (interpsicológico) e depois, na criança (intrapsicológico). Isso se aplica tanto à atenção
voluntária quanto à memória lógica e à formação de conceitos. (grifos meus). (p. 55-57)

Fávero (1993, p. 67), ao comentar a Teoria da Transmissão Cultural de Vygotsky e ao falar de
como ela se processa, afirma que é por meio das interações sociais que o indivíduo aprende a
utilizar os signos no seu comportamento pessoal e que tais interações constituem uma via para a
ação e para o pensamento posterior à ação. Isso, por sua vez, o leva a estabelecer relações entre
atos e seus efeitos, entre certos procedimentos e seus resultados, entre signos e ações.
Na teoria de Vygotsky, como comenta Lunt citado em Fávero (1993, p. 233), os processos
psicológicos humanos superiores nascem da atividade colaborativa, mediada pela interação
verbal. O indivíduo aprende e desenvolve conceitos por meio da internalização transferida do
âmbito social para o individual. E é em um espaço colaborativo, a que Vygotsky chamou de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), que a mediação acontece ocasionando o aprendizado.
Confira abaixo um exemplo de leitura colaborativa, exemplo parte de uma pesquisa longitudinal,
com uma aluna de 5º ano, sobre desempenho em leitura, realizada por Freitas (2012). Neste episódio,
pesquisadora e criança fazem a leitura de forma colaborativa, com a mediação da primeira.
P: (...) Você sabe o que, que é uma fábula? Você já leu alguma fábula?
C: Já, mas eu não sei o que é.
P: Mas não sabe o que é?
C: Eu não me lembro o que que é.
P: Tá, então presta atenção que eu vou falar pra você o que é, tá? As fábulas são historinhas que
querem ensinar pra gente como devemos nos comportar. Elas mostram os erros, os acertos
que nós cometemos na vida, usando os animais como personagens, tá lembrada disso?
C: Aham.
P: É, os personagens na fábula eles se tornam animados e o que é isso? Eles falam, eles têm vida.
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C: Eles andam como se fossem pessoas?
P: Isso mesmo. Nas fábulas nós também encontramos personagens, é, além dos animais, nós
encontramos outros tipos de personagens, por exemplo, seres humanos, é..., deuses de outras
culturas (xxx), Então, nas fábulas, nós também encontramos, como personagens da história,
além dos animais, seres humanos, deuses de muitas outras culturas, seres inanimados como
rios, rochas, árvores, em qualquer ambiente da nossa vida. As fábulas sempre transmitem
boas mensagens para as crianças. Elas encerram, elas terminam com uma lição de moral. A
primeira pessoa que contou fábulas para as crianças foi um contador de histórias chamado
Esopo. Ele foi um escritor que nasceu na Trácia. Trácia é uma região da Grécia, você sabe onde
fica a Grécia? (p.69-70)
Os fundamentos da teoria de Vygotsky constituem-se a partir do postulado de que o homem
não é apenas um organismo vivo com propriedades biológicas e comportamentais, é, também,
um ser consciente dotado de capacidades psíquicas que são externadas por suas ideias e seus
sentimentos.
A questão da dualidade do corpo psicológico vs. o biológico e da articulação entre essas duas
instâncias tem sido objeto de estudo da psicologia desde o início do século passado. A literatura
a respeito tem mostrado que há uma considerável discordância no que se refere ao foco das
abordagens teóricas desta área da ciência no que diz respeito às propostas de modelos da estrutura
da mente e de seu funcionamento.
Basicamente podem-se identificar duas vertentes de cientistas, os que se inspiraram nas
condições biológicas e ambientais (behavioristas), tendo essas condições como elementos centrais
de suas pesquisas, e aqueles que desenvolveram suas reflexões fundamentadas na visão cognitivista,
fenomenológica ou psicanalítica, cuja ênfase volta-se para os fenômenos psíquicos do ser.
As concepções emersas dessas reflexões encontram-se bastante marcadas pela influência
do modelo científico-metodológico positivista. O trabalho de Vygotsky reconhece a problemática
que envolve essas duas manifestações da natureza humana - o físico e o psíquico. Entretanto, ele
defende a adoção de um “procedimento metodológico unificado” para o tratamento desse fato (Cf.
FREITAS, 2003, apud BRONCKART, 1999, p. 24). A sua proposta rejeita a inscrição da psicologia em
um modelo teórico dualista, não concordando, portanto, com uma visão dicotômica do ser. Por
essa razão, Bronckart (p.25) aponta Vygotsky como adepto da epistemologia monista de Spinoza,
da qual ele próprio também se anuncia adepto. O monismo postula o Universo constituído de uma
substância única em que o físico e o psíquico são vistos como duas propriedades desta mesma
Unidade. Ou seja, o físico e o psíquico, na psicologia, a partir da visão monista do Universo, passam
a ser vistos como manifestações da mesma matéria.
Deste modo, pode-se entender que é a partir dessa interpretação que se aceita a incorporação
da psicologia vygotskyana na proposta teórica sociointeracionista de Bronckart.

Língua e atividade humana na perspectiva de Bakhtin
Os princípios que nortearam os estudos sobre língua na linguística estrutural reduzem a
linguagem a um código, conforme afirma Bakhtin ([1929] 1997, p. 110), pois trazem “para primeiro
12

Retrospectiva teórica

plano a função formadora da língua, independente da comunicação”. Essa visão, segundo o autor,
funda-se no “subjetivismo individualista, no qual também se apoia a enunciação monológica
como ponto de partida da reflexão sobre a língua” (p. 110). Bakhtin rejeita esse pensamento, pois
concebe “a linguagem vinculada a um meio social a partir da interação verbal, que funciona como
o cerne das relações sociais e tem por objeto de estudo o funcionamento da linguagem, sendo,
portanto, uma teoria dialógica em essência” (Vian Jr., 2001, p. 147). Nessa perspectiva, ele postula
uma teoria alicerçada no caráter social da linguagem e do pensamento e o dialogismo como
dimensão constitutiva da linguagem. Para ele, todo texto é considerado polifônico e dialógico,
dado o seu caráter social e interativo, considerando-se que toda produção textual incorpora outras
vozes (históricas, sociais, vozes do outro, identificadas ou não) que marcam o encontro do eu com
a multiplicidade. (Cf. FREITAS, 2003)
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Tema gerador: Ler e
compreender
Neste texto, retomaremos a questão da LEITURA, um dos
eixos estruturantes do ensino da língua portuguesa, que abriga
importantes Direitos de Aprendizagem dentro do programa do
qual estamos fazendo um resgate – o PNAIC.

Por que lemos?
Lemos para construir saberes, para nos mantermos
informados, para fruição, para entender o mundo. A
compreensão de um texto envolve inúmeras habilidades, que
ultrapassam a capacidade de simplesmente reconhecer as palavras,
compreender o sistema de escrita da língua em questão, atribuir-lhes
significado. Ler é produzir sentido em um processo de interação que
envolve autor, leitor, texto e mundo. Para Paulo Freire, a leitura do
mundo precede a leitura do texto. Ou seja, construir sentido é estar
mergulhado no mundo e no que ele significa dentro de uma cultura
em particular. Para compreender o texto, o leitor aciona, no ato de ler,
conhecimentos prévios que o ajudam a estabelecer conexões entre
informações novas contidas no texto e as que ele já sabe. Quanto
maior o número de informações novas, mais aprendizado haverá.
Koch e Elias (2006, p.18) argumentam que quando nos valemos
de nossa bagagem de conhecimentos para comparar, para fazer
inferências e criticar estamos “agindo estrategicamente, o que nos
permite dirigir e autorregular o nosso próprio processo de leitura”. As
autoras destacam, além do conhecimento de mundo ou conhecimento
enciclopédico, o conhecimento linguístico e o conhecimento interacional
como fundamentais para o processo de ler e compreender.
Minhas reflexões destacam a mediação como estratégia
facilitadora da compreensão leitora, competência importante para o
desenvolvimento de várias outras exigidas pela dinâmica do mundo
moderno letrado.
Mediar o desenvolvimento da leitura é exercitar a compreensão
do aluno transformando-o de leitor principiante em leitor ativo. Isso
pressupõe desenvolver sua capacidade para ler com segurança, clareza,
e reconhecer com rapidez as palavras para uma leitura fluente. Realizar
14
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previsões, formular e responder questões a respeito do texto a partir do tema, extrair ideias centrais,
identificar conteúdos novos e dados, relacionar o que lê com sua realidade social e particular, ler o que
está subjacente ao texto, valer-se de pistas para fazer inferências, sumarizar, ser capaz de dialogar com
outros textos são habilidades que vão constituindo o sujeito leitor em formação em leitor proficiente. A
mediação na leitura acontece na dinâmica da interação. O mediador apoia o leitor iniciante auxiliando-o
a mobilizar conhecimentos anteriores para desenvolver as habilidades específicas para aquela tarefa.
O apoio a que nos referimos neste texto tem sua fonte de inspiração no termo metafórico “scaﬀolding”,
introduzido pelo psicólogo norte-americano Jerome Bruner (1986, in Cazden, 1988, p.102 e Gabbiani,
1996, p.49) e refere-se a um suporte1 fornecido ao iniciante pelo par mais competente no processo de
aprendizagem para que o aprendiz possa transcender suas potencialidades. O par mais competente,
neste nosso caso, o professor tutor-mediador, fornece o suporte e o novato faz a sua parte, amparado
por ele. Com o crescimento do aprendiz, o apoio do outro vai sendo gradualmente retirado e o iniciante,
por etapas, passa a realizar o trabalho sozinho. Bruner desenvolveu um modelo psicolinguístico ao qual
chamou de “formato” para explicar o modo como se desenvolvem as formas e a função da linguagem
na interação estabelecida entre a criança e o adulto. Esse modelo retoma, mesmo que de modo mais
débil, o elemento relacional do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), postulado
por Vygotsky, no qual a linguagem, a interação e a cognição aparecem entrelaçadas e resultam na
negociação dos significados daquilo que está se passando. (Cf. FREITAS, 1996; FREITAS, 2012).
Para Vygotsky, o discurso desempenha papel central na construção do conhecimento, pois tem a
linguagem como mediadora desse processo. Para este autor, a gênese do desenvolvimento humano
resulta do processo conversacional dialógico, porque o homem não se limita a ser um organismo, é
muito mais que isso: é a expressão da cultura humana. Segundo Vygotsky, os processos psicológicos
humanos superiores nascem da atividade colaborativa, mediada pela interação verbal. O indivíduo
aprende e desenvolve conceitos por meio da internalização transferida do âmbito social para o
individual. E é em um espaço colaborativo, a que Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP), que a mediação acontece ocasionando o aprendizado. (Cf. FREITAS, 1996)
Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2010, p. 51) falam da leitura tutorial como
estratégia de mediação do professor. A leitura tutorial se realiza, portanto, quando o professor
exerce o papel de mediador durante o processo de compreensão leitora.
O professor tutor-mediador, no processo de compreensão leitora, não funciona apenas como
aquele que fornece ao aluno instruções práticas sobre um assunto determinado (Cf. HOUAISS,
p. 1896), mas aquele que o guia como quem guia o caule de uma planta frágil. O professor tutormediador ampara, protege, defende e guarda o processo de compreensão do aluno na construção
de novos saberes. (Cf. FREITAS, V. A. de L.) Mediação como estratégia facilitadora da compreensão
de enunciados de problemas matemáticos. Paper. 2015).

SD0: Você conhece a verdadeira história dos três porquinhos?
Objetivos
•

Exercitar a compreensão do aluno transformando-o de leitor principiante em leitor ativo, com a
mediação do professor.

1
“Apoio é o termo que tenho usado neste trabalho para traduzir o termo metafórico scaﬀolding. É o mesmo que “andamiaje”, que tem sido usado na
literatura em castelhano, para designar as “condutas que os adultos realizam a fim de que a criança possa transcender suas capacidades atuais e desenvolver suas
potencialidades” (Gabbiani, 1996:52), ou ainda, andaimes, como tem sido usado por Bortoni-Ricardo (2004) na literatura brasileira.
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•

Selecionar e localizar informações relevantes para a compreensão do texto lido.

•

Construir compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações
explicitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não hipóteses levantadas.

Material necessário
•

Livros: “Os três porquinhos”; “A verdadeira história dos três porquinhos”.

•

Datashow.

Aprofundando o Tema
Professor, iniciamos nossas sequências didáticas sugerindo-lhe o livro de Jon Scieszka,
“A verdadeira história dos três porquinhos”. Este livro faz parte do acervo de literatura
infantil que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE disponibilizou para as
escolas da SEDF. No entanto, se não for encontrado em sua escola, ele faz parte do catálogo de
literatura infantil da Gerência de bibliotecas, livro e literatura da Subsecretaria de Educação Básica,
podendo ser solicitado para o uso dos professores da rede pública do DF.

Sugestões
Sugerimos abaixo também, alguns links onde poderá encontrá-lo:
http://reticenciasdalarissa.blogspot.com.br/2012/11/livro-verdadeira-historia-dos-tres.html
http://araciccardoso.blogspot.com.br/2012/09/a-verdadeira-historia-dos-tres.html
http://cantinhodaleitura2009.blogspot.com.br/2009/09/verdadeira-historia-dos-tres-porquinhos.html
http://www.slideshare.net/tlfleite/a-verdadeira-histria-dos-trs-porquinhos-27225908/2
http://professoraeescritorasandralima.blogspot.com.br/2014/10/a-verdadeira-historia-dos-tres_22.html

Como primeiro passo, é importante saber se os alunos conhecem a história original dos três
porquinhos. Inicie uma discussão sobre o que conhecem da história e o que acham dela. Após a
discussão, leia para eles a história original, com o objetivo de desenvolver melhor a sequência.
Pergunte-lhes se acreditam que a história ocorreu desta forma, e se conhecem outra versão
da história. Em seguida, apresente aos alunos o livro “A verdadeira história dos três porquinhos”
e pergunte-lhes o que imaginam sobre o teor do livro a partir do título. Explore bastante as ideias,
interrogue por que pensam assim e, em seguida, apresente a história digitalizada no slide para
que todos possam ler. É interessante que seja feita a leitura obedecendo três etapas: primeiro
sozinhos, depois em grupo, e finalmente com sua mediação. Isso ajuda o estudante a desenvolver
uma leitura mais fluente, pois possibilita uma compreensão maior da relação entre grafema/
fonema/entonação. Explore também as imagens. (Professor, se não for possível apresentar em
slides, entregue a cópia com a história impressa).
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Inicie, neste momento, uma discussão com os alunos sobre a história.

Sugestões
Sugestões de perguntas para enriquecer a discussão: Professor, sugerimos perguntas de
três tipos: três são objetivas (o leitor encontra a resposta no texto); três inferenciais (o
leitor precisa seguir as pistas que o texto fornece para responder as perguntas, porque
as respostas não estão explícitas no texto) e três perguntas avaliativas (momento em
que o leitor interage com o texto, valendo-se do seu conhecimento de mundo, de suas
experiências pessoais etc.).
1. Por que o lobo foi pedir açúcar emprestado?
2. Em que parte do texto a palavra “presunto” aparece pela primeira vez?
3. Por que o lobo espirrava tanto?
4. No texto, o lobo repete várias vezes, “para a minha querida e amada vovozinha”, por qual
motivo você acha que ele repete isso?
5. Vocês acham que a relação dele com os vizinhos porquinhos era amigável?
6. Quando o lobo diz que seria um desperdício deixar um “presunto” em perfeito estado
naquela palha, o que ele quis dizer com isso?
7. Vocês concordam que a versão do lobo não foi atrativa para os repórteres?
8. Vocês acham que os meios de comunicação falam sempre a verdade?
9. Vocês acreditam que toda história pode ter mais de uma versão?

Depois que você mediou a leitura, a partir das discussões, proponha um júri simulado. Metade
dos alunos defenderá a versão do lobo e a outra metade o acusará. Observando o desenvolvimento
das discussões do júri simulado, você será capaz de avaliar se as crianças estão fazendo as inferências
sobre a história e que interpretação deram a ela, diante disso faça sua mediação.
Sugestões
Professor, sugerimos outros títulos de livros que poderão ser trabalhados:
PICHON, Liz. Os três porquinhos malcriados. Ed. Ciranda Cultural. Disponível em: <http://
araciccardoso.blogspot.com.br/2012/09/os-tres-porquinhos-malcriados-e-o-lobo.html>.
PENNART, Geoﬀroy. O lobo voltou. Ed. Brinque-book VERÍSSIMO, Erico. Os três porquinhos
pobres. Ed. Objetiva
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Indo além...
Você poderá trabalhar a partir desta história: * Relação entre os seres vivos, cadeia alimentar. *
Reino animal. * Meios de comunicação. * História da cana de açúcar no Brasil. * Doenças infecciosas
e cuidados que devemos ter com a saúde. * Grandezas e medidas. * Gênero textual – Receita.
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1. Concepções de leitura como atividade
interativa: autor-texto-leitor
Um texto escrito se constitui de informações que estão
explícitas em sua superfície e de outras que o leitor somente irá
desvendar a partir de pistas que o levarão a construir sentido
e que serão depreendidas no nível do discurso, considerando
vários aspectos cognitivos, sociointeracionais e contextuais. Ler
e compreender, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma
envolve habilidades cognitivas que vão desde a compreensão do
sistema de escrita, a leitura fluente, até a capacidade de localizar e destacar
informações explícitas. Dessa fase em diante, entra em ação a leitura como
atividade interativa que relaciona as experiências do autor e leitor no sentido
atribuído ao texto, que se constrói mobilizando-se uma gama de estratégias
que envolvem uma ação colaborativa entre os atores sociais envolvidos no
processo, por exemplo, pela mediação de um par mais competente.
•

O autor: quem é, de onde veio, em que contexto sócio-histórico viveu ou
vive?

•

O texto: que informações quer passar, de que forma, com que finalidade?

•

O leitor: que vivência tem, qual sua familiaridade com o tema, qual o seu
conhecimento de mundo, que hipóteses levanta sobre o tema, como
participa de forma ativa na construção de sentido?

O que é ler? Para que ler? Como fazer isso?
Koch e Elias (2006, p. 9-12) destacam que a depender da concepção de
língua que se adotar para responder tais questões, teremos três abordagens
distintas: (1) foco no autor; (2) foco no texto; (3) foco no autor-texto-leitor. Na
primeira concepção, a língua é entendida como expressão do pensamento e
o sujeito-autor como “senhor absoluto de suas ações e de seu dizer”, sendo,
portanto, o texto como um produto que representa o pensamento.
Se o foco se volta para o texto, a concepção de língua enquadra-se na
visão estruturalista, sendo esta um “código” cujo usuário está assujeitado
ao sistema, que, segundo as autoras citadas anteriormente, é um estado
de não percepção consciente do processo. Desta forma, o ato de ler exigiria
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do leitor tão-somente o reconhecimento do que está dito no texto, tendo sua tarefa reduzida
ao reconhecimento das palavras excluindo assim a percepção das intenções do autor, como no
primeiro caso em que o foco se volta para ele.
Na opção pela terceira via, em que a concepção de língua é interacional e dialógica, Koch e Elias (2016)
ainda argumentam que os leitores são sujeitos que participam ativamente da complexa atividade de
produção de sentidos, momento em que são consideradas suas experiências e conhecimentos prévios.
A leitura é o processo pelo qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do
texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que
sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra
por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita
controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão,
avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. (Parâmetros Curriculares
Nacionais: 3° e 4° Ciclos de Ensino Fundamental: Língua Portuguesa/Secretaria de Educação
Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 69-70).

SD1: Todos podem ser autores de livros?
Objetivos
•

Selecionar informações significativas ou relevantes para a compreensão do texto lido.

•

Buscar pistas textuais, intertextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando a
compreensão.

•

Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero textual e os prováveis
destinatários/interlocutores.

•

Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a estrutura e a apresentação do
gênero biografia.

Material necessário
•

Vídeo de Lucas Yuri, escritor mirim.

•

Biografia de Jon Scienszka.

•

Biografia de Lucas Yuri.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta sequência didática nos dedicaremos a trabalhar a concepção de
leitura como atividade interativa: autor-texto-leitor. Nela veremos a biografia do
autor do livro “A verdadeira história dos três porquinhos”, Jon Scienszka, assim como a biografia do
autor mirim Lucas Yuri e o gênero textual biografia.
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Comece relembrando a história que foi trabalhada, perguntando, em seguida, se eles
observaram quem escreveu o livro. Pergunte aos estudantes se eles imaginam o que motivou o
autor a escrever essa história. Apresente então o autor do texto a partir da sua biografia, levando
em consideração somente o que considerar pertinente para os seus alunos.

Biograﬁa de Jon Scieszka
Jon Scieszka: nascido em 8 de setembro de 1954 é um escritor americano de literatura infantil,
mais conhecido por livros ilustrados em parceria com Lane Smith. Scieszka foi o primeiro Embaixador
Nacional dos EUA para Literatura de Jovens, nomeado pelo Bibliotecário do Congresso para os anos
civis 2008 e 2009. Scieszka nasceu em Flint, Michigan, o segundo mais velho dos seis filhos de Shirley
Scieszka, e Louis Scieszka, um ex-diretor da escola primária. Ele cursou a Culver Military Academy,
em Indiana, no Ensino Médio, Albion College, em Michigan, onde estudou inglês, e a universidade
de Columbia para um mestrado em Belas Artes na escrita da ficção. Scieszka vive atualmente em
Park Slope, Brooklyn, com sua esposa Jerilyn Hansen, uma designer de interiores. Seus filhos, Casey
e Jake, vivem no bairro também. Após a graduação, Scieszka trabalhou em diversas áreas, dentre
elas ensinou em uma escola primária, escreveu para revistas e pintou apartamentos.
Enquanto perseguia seu MFA (Mestrado em Belas Artes) na Columbia em Nova York, Scieszka
pintou apartamentos. Ele passou a ensinar de 1a a 8a série na Day School (atualmente Trevor Day
School) por dez anos. Em 1991, começou a escrever e fazer turnês em tempo integral, o que ele
ainda faz hoje. Segundo Scieszka, ele escreve livros porque “gosta de fazer as crianças rirem”. A
maioria de suas obras mais conhecidas foi escrita em conjunto com o ilustrador Lane Smith. Entre
suas colaborações estão The Stinky Cheese Man e outros contos bastante engraçados, como, por
exemplo, “A verdadeira história dos três porquinhos” e “Maldição matemática”. Ele também é o autor
da série Time Warp Trio, para a qual Smith ilustrou oito dos dezesseis livros. A série foi transformada
em um programa de televisão. O design de muitas colaborações Scieszka e Smith, incluindo Stinky
Cheese Man, é atribuído a Molly Leach, esposa de Smith. Scieszka é também o fundador da Guys
Read, um programa de alfabetização baseado na web, para meninos, cuja missão é a de “ajudar os
meninos a se tornarem leitores auto motivados ao longo da vida”. Ele fundou a organização, sem
fins lucrativos, em resposta às suas experiências como professor de escola primária quando as
estatísticas de Avaliação Nacional de Progresso Educacional dos Estados Unidos mostrou os meninos,
consistentemente, marcando pior do que as meninas, em testes federais de leitura a cada ano, em
cada nível. (com adaptações-https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Scieszka)
Professor, comece o seu trabalho fazendo a leitura da biografia coletivamente e explorando
as palavras desconhecidas. Em seguida, explore a vida do autor (nome, cidade onde mora, país,
família, atividades que exerceu e porquê ele gosta de escrever). Chame a atenção para o gênero
textual, a linguagem usada, as informações que devem conter, relacionando as características do
gênero aos espaços sociais em que mais circula e também destacando a intencionalidade de um
texto biográfico.
A partir das discussões levantadas, questione se os alunos acreditam que uma criança também
pode ser autora de livros. A partir da resposta dos estudantes, pergunte-lhes se conhecem alguma
criança escritora. Como próximo passo, sugerimos que apresente o vídeo do escritor mirim, Lucas
Yuri. Disponível em: <https://www.cyoutube.com/watch?v=rT0X7J36Ly>.
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Biograﬁa de Lucas Yuri
Lucas Yuri Bispo Pinto, baiano, natural de Salvador, nasceu aos 30 de janeiro de 2002. É membro
da Academia de Letras do Brasil-Seccional, Suíça, cursa o 7o ano do Ensino Fundamental. Como todas
as crianças, Lucas Yuri gosta de estudar, brincar, ler, contar piadas, contar histórias, cantar, dançar e
escrever. Dos oito livros escritos por ele, apenas quatro já foram publicados: “A Aranha Vaidosa” (2011);
“O menino que achava que o planeta Terra era todo dele” (2012); “A menina que queria ser uma artista
completa” (2012); “Quindim: o gato raivoso” (2013). Participou da Antologia Poética Sensações - do
Facebook -, com três poemas em 2013. Lucas também prefaciou o livro “O anjo que veio do céu”, v. 2, de
Sandra Stabile, 2013. Lucas também deu entrevistas no programa TVE Revista, da TVE Bahia; Programa
Multicultura da Rádio Educadora FM, da Bahia; Programa Só para Mulheres, da Rádio Metrópole FM;
Programa do Bocão, na Rede Record Bahia; Jornal Correio da Bahia (03.11.2011, p. 3); TV UNEB, BATV da
Rede Bahia; e Jornal da Manhã, da Rede Bahia; Jornal A TARDINHA; tudo isso, além de ter sido o garoto
propaganda da Secretaria da Cultura, no Dia das Crianças em outubro de 2011.
Em 5 de setembro de 2011, em visita à exposição de quadros dos alunos do Instituto Social de
Portão, em Lauro de Freitas, mesmo antes do lançamento oficial do livro, Lucas foi homenageado
pela professora e artista plástica, Débora Fontes. Naquela visita recebeu a medalha de “Honra ao
Mérito”, por incentivar os alunos a ler e escrever.
Em outubro de 2011, Lucas Yuri foi homenageado, na BIENAL DO LIVRO, pelos alunos da Escola
Viva Infância de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, onde foi trabalhado o livro em classe
com os alunos do grupo infantil, ocasião em que eles reproduziram o livro da “Aranha Vaidosa”
em material reciclado e sucata, com um metro de cumprimento. Em 17 de dezembro de 2011, no
Teatro Municipal de Lauro de Freitas, Lucas Yuri recebeu, das mãos da professora Lúcia Moreira,
a medalha de “Honra ao Mérito”, pela atuação em prol da Literatura e por doar R$ 1,00 (um real)
da venda de cada livro ao Orfanato Lar Mundo da Criança, de Mãe Marina, localizado em Lauro
de Freitas (a doação foi realizada após as vendas da tiragem). Foram apresentados pelo Projeto
Alma Brasileira à Academia de Cultura da Bahia quatro nomes de escritores para ser o ESCRITOR
DESTAQUE 2011, e o vencedor por unanimidade, depois de ter seu currículo analisado, foi Lucas
Yuri. O escritor recebeu, em solenidade na Academia de Cultura da Bahia, no dia 16 de dezembro
de 2011, pelo Projeto Alma Brasileira, o Certificado de Escritor Destaque de 2011. Em 1° de abril de
2012, Lucas Yuri participou do Encontro de Escritores Mirins, que aconteceu na Biblioteca Infantil
Monteiro Lobato, juntamente com os Escritores Mirins, Ítalo Silva e Mariana Pina.
Em 30 de dezembro de 2011, Lucas Yuri foi convidado pela Biblioteca Pública do Estado (Biblioteca
Central dos Barris), para fazer o relançamento do livro “A aranha vaidosa”, cujo evento aconteceu em
13 de abril de 2012, com as atividades do Dia do Livro para incentivar as crianças das escolas públicas
a gostarem de ler e escrever. Ele também participou do III Concurso Nacional de Poesias - Mãos que
Falam, com três poemas. Recebeu a “menção honrosa” pelo “Poema da Natureza”, cujo certificado
de participação do concurso foi entregue em 30 de março de 2012, na mesa cultural do Projeto de
Literatura Alma Brasileira, na Academia de Cultura da Bahia, na Faculdade 2 de Julho.
Em 16 de dezembro de 2012, Lucas Yuri foi homenageado novamente pela Escola Viva Infância
e em 4 de março de 2013, no Teatro Municipal de Lauro de Freitas, onde recebeu, das mãos da
professora Lúcia Moreira, uma tela alusiva ao livro “A menina que queria ser uma artista completa,”
obra trabalhada pelos alunos da Educação Infantil.
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Em 14 de março de 2013, Lucas Yuri recebeu do Projeto de Literatura Alma Brasileira,
o Certificado de 4o lugar pelo poema “A Feira do Campo Grande”, conforme participação no IV
Concurso Nacional de poesias - Mãos que Falam.
Terminado este passo, chame a atenção para o fato de que o autor tinha a mesma idade deles
quando começou a escrever. Compare as duas biografias, as diferenças e semelhanças e quais
aspectos foram abordados em ambas.
Peça aos estudantes que elaborem a própria biografia. Sugerimos que você, professor, elabore
com eles uma lista com os principais tópicos a serem abordados nesse gênero textual. Chame
a atenção dos estudantes para outros aspectos de sua vida, uma vez que a maioria não tem
experiências profissionais como os autores citados nas biografias acima. O seus alunos poderão
relatar então os passeios que fizeram com os pais, algum evento marcante em sua vida pessoal e
acadêmica como, por exemplo, participação em feiras culturais e literárias.
Sugestões
Professor, sugerimos que você crie um “Clube de leitores” a partir das ideias do projeto
criado por Jon Scieszka, o Guys Read, onde sejam reunidos títulos sugeridos pelas próprias
crianças e que haja reuniões periódicas para ensejar que todos os membros do clube
possam compartilhar e refletir em conjunto sobre os textos lidos. A partir desta experiência,
você poderá criar seus próprios projetos.

Indo além...
Você poderá trabalhar também: tipos de mapas; projeções cartográficas; referenciais de
localização, pontos cardeais, direção, distância, as divisões e contornos políticos dos mapas,
o sistema de cores e legenda; TIC (Tecnologia, Informação e Comunicação); o papel das novas
tecnologias no cenário da globalização; Brasil, Estados, capitais e regiões; tempo cronológico;
profissões; visita a espaços de informações e de comunicação artística e cultural: museus, mostras,
exposições, bibliotecas públicas.

Referências
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental- anos iniciais. Secretaria
de Educação do Distrito Federal
Yuri, Lucas. Biografia.
Disponível em: <http://www.escolaomega.com.br/arquivos/LucasYuri-EscritorMirim.pdf>. Acesso
em: 07/02/2017 às 16h04.
Wikipédia. Biografia de Jon_Scieszka. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Scieszka>.
Acesso em 06/02/2017 às 10h30.
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2. Níveis de leitura. (1) Leitura objetiva: localizar informações
explícitas no texto. (2) Leitura inferencial: inferir o sentido de uma
palavra ou expressão pelo contexto. (3) Leitura crítica ou avaliativa
Níveis de leitura e conhecimento enciclopédico
Para uma leitura completa e bem-sucedida espera-se que o leitor, depois de percorrer o
caminho inicial, que trata da decodificação e compreensão do vocabulário, e tenha vencido a etapa
da leitura objetiva, momento em que explora e responde perguntas que se encontram explícitas
no texto, seja capaz de passar para a fase seguinte, que é aquela em que deve mostrar a habilidade
de fazer inferências, ler nas entrelinhas, compreender o que está implícito, valendo-se de pistas
contextuais e de seu conhecimento de mundo para estabelecer conexões, o que é indispensável
para a compreensão. As inferências são operações intelectuais de raciocínio lógico-dedutivo que
recorrem a proposições anteriores ou pistas para se chegar a uma conclusão.
Ler e saber localizar informações
Carolina (C), sujeito e colaboradora de uma pesquisa já mencionada aqui (FREITAS, 2012), fala
de sua matéria favorita, que é Português, mas escolheu o livro de História para a primeira atividade
do dia e, mesmo com dificuldades na decodificação de palavras, demonstra outras habilidades.
Quando a P (pesquisadora) pergunta-lhe em que lição ela está naquela disciplina, imediatamente
busca no sumário o número da página, ficando clara sua familiaridade com essa forma de localizar
informações em um livro, de modo rápido e eficaz.
(...)
C: Como eu não sei a página, eu vou olhar por aqui assim.
[mostrando o sumário do livro]
P: Vai olhar por aqui, não é?
C: Posso ver as páginas porque eu já usei... já fiz isso aqui.
Ler e saber fazer inferências
Valer-se do que é conhecido para entender o desconhecido, comparar informações e
experiências anteriores e transferi-las para a situação atual de leitura é fazer uso do conhecimento
enciclopédico ou conhecimento de mundo, que é parte da bagagem cultural de cada indivíduo.
A busca no acervo particular de experiências e saberes, sobre objetos e realidades, permitem a
reelaboração na construção de novos saberes para a execução de uma tarefa específica. O último
estágio na constituição do sujeito leitor ativo é aquele em que o indivíduo consegue criticar,
reelaborar conceitos e trazê-los para a sua realidade social, cultural e intelectual com o objetivo
de seu crescimento como leitor e cidadão participativo e autônomo. Enquanto essas etapas não se
cumprirem, a leitura estará incompleta. Exemplo:
P: Tá. Então não são originários daqui, eles vieram desses lugares aí, eles não são originários
daqui.
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C: Talvez o ser humano possa, possa ter chegado aqui correndo atrás de animais, porque nesse
tempo (xxx) como congelou...
P: Certo.
C: Estava com pouco, pouca caça, pouco, poucas como é que se diz é... pouco alimento. Porque
os ani..., animais não iam conseguir sobreviver.
(Excerto retirado de FREITAS, 2012, p. 81).
Neste exemplo, Carolina recorre aos seus conhecimentos anteriores para inferir que o homem
pode ter chegado às Américas, correndo atrás de animais em busca de alimento para a sua
sobrevivência, a partir de todas as pistas contextuais que encontrou no texto que estava lendo.
Ler e desenvolver a habilidade de análise e crítica: saber avaliar
Para que o leitor faça conexão do texto com a realidade, é necessário que ele mobilize seu
conhecimento de mundo e suas experiências. Saber analisar criticamente é também saber
argumentar e distinguir fatos de opiniões. No exemplo que se segue, Carolina argumenta com
propriedade o que pensa sobre o que compete a um governante fazer pelo seu povo e avalia a
realidade. Seus argumentos estão fundamentados em sua vivência na comunidade e escola que
frequenta. Confira o exemplo abaixo:
C: [lendo] Mas é preciso também o governo fornecer água potável a todos os municípios do
país e oferecer sempre serviço de tratamento de esgoto.
P: O governo tem feito isso pra população?
C: Pra algumas pessoas não. Eles falam que tão fazendo, eles falam que tem escola, por exemplo,
uma coisa que eu acho muito feio, eles falam que as escolas são ótima (sic), são limpas, arrumadas,
que têm um monte, têm piscina, têm computador, não têm, tia. Eles podem ver isso que não tem.
Lá no Paranoá num tem uma escola que tem computador pros alunos, uma, uma, num tem uma
escola com piscina, uma, uma, do governo não, uma, num tem uma. As aulas que eles tão vendo
se vão cortar pra diminuir o gasto é aula de artes, PD1, só vai deixar PD2...
P: O que é PD1?
C - PD1 é os estudos (sic) dos direito..., direitos que eu sei que eu tenho, os direitos que meu
pai, minha mãe têm contra mim, os direitos da pessoa da população...
P - Só os direitos? Os deveres não?
C: Não, mas a professora, por exemplo, a professora de História tá precisando da aula pra fazer
deveres atrasados, que tá faltando dever, ela pode pegar a aula de PD.
P: Você acha que a população só tem direitos?
C: (ela completa) e deveres.
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P: Ah! e deveres também, né? Quais são os direitos e os deveres da população, do povo em geral?
C: É, os direitos são você ter escola, cidadania, você ter esgoto, saneamento básico, mas também
tem...
P: E os deveres?
C: Os deveres são: você não pinchar (sic) a escola, você não acabar com os seus (...), quando
você chegar no hospital não ficar quebrando as coisas, porque isso é pra você.
O leitor competente
Lorenzi e Pádua (2012, p. 39) destacam que formar um leitor competente é um dos principais
objetivos do ensino de língua portuguesa na escola dentro de uma abordagem de alfabetização que
deseje se inserir na proposta de multiletramentos, levando em conta o caráter multimodal dos textos
e a multiplicidade de significação. Se o leitor não tem vivência do tema tratado não ultrapassará o
primeiro nível de leitura, não chegando, portanto, a galgar o nível seguinte – o das inferências.
Vou exemplificar o que estamos tratando, relatando um episódio ocorrido com um aluno de 3º
ano sobre sua compreensão de enunciados matemáticos, levando em consideração a importância
do vocabulário. Em uma avaliação realizada no 4º bimestre do 3º ano, a professora apresentou aos
alunos o seguinte problema:

Considerando que o mês tem 30 dias, uma pessoa que recebe um salário mensal de
R$ 4.500,00, ganha quanto por dia?

O aluno não respondeu a pergunta. Deixou em branco a questão. Foi-lhe perguntado por que
ele não fez o problema. Depois de um longo silêncio, ele respondeu: _Não sei... Insistindo mais um
pouco lhe foi novamente indagado se havia naquele enunciado alguma palavra ou expressão que ele
desconhecia e ele respondeu: _Não sei o que é salário mensal. Tomada de surpresa, a pesquisadora
tornou a inquirir: _Não? _Não sabe o que é salário mensal? Ele respondeu timidamente: _Não, não sei.
Foi-lhe questionado então, em seguida, se os pais trabalhavam. Ele respondeu que sim. _Minha mãe
é diarista e o meu pai é pedreiro. _E eles não ganham salário? _Minha mãe ganha diária e o meu pai
recebe pagamento toda sexta-feira. A pesquisadora continuou explorando a questão e perguntou
ao aluno se ele achava que R$ 4.500,00 era muito ou pouco dinheiro. Ele respondeu que não sabia.
Ou seja, a professora dessa criança tinha perdido, durante suas aulas, a oportunidade de realizar, no
mínimo, duas ações importantes: a primeira seria a de explicar para o aluno o que significa salário
mensal, quem é o trabalhador que ganha dinheiro por mês, a origem da palavra salário, que vem da
palavra sal, reportando-se ao momento da humanidade quando o sal era utilizado como moeda. O
trabalhador recebia o pagamento em quantidade x de sal pelo período em que tivesse trabalhado.
Poderia também ter pedido aos alunos que fizessem uma pesquisa entrevistando colegas para saber
qual era a profissão dos pais e quanto eles ganhavam, se é que isso fosse possível. Outra investigação
interessante seria a de buscar o valor do salário mínimo vigente no Brasil.
O exemplo mostra e confirma o que já sabemos de “cor e salteado”, ou seja, que muitos alunos
chegam à sala de aula dominando apenas os sentidos que circulam na linguagem cotidiana de sua
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família, de seu grupo social. Assim sendo, torna-se muito difícil para eles relacionar essas formas
conhecidas aos conceitos e às ideias da matemática e de outras áreas do saber que são tratadas
na escola, como, por exemplo, geografia cujos textos são repletos de termos técnico-científicos
e que sem a mediação do professor o estudante tem dificuldade de compreender o que leu. Em
consequência disso, pode-se inferir que existem pelo menos três questões fundamentais a serem
observadas: (1) problemas de linguagem (tais como vocabulário, enunciados com sentido dúbio,
propostas mal elaboradas – pois sabemos que boas perguntas mobilizam boas respostas, entre
outros fatores) problemas esses que interferem na construção de sentido dos enunciados dados
em questões matemáticas; (2) a linguagem formal e abstrata da matemática em contraponto à
linguagem usada nos contextos de realidade concreta em que os alunos estão acostumados; (3) a
descontinuidade da cultura familiar para a cultura escolar. A tudo isso, soma-se a ansiedade gerada
pelo aluno por encontrar-se na constrangedora situação de não saber e não entender aquilo que
está lendo e “ter de dar conta do recado”.
Muitos métodos têm sido empregados com o propósito específico de ensinar vocabulário às
crianças como, por exemplo, leitura de histórias. Há métodos norteados para a compreensão, com
foco na atribuição de significado e busca por sinônimos (nesse caso o uso do dicionário aparece
como um facilitador); métodos norteados para a transposição, com foco no uso de palavras recémaprendidas, para novas sentenças (Cf. MacGUINNESS, 2006). Entretanto, pensar que ensinar e
desenvolver o repertório da criança simplesmente pela exposição da criança a leituras e/ou pelo uso
da consulta aos verbetes do dicionário é uma falácia e, de certa forma, uma postura reducionista.
Não que o uso do dicionário não seja essencial para o ensino e desenvolvimento da compreensão
leitora, todavia se significado e contexto não estiverem casados, mais uma vez o aluno será
arremessado ao nada no processo de compreensão. Os adultos, antes da consulta ao dicionário,
tentam extrair o sentido de uma palavra desconhecida pela sua localização na frase, pelo contexto
ou pela sua derivação (Cf. MacGUINNESS, 2006). Para a criança, o contexto e o conhecimento de
mundo trazido em sua bagagem cultural e linguística têm funcionado como elementos importantes
para a compreensão leitora por serem essenciais no estabelecimento das relações entre o que se lê,
o texto, e experiências já vividas. Os melhores resultados para desenvolver o vocabulário de leitores
principiantes têm sido observados quando se empregam métodos mistos, que além da busca pelo
significado incluem estratégias de associação de ideias, aprendizado de definições e conceitos,
muito treino pela repetição e pela criação de novas sentenças e contextos para as palavras novas,
ativando e fortalecendo, desse modo, o “vocabulário expressivo” da criança. MacGuinness (2006)
ressalta que métodos que “chamem a atenção para o significado e envolva o aluno cognitivamente
produzem ganhos no vocabulário receptivo” (p. 172).
A leitura de vários gêneros textuais tem sido vista como um dos fatores responsáveis pelo
desenvolvimento do vocabulário. Nessa perspectiva pode-se pensar que quanto mais se lê mais se
entra em contato com palavras desconhecidas que vão sendo assimiladas pelo nosso dicionário
mental. MacGuinness (2006), entretanto, destaca que há um pensamento de que ouvir e ler
histórias aumenta o vocabulário e desenvolve a habilidade de compreensão leitora. A partir dessa
ideia, têm-se duas proposições defensáveis, aparentemente antagônicas, mas complementares: (1)
“é o vocabulário que causa a leitura”, porque quanto maior o número de palavras armazenadas na
memória, mais se compreende o que se lê; (2) “é a leitura que causa vocabulário”, porque quanto
mais se lê mais se aprende novas palavras. Ressalte-se, porém, a relevância do desenvolvimento
do vocabulário pelo que se aprende pela oralidade na convivência com os pais, familiares, amigos
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e na interação com professores e colegas, na escola e em outros ambientes. A entrada de novos
termos na memória pela oralidade no cotidiano é um dos fatores mais importantes por ser o meio
primeiro e natural na aquisição de novas palavras da língua.
MacGuinness (2006, p. 163) traz a informação de que “a criança média de cinco anos tem
um vocabulário de aproximadamente 10 mil palavras e a de seis de 13 mil”. Segundo o autor, as
crianças adquirem, em média, 3 mil palavras por ano, cerca de 10 novas por dia. As pesquisas têm
mostrado que esses números dependem diretamente da seleção (verbos, adjetivos, nomes etc.)
e do número de palavras utilizado pelos pais na interação com os filhos. Mostram ainda que a
qualidade no estilo comunicativo nas interações cotidianas (p. ex. gentileza nas interações; ênfase
simbólica fazendo relação entre palavras e coisas; prestar atenção no que a criança diz, deixando-a
falar, seguindo seu comando; uso diversificado e rico de palavras; retorno positivo) são fortes
indicadores de como as crianças vão falar na idade adulta. Senechal e Cornell (1993) citados em
MacGuinness (2006) defendem a ideia de que um estilo mais interativo de pais e professores com
as crianças contribui para ampliar a memória para palavras novas.
O professor tutor-mediador no ensino da matemática dispõe de muitas estratégias para tornar
seu trabalho produtivo. Por exemplo, valer-se da leitura colaborativa em que ambos, professor e
aluno, participam e discutem o enunciado do problema, em todos os seus aspectos, sem, entretanto,
o professor se precipitar e interferir de forma prejudicial no raciocínio do aluno respondendo a
questão por ele. Outra forma de mediar a dificuldade com o significado das palavras compreende
o uso do dicionário para buscar outros sentidos de expressões constantes do enunciado. Podemse apontar como outras estratégias facilitadoras as seguintes ações: recapitular o que foi lido para
ver o que foi compreendido, estimular o aluno a fazer previsões sobre o resultado do problema,
ativar seus conhecimentos prévios incentivando-o a dizer o que já sabe do que o enunciado traz,
formular outras perguntas sobre, estabelecer comparações, fazer analogias, incentivar o raciocínio
lógico, observar a progressão da questão central.
No âmbito da educação matemática, é necessário que o professor alfabetizador tenha
conhecimento das dificuldades de compreensão leitora, já elencadas neste texto, e se conscientize
da necessidade de se transformar em verdadeiro tutor-mediador no sentido de apoiar a criança na
construção de novos saberes, despertando seus conhecimentos prévios e expandindo o conteúdo,
abordando aquilo que ele ainda não sabe. No processo de domínio da leitura, o aluno passa por vários
estágios. Depois de dominar os códigos linguístico e matemático, passa pelo “compreender”, depois
pelo “reelaborar”, que surge da natureza complexa do enunciado. Finalmente vivencia o estágio do
“incorporar”, fazendo desabrochar um novo saber construído dentro de sua própria vivência para ser
capaz de acioná-lo em sua vida prática em sociedade. (FREITAS, V. A. de L. Mediação como estratégia
facilitadora da compreensão de enunciados de problemas matemáticos. Paper. 2015).

Ler para construir saberes e produzir sentidos
O exemplo que se segue refere-se a uma pesquisa, já citada anteriormente, com uma estudante
do segundo ciclo dos anos iniciais. Neste exemplo, a pesquisadora e a menina fazem uma leitura
colaborativa de um texto de geografia. O texto era muito rico em palavras novas, o que exigiu
da aluna várias consultas ao dicionário. Em alguns segmentos, Carolina por meio de raciocínio
dedutivo, faz inferências sobre o significado da palavra petrografia, utilizando como pista a raiz da
palavra petrologia. (Cf. FREITAS, 2012, p. 71).
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(P) Pesquisadora
(C) Carolina
(...)
P: Aí tem também mais informações que você não me disse.
C: O que é petrografia?
P: (volta com o dicionário) Você já consegue sozinha procurar as palavras no dicionário. Então
procura aí, petrografia, que é a palavra que está é...
C: Eu também vou ter de procurar também o que é petrologia?
P: Vai, vai ter que procurar tudo.
C: Peto... Petrografia.
P: Ah! Conseguiu? Ótimo, então leia. Deixe-me ver. Geologia (...)
C: Ramo de... ramo da geologia que trata da descri... descrição, classificação
C: Eu tenho que achar outras também?
P: (...) Você vai ter que achar várias porque têm outras que você não sabe muito bem, não é?
P: Então, você viu alguma semelhança no conceito de petrologia e petrografia?
C: Sim, porque os dois estudam as pedras, o nome já diz, né? Tem a ver com pedra. (A aluna
demonstra raciocínio dedutivo)
P: Qual o pedaço da palavra que tem a ver com pedra?
C: Só o pê..
P: Só o pê? Não é o petro?
C: É o petro, mas na palavra pedra não tem um t.
P: É, não tem um t, mas será que lá no latim de onde a palavra vem não era assim? Quase todas
as palavras do português vêm lá do latim. A língua portuguesa veio do latim. (Cf. FREITAS, 2012)

Construir o sentido pelo contexto – Sugestão de atividade
As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas; ou seja, podem
assumir, em contextos diferentes, significados também diferentes. Assim, para a compreensão de
um texto, é fundamental que se identifique, entre os vários sentidos possíveis de uma determinada
palavra, aquele que foi particularmente utilizado no texto. O aluno precisa decidir, então, entre
várias opções, aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi usada no texto. Ou seja, o
que sobressai aqui não é apenas que o aluno conheça o vocabulário dicionarizado, pois todas as
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alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à palavra analisada. O que se pretende
é que, com base no contexto, o aluno seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra está
sendo usada no texto em apreço. Vejamos o item a seguir:

Realidade com muita fantasia
Nascido em 1937, o gaúcho Moacyr Scliar é um homem versátil: médico e escritor, igualmente
atuante nas duas áreas. Dono de uma obra literária extensa é ainda um biógrafo de mão
cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos
são sucesso de público e de crítica e alguns já foram publicados no exterior. Muito atento
às situações-limite que desagradam à vida humana, Scliar combina em seus textos indícios
de uma realidade bastante concreta com cenas absolutamente fantásticas. A convivência
entre realismo e fantasia é harmoniosa e dela nascem os desfechos surpreendentes das
histórias. Em sua obra, são frequentes questões de identidade judaica, do cotidiano da
medicina e do mundo da mídia, como, por exemplo, acontece no conto “O dia em que
matamos James Cagney”. (Para Gostar de Ler, volume 27. Histórias sobre Ética. Ática, 1999).

A expressão sublinhada em “é ainda um biógrafo de mão cheia” (ℓ. 2) e (ℓ. 3) significa que Scliar é:
(A) crítico e detalhista.
(B) criativo e inconsequente.
(C) habilidoso e talentoso.
(D) inteligente e ultrapassado.

Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver essa habilidade?
O professor pode utilizar algumas estratégias para desenvolver nos alunos a compreensão
do sentido que algumas palavras ou expressões ganham de acordo com as circunstâncias em
que o texto foi produzido e com a visão de mundo que cada um tem. Uma boa estratégia é a
técnica de, após leitura silenciosa, pelos alunos, de textos em que se trabalhe o desenvolvimento
da habilidade de construir o sentido pelo contexto, eles compartilharem o que entenderam. Dessa
forma, o professor pode aproveitar o relacionamento que cada um faz entre a estrutura, conteúdo
do texto e as experiências que cada um traz, com o objetivo de explorar os diferentes significados
que palavras ou expressões podem assumir.
Como sugestão, o professor pode trabalhar essa habilidade utilizando uma mesma palavra
em textos diferentes, de diferentes gêneros. É necessário ressaltar que essa habilidade deve levar
em consideração a experiência de mundo do aluno. É importante que o professor mostre para
seus alunos que o sentido das palavras não está no dicionário, mas nos diferentes contextos em
que elas são enunciadas. Isso não significa que o professor não deva incentivar o estudante a
localizar o significado das palavras no dicionário. Os textos poéticos, literários e publicitários são
especialmente úteis para o trabalho com os diferentes sentidos das palavras.
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Este exemplo foi retirado na íntegra de:
Disponível em: <http://download.rj.gov.br/documentos/10112/588340/DLFE-39117.pdf/
Habilidadesaseremtrabalhadasnoreforcolinguaportuguesa.pdf>. Acesso em: 28/01/17.

SD2: Interpretando o que lemos
Objetivos
•

Selecionar informações significativas ou relevantes para a compreensão do texto lido.

•

Trabalhar os níveis de leitura; localizar informações explicitas e implícitas no texto, inferir o
sentido de uma palavra ou expressão pelo contexto, avaliar o que foi lido.

•

Explorar a imaginação e expressividade.

Material necessário
•

Livro: Chapeuzinho amarelo de Chico Buarque.

•

Folha branca, lápis de cor.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta sequência didática sugerimos o livro de Chico Buarque, “Chapeuzinho
Amarelo”. Este livro faz parte do acervo de literatura infantil que o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE disponibilizou para as escolas da SEEDF. No entanto, se
não for encontrado em sua escola, ele faz parte do catálogo de literatura infantil da Gerência de
Bibliotecas, Livro e Literatura da Subsecretaria de Educação Básica, podendo ser solicitado para o
uso dos professores da rede pública do DF.
Sugestões
Sugerimos abaixo, alguns links onde você poderá encontrá-lo:
http://pt.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinho-amarelo
http://docslide.com.br/documents/holanda-chico-buarque-de-chapeuzinho-amarelo-pdf-ilustrado-por-ziraldo.html
https://livrospralerereler.blogspot.com.br/2011/07/chapeuzinho-amarelo-chico-buarque-de_16.html

Relembre com os estudantes “A verdadeira história dos três porquinhos”, que trabalhamos na
primeira sequência didática. Pergunte-lhes se conhecem outras histórias em que aparece a figura
do lobo. Provavelmente, mencionarão, dentre outras, a história do “Chapeuzinho Vermelho”. Se
não a mencionarem, provoque esta informação e, a partir daí apresente-lhes o livro “Chapeuzinho
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Amarelo”, de Chico Buarque. Se não for possível que todos tenham o livro em mãos, apresente-lhes
a versão digitalizada no datashow para que todos possam ler.
Observe novamente as três etapas de leitura. Converse com os estudantes sobre o que foi lido
para saber o que foi compreendido. Elabore um glossário com as palavras desconhecidas para
serem usadas no decorrer da sequência. Durante essa conversa, você poderá trabalhar os níveis
de leitura: leitura objetiva, inferencial e crítica ou avaliativa.
Professor, para que o estudante possa localizar informações explícitas no texto, ele deverá ser
capaz de encontrar no texto a informação que foi solicitada. A resposta está lá, de modo explícito,
aparente, restando ao aluno a habilidade de descobri-la. Para trabalhá-la, a partir da leitura
“Chapeuzinho Amarelo”, faça questionamentos, tais como:
1. Do que Chapeuzinho Amarelo tinha medo?
2. Em que parte do texto o Lobo vira Bolo?
Proponha aos alunos que retornem ao livro e procurem as informações necessárias para que
possam responder as perguntas, descobrindo, assim, que as informações explícitas são aquelas
que as respostas estão ali, escritas no texto. A leitura de diversos gêneros textuais de variadas
temáticas ajuda os alunos a desenvolverem essa habilidade.
Para que a interpretação de um texto seja completa o estudante deve buscar informações que
vão além do que está explícito. À medida que ele vai seguindo determinadas pistas, atribuindo
sentido ao que está anunciado no texto, ele vai, apoiado no contexto e em seu conhecimento de
mundo, inferindo a resposta do que lhe foi solicitado.
Durante a conversa com o aluno sobre a história do “Chapeuzinho Amarelo” estimule o
desenvolvimento da habilidade de inferir informações, com base em sua bagagem de conhecimento
sobre a vida. Indague-os por que motivo a menina, antes de conhecer o lobo, falava que tinha
“medo do medo do medo de lobo”, e, depois de conhecê-lo, foi diminuindo a quantidade de vezes
que repetia a palavra medo? Na parte da história onde o lobo grita umas vinte cinco vezes o nome
dele, por que a menina começa a ouvir o nome lobo e acaba ouvindo bolo? Para responder essas
questões, os estudantes deverão retornar ao livro para observar o texto verbal e as imagens da
história para inferir por que a menina estava perdendo o medo. Os alunos vão perceber que a
resposta não está lá de um jeito fácil de ser encontrada. É preciso seguir pistas para conseguir
responder. Que pistas são essas? O que elas estão dizendo?
Continue a conversa, trabalhando a capacidade do estudante de relacionar informações,
inferindo o sentido de uma palavra ou expressão apoiando-se no contexto. Para desenvolver
esta habilidade, você poderá fazer perguntas como: Na frase: “Era a Chapeuzinho Amarelo.
Amarelada de medo”. O que significa a expressão “amarelada”? Quando a história nos traz: “de
todos os medos que tinha o medo mais medonho era o medo do tal LOBO.” O que você entende
pela palavra “medonho”?
É importante que você mostre aos estudantes que os sentidos das palavras ou expressões
podem mudar em determinados contextos. Proponha algumas palavras para que a empreguem
em frases diferentes para observarem isso.
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O último nível de leitura que trabalharemos nessa sequência é ler e avaliar. A leitura crítica ou
avaliativa deve ser realizada pelos estudantes a partir do diálogo entre sujeitos-texto. É necessário
que a criança desenvolva a habilidade de argumentar sobre aspectos do texto lido a partir de sua
vivência pessoal e do seu contexto social em que autor e texto se inserem. Para finalizar a conversa
sobre a história e trabalhar esse nível de leitura faça perguntas para as quais os alunos terão que
apresentar nas respostas sua opinião, sua avaliação, como, por exemplo: Por que a menina achava
que ia descolar se tomasse banho? No contexto da história, o que a palavra descolar está significando?
Que pistas é preciso seguir para descobrir a resposta? Onde estão as pistas? Você concorda com a
Chapeuzinho Amarelo? Acha correto ela viver parada, deitada sem fazer nada o dia inteiro somente
por que tinha medo? O que ela deveria fazer? E nós? O que devemos fazer quando temos medo?
Se você preferir uma conversa de forma mais dinâmica, sugerimos que faça uma batalha naval
com todas essas perguntas.
Após trabalhar todos os níveis de leitura apresentados nesta sequência, proponha aos
estudantes que construam um desenho em folha branca, representando o medo deles, e escrevam
o que eles fazem para combatê-lo.
Sugestões
Sugerimos algumas questões que trabalham os níveis de leitura partindo dos livros
“Chapeuzinho Amarelo” e “A verdadeira historia dos três porquinhos”:
Quando Chapeuzinho Amarelo encontrou com o Lobo, viu que ele:
( ) tinha uma boquinha pequena.
( ) usava aparelhos nos dentes.
( ) que tinha um bocão tão grande capaz de comer duas avós.
( ) que ele tinha bafão.
O lobo disse que o primeiro porco não era inteligente porque:
( ) o porquinho não respondeu ao seu chamado.
( ) o porquinho não deu açúcar pra ele.
( ) ele construiu uma casa de tijolos.
( ) ele construiu uma casa de palha.
O que quer dizer a expressão: “apanhava sol”, na frase: “E nunca apanhava sol”?
( ) Que a menina tinha medo de pegar o sol com as mãos.
( ) Que a menina não ficava exposta ao sol.
( ) Que a menina tinha medo de sol.
( ) Que a menina apanhava de sua mãe quando ia no sol.
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Na frase “quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha” a expressão
sublinhada signiﬁca:
( ) quem é inteligente.
( ) quem não pensa.
( ) quem não tem problemas na cabeça.
( ) quem faz as coisas direito.
Você pode encontrar outras questões sobre o tema disponível em: <http://www.educadores.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_port1.pdf>.

Indo além...
ℓ
Você pode ir além com esta sequência fazendo as seguintes atividades: Manuseio e uso do
dicionário; Reconto; Conhecimentos linguísticos com palavras da história; Livros e obras infantis;
Dramatização de histórias; Apoio na oralidade (regionalismo).

Referências
BRASIL, Plano de Desenvolvimento da educação - PDE: Prova Brasil: ensino fundamental: matrizes
de referência tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep, 2008.
BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo. 34. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013.
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Secretaria
de Educação do Distrito Federal.
FREITAS, Vera A. de L. Mediação: estratégia facilitadora da compreensão leitora. In: Leitura e
mediação pedagógica. São Paulo: Parábola, 2012.
FREITAS, Vera. A. de L. Mediação como estratégia facilitadora da compreensão de enunciados de
problemas matemáticos. Paper. 2015.
SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três porquinhos. São Paulo. Cia das Letrinhas, 2005.

34

Teoria e prática

3. Interpretar textos verbais, não verbais e multimodais
Segundo a semiótica social, a língua é produto de um processo de construção sociocultural. Assim
sendo, nenhuma modalidade de linguagem pode ser estudada de forma isoladamente de outras. A
língua – falada ou escrita – somente pode ser compreendida se estiver relacionada a outros modos e
elementos de representação que participem da estrutura e composição de um texto.
Por ser o texto um objeto complexo, teremos de admitir que ele se nos apresenta sob múltiplas
formas e possui muitas facetas. Os textos podem ser verbais (falados ou escritos) e não verbais
(imagens, esculturas, pinturas, desenhos e letras de tamanhos e cores diferentes, gráficos,
fotografias, mapas, ilustrações, boxes de informações etc.), ou seja, toda e qualquer forma de
apresentação que comunique uma mensagem ou complete um texto verbal e funcione como lugar
de interação do sujeito com o mundo e com o objeto de conhecimento.
A noção de multimodalidade se constitui de diferentes formas de configuração dos significados
que se constroem e se manifestam nos diversos gêneros textuais que circulam nas diferentes
esferas de atividades sociais. Na perspectiva da semiótica social, os textos falados ou escritos
são multimodais em sua essência porque são produtos de construção cultural e não podem ser
compreendidos de forma dissociada sem que se estabeleça relação com outros modos semióticos
de representação de todas as partes. Os textos falados, por exemplo, nunca se apresentam de
uma única forma, são sempre acompanhados de gestos, da entonação da voz etc. São multimodais
porque se constituem de vários modos de representação que se complementam mutuamente
para a construção de sentido, que se realiza no momento da interação entre sujeitos e texto.
Para que a criança possa desenvolver seu letramento multimodal, considerando as demandas da
sociedade e os avanços tecnológicos, é necessário que compreenda como esse fenômeno se constitui,
como se expressa e como se articula com outras linguagens para
saber como ler e interpretar tais textos.
Considerando o texto na perspectiva da interatividade autortexto-leitor, é pertinente concordar com a acepção de Beaugrande
(1997), que o entende como “o lugar de constituição e interação
de sujeitos sociais”.

Leitura como atividade social em interação com o outro
Para compreender o texto ao lado, o leitor precisa mobilizar vários conhecimentos
prévios, sua capacidade metagenérica, entre outras competências, e considerar o
contexto em que os fatos ocorrem. Mesmo que a criança do cartaz ao lado tenha
sofrido a violência no Brasil, como está explicado no texto ao lado da imagem
da menina, o cartaz que ela carrega vem em outra língua e não em português.
Isso se justifica porque a mensagem em inglês teve por objetivo atingir a opinião
pública internacional, considerando-se que o inglês é a língua franca do nosso
tempo e do mundo globalizado. É, portanto, a junção de todos esses elementos,
imagem, texto verbal e contexto situacional que constrói um sentido para este
texto. (Cf. KOCH E ELIAS, 2006).
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“Mas a Mônica não se impôs apenas nas histórias; com sua força e da
indústria de comunicação de massa, se impôs também no cotidiano
das crianças brasileiras e, posteriormente, na de vários países.
Hoje, Mônica e sua turma estão presentes não só nos quadrinhos,
mas também na TV, cinema, parques, nos brinquedos, vestimentas,
produtos de higiene, alimentação, construção... e em várias campanhas
educativas. A partir de 2008, em função do desinteresse das crianças
na faixa etária a partir de 11 anos pelas histórias tradicionais da Turma
da Mônica, ela também se tornou jovem”. (cf. Turma da Mônica Jovem).
Neste caso, a finalidade do texto foi atingir meninas pré e adolescentes,
mostrando a personagem Mônica mais identificada com mocinhas
dessa faixa etária. Contribuiu para isso, a imagem da Mônica mais
vaidosa, com visual de “modelo”, e como personagem de capa de
revista. Tudo isso acompanhado da frase: “Mônica cresceu”.
Mônica Jovem. Fonte: Revista Sax.
São Paulo: Sax, 2008.

Os exemplos anteriores demonstram que o ensino da leitura de textos multimodais exige a
prática não somente da leitura de textos escritos, mas a prática da leitura de imagens, conhecimentos
prévios, contexto, etc., principalmente em função do desenvolvimento da sociedade, que trouxe
grandes mudanças no modo de ler. Já há pesquisas que afirmam que o aprendizado escolar é mais
produtivo e significativo quando este se dá com a utilização de materiais didáticos que integram
informações verbais e não verbais em um todo unificado de sentido.

SD3: As imagens falam!
Objetivos
•

Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais.

•

Selecionar informações significativas ou relevantes para a compreensão do texto lido.

•

Desenvolver a habilidade de interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não verbal e
multimodais.

Material necessário
•

Livro: Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque.

•

Livro: A verdadeira história dos três porquinhos de Jon Scieszka.

•

Folhas de papel, lápis, tintas, giz de cera, lápis de cor.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta sequência didática continuaremos trabalhando com os livros de
Chico Buarque, “Chapeuzinho Amarelo” e o de Jon Scieszka, “A verdadeira história dos
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três porquinhos”. Com ela, queremos ajudá-lo a desenvolver em seus estudantes, a habilidade de
não apenas decodificar sinais e símbolos, mas a partir da observação deles, perceber a interação
entre a imagem e o texto. Que as imagens e os textos são parceiros para o entendimento de um e
de outro. Perceberem também, que é possível dizer coisas observando as imagens e que a partir
de palavras podemos construir imagens. Esta habilidade é muito importante para a formação de
novos sentidos para a interpretação de textos que lhes serão apresentados.
Dito isto, é hora de deixar as crianças se deleitarem apenas com as imagens dos dois livros,
observando os traçados dos desenhos, tentando estabelecer diferenças entre os estilos dos
dois ilustradores, como eles passearam pelos textos e os apresentaram em forma de imagens.
Os detalhes, as cores, a profundidade, tentando fazer o reconto de cada história apenas através
dos desenhos, observando o que o ilustrador queria comunicar com cada traçado, folheando
criativamente cada página, se divertindo com elas, como é próprio desta idade, onde escolhem o
que querem ler, inicialmente, se as imagens lhes foram atrativas.
Observe as imagens apresentadas abaixo. A primeira, do lobo sob a visão dele mesmo e a outra,
sob a visão da chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Pergunte se perceberam as diferenças de
cada ilustrador em representar fisicamente cada lobo. Se a intencionalidade foi bem representada.

Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo.
Pode me chamar de Alex.
Eu não sei como começou todo esse papo de
Lobo Mau, mas está completamente errado.

Disponível em: <http://pt.slideshare.net/tlfleite/a-verdadeira-histriados-trs-porquinhos-27225908>.

“E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no
LOBO, de tanto sonhar com LOBO, de esperar
pelo LOBO, um dia topou com ele que era
assim: Carão de LOBO, olhão de LOBO, jeitão
de LOBO, e principalmente um bocão tão
grande que era capaz de comer duas avós,
um caçador, rei, princesa, sete panelas de
arroz e um chapéu de sobremesa”.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinhoamarelo?qid=21ﬀ0877-4989-4fdb-9608-6f0ce42af667&v=&b=&from_search=1>.

Apresente aos alunos a imagem a seguir, e peça que interpretem o que aconteceu, de acordo
com a história.
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Disponível em: <http://pt.slideshare.net/nadiechristina/chapeuzinho-amarelo?qid=21ﬀ0877-49894fdb-9608-6f0ce42af667&v=&b=&from_search=1>.

Verifique se observaram que o ilustrador usou os intervalos entre as figuras, enfatizando
o branco ao invés do preto para demonstrar que o lobo mau vai se transformando em bolo
gradativamente a partir do momento em que chapeuzinho vai perdendo o medo dele.
Proponha aos alunos que criem um convite
para uma festa onde o bolo será o da imagem abaixo,
trabalhando a estrutura do gênero textual convite e sua
intencionalidade.
O aluno deverá estar atento à imagem e para que
tipo de festa este bolo é adequado.
O importante nesta sequência é que o aluno tenha
a capacidade de perceber a interação entre a imagem e o
texto escrito.
Sugestões
Professor, crie também situações em que os estudantes possam observar mais atentamente as
imagens dos livros que circulam pela classe, ou pela escola de maneira geral, propondo a eles
que observem as diferentes maneiras que os ilustradores desenham árvores, bichos, pessoas
etc. Observar que uns pintam, outros desenham, outros fazem colagens ou usam outras técnicas.
Poderá pedir também, que criem a própria versão do lobo, a partir de uma pesquisa sobre
os hábitos dos lobos.
Para trabalhar o letramento digital os estudantes
poderão também criar memes usando a criatividade e
relacionando com os acontecimentos do nosso País.
Exemplo, ao lado, de meme para trabalhar atualidades:
Meme criado por: Guilherme Baroni Morales.
Você pode encontrar algumas questões que trabalham essa habilidade
disponível em: Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.
pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_port1.pdf>.
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Indo além...
Você poderá trabalhar também:
•

Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do cerrado. (link os lobos da
história com o lobo guará).

•

Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.).

•

Cores primárias e secundárias.

•

Cores frias e cores quentes.

•

Histórias em quadrinhos e tirinhas.
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4. Gêneros textuais e intergenericidade. Composição.
Intencionalidade
Os gêneros do discurso: a proposta de Bakhtin
A Teoria da Enunciação, (BAKHTIN, 1997, p. 279) postula que a “utilização da língua se dá
em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes
de uma ou de outra esfera da atividade humana”. Segundo ele, tais enunciados são, portanto,
o reflexo das condições e finalidades de cada uma dessas esferas, e cada uma delas elabora
“seus tipos de enunciados”, aos quais ele denomina gêneros de discurso. A partir dessa
reflexão, o autor postula a existência de uma grande variedade de gêneros derivada da
multiplicidade das atividades humanas em que a linguagem é entendida como ação. Dada
a diversidade dos gêneros do discurso, torna-se difícil o seu estudo e o estabelecimento
de uma categorização. Entretanto, segundo Bakhtin ([1929], 1999, p. 181-282), a dificuldade
em definir o caráter genérico do enunciado não deve ser empecilho para se considerar
uma diferença entre os gêneros. Para ele, é fundamental que se distinga gênero primário
(simples) de gênero secundário (complexo). Os gêneros primários se evidenciam em
situações comunicativas socioculturais mais simples, são aprendidos espontaneamente
(por exemplo, diálogos familiares, conversas ao telefone), sendo mais próprios da oralidade
e não necessitam de ensino formal. Os gêneros secundários, no entanto, ocorrem em
situações sociocomunicativas e culturais mais complexas, estão mais ligados à escrita, são
mais formais e podem ser exemplificados com o discurso científico, o romance, o teatro e o
discurso ideológico, entre outros. Isto, entretanto, não significa que não se possa encontrar,
no gênero secundário, manifestações do discurso oral, como, por exemplo, um sermão, uma
palestra, uma conferência ou um seminário. O gênero secundário, conforme diz Bakhtin,
constitui uma categoria complexa que engloba e modifica o gênero primário.
O que deve ser observado, a partir da exposição de Bakhtin, é que, teoricamente, essa distinção
entre gêneros primários e secundários é necessária e importante apenas para efeito de análise dos
gêneros. É importante também ressaltar que é a inter-relação entre eles (primário e secundário)
que contribui para o esclarecimento da natureza do enunciado. Entender claramente a natureza
do enunciado (os diversos gêneros do discurso) é, para Bakhtin, imprescindível para qualquer área
de estudo linguístico.
O objetivo da escola é garantir que o aluno possa participar das mais diversas práticas
sociais de linguagem para o seu desenvolvimento e efetiva inserção na sociedade letrada. Em
consequência da grande diversidade de atividades humanas, não seria possível organizar os
gêneros em categorias, considerando que sempre que surge nova atividade, surge também
um novo gênero. Com o advento das novas tecnologias, surgiram, por exemplo, o blog, que se
assemelha ao antigo diário, texto muito comum para as moças de gerações passadas. Também
foi o avanço da ciência que, para suprir a necessidade de comunicação, de forma rápida, e para
acompanhar as transformações da sociedade letrada, fez surgir o e-mail, o WhatsApp, o twiter,
e outros gêneros semelhantes.
Para efeito didático-pedagógico, Silva (2012, p. 8-9) sugere organizá-los em onze grupos
decorrentes das semelhanças e diferenças entre eles, conforme os quadros que se seguem:
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1) Textos literários ficcionais

6) Textos com a ﬁnalidade de divulgar produtos
e/ou serviços - e promover campanhas
educativas no setor da publicidade

São textos voltados para a narrativa de fatos e episódios
do mundo imaginário (não real). Entre estes, podemos
destacar: contos, lendas fábulas, crônicas, obras teatrais,

Também aqui a persuasão está presente, mas com

novelas e causos.

a finalidade de fazer o outro adquirir produtos e/ou
serviços ou mudar determinados comportamentos. São
exemplos: cartazes educativos, anúncios publicitários,

2) Textos do patrimônio oral, poemas e letras
de músicas

placas e faixas.

Os textos do patrimônio oral, logo que são produzidos têm

7) Textos com a ﬁnalidade de orientar e
prescrever formas de realizer atividades diversas
ou formas de agir com determinados eventos

autoria, mas, depois, sem um registro escrito, tornam-se
anônimos, passando a ser patrimônio das comunidades.
São exemplos: as trava-línguas, parlendas, quadrinhas,

Fazem parte do grupo sete os chamados textos

adivinhas, provérbios. Também fazem parte do segundo

instrucionais, tais como as receitas, os manuais de uso

agrupamento os poemas e as letras de músicas.

de eletrodomésticos, as intruções de jogos, as instruções
de montagem e os regulamentos.

3) Textos com a ﬁnalidade de registrar e
analisar as ações humanas individuais e
coletivas e contribuir para que as experiências
sejam guardadas na memória das pessoas

8) Textos com a ﬁnalidade de orientar a
organização do tempo e do espaço nas
atividades individuais e coletivas necessárias
à vida em sociedade

Tais textos analisam e narram situações vivenciadas
pelas sociedades, tais como as biografias, testemunhos

São eles: as agendas, os cronogramas, os calendários, os

orais e escritos, obras historiográficas e noticiários.

quadros de horários, as folhinhas e os mapas.

9) Textos com a ﬁnalidade de mediar as ações
institucionais

4) Textos com a ﬁnalidade de construir e fazer
circular entre as pessoas o conhecimento
escolar/cientíﬁco

São textos que fazem parte, principalmente, dos espaços
de trabalho: os requerimentos, os formulários, os ofícios,

São textos mais expositivos, que socializam informações,

os currículos e os avisos.

por exemplo, as notas de enciclopédia, os verbetes de
dicionário, os seminários orais, os textos didáticos,
os relatos de experiências científicas e os textos de

10) Textos epistolares utilizados para as mais
diversas ﬁnalidades

divulgação científica.

As cartas pessoais, os bilhetes, os e-mails, os telegramas

5) Textos com a ﬁnalidade de debater temas
que suscitam pontos de vista diferentes,
buscando o convencimento do outro

medeiam as relações entre as pessoas, em diferentes

Com base nos textos do agrupamento 5 os sujeitos

11) Textos não verbais

tipos de situações de interação.

exercitam suas capacidades argumentativas. Cartas

Os textos que não veiculam a linguagem verbal, escrita,

de reclamação, cartas de leitores, artigos de opinião,

tendo, portanto, foco na linguagem não verbal, tais como

editoriais, debates regrados e reportagens são exemplos

as histórias em quadrinhos só com imagens, as charges,

de textos com tais finalidades.

pinturas, esculturas e algumas placas de trânsito
compõem tal agrupamento.
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Estrutura, composição e intergenericidade
O trabalho com os gêneros em sala de aula exige do estudante “competência metagenérica”,
que é a capacidade que tem o leitor de distinguir um gênero de outro, ou seja, de reconhecer
que uma poesia, por exemplo, não é um artigo de opinião, observando sua estrutura,
composição e função. Como expõem Koch e Elias (2006, p. 109), a poesia se organiza em
estrofes, versos, rimas, enquanto o artigo de opinião se estrutura em torno da defesa de um
ponto de vista pela argumentação. Koch e Elias ainda exemplificam as tirinhas, destacando
sua estrutura tecida por meio de enunciados curtos, balões com a fala das personagens,
em uma mescla de textos verbais e não verbais. A composição de um gênero, portanto, leva
em consideração “a organização, a distribuição de informações, os elementos verbais e não
verbais: a cor, o padrão gráfico, diagramação típica, ilustrações”. (KOCH e ELIAS, 2006, p. 110).

Intergenericidade
Os gêneros não se definem pela sua forma, mas pela sua função, argumenta Koch e
Elias (p.113). São enunciados utilizados nas práticas sociais cotidianas para atender as
necessidades comunicativas dos membros de uma sociedade. Quando encontramos em um
mesmo texto características de forma, composição e estrutura que assumem características
representativas de mais de um gênero, denominamos esse fenômeno de “intergenericidade,
mescla de gêneros ou hibridização” (KOCH e ELIAS, p. 113).
Exemplo: Problema de matemática
Na charge ao lado, exemplo retirado de
Koch e Elias (2006, p. 113) concretiza-se o
fenômeno da intergenericidade. Segundo
a autora, “nenhum leitor maduro tentaria
resolver o problema”. O problema, nesse
caso, está “a serviço” da charge, que tem
como função divertir, criticar e zombar de
fatos da atualidade de uma sociedade.

SD4 – Quando você pensa que é uma coisa, mas é outra...

A intergenericidade é um fenômeno
fundamental para a construção de
sentidos do texto.
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.
br/redacao/intergenericidade.htm>.
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Objetivos
•

Ler e compreender a conversa intergêneros ou hibridização.

•

Reconhecer o propósito de comunicação do texto.

•

Perceber a flexibilidade como característica da estrutura dos gêneros.

Material necessário
•

Revistas.

•

Jornais.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta atividade vamos trabalhar com letras de músicas, charges, tirinhas,
anúncios publicitários. Esse material pode ser facilmente encontrado em revistas,
jornais, e buscas na internet.
Atividade 1:

(...) Hoje não dá
Hoje não dá
A maldade humana agora não tem nome
Hoje não dá
Pegue duas medidas de estupidez
Junte trinta e quatro partes de mentira
Coloque tudo numa forma
Untada previamente
Com promessas não cumpridas
Adicione a seguir o ódio e a inveja
Dez colheres cheias de burrice
Mexa tudo e misture bem
E não se esqueça de antes de levar ao forno
Temperar com essência de espírito de porco
Duas xícaras de indiferença
e um tablete e meio de preguiça (...).
(Os anjos – Legião Urbana)

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/intergenericidade.htm>.

Distribua aos alunos a letra da música “Os anjos” de autoria de Dado Villa Lobo e Renato Russo.
Trabalhe com os alunos a intencionalidade do autor. Explique-lhes que a estrutura deste texto
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mescla receita culinária e letra de música. Você pensa que é uma coisa, mas analisando percebe
que é outra. O elemento que faz com que o leitor identifique este texto como música é o seu
propósito comunicativo e sua expressão estética. Ressalte-se que a estrutura do gênero receita
entra na composição a serviço do gênero música, que é o que predomina e prevalece. Um dos
gêneros é transgredido em sua forma e o outro entra na composição como transgressor que, no
caso da música “Os anjos”, o gênero transgressor é a receita culinária.
Atividade 2:
Observe o texto ao lado. Em que gênero você
o encaixaria? Preste atenção na disposição das
palavras; no conteúdo temático; nos slogans no
pé da página. É um anúncio publicitário? Ou mais
parece um poema? Novamente, você, de início,
pode pensar que é uma coisa, mas é outra. Ou
seja, é preciso que o leitor tenha desenvolvido
sua competência metagenérica para que possa
perceber que, neste caso, o gênero poesia está
a serviço do anúncio publicitário. Exercite com
seus alunos como fazer para descobrir qual
gênero predomina no texto, compreendendo
o seu propósito comunicativo, observando
os detalhes. Destaque também que, nos
anúncios publicitários, a hibridização serve
como importante estratégia e como recurso de
encadeamento persuasivo.
Para que o aluno possa desenvolver sua
competência metagenérica, é necessário que
o professor crie em sala de aula situações e
atividades com o objetivo de familiarizá-lo com
a concepção de gêneros e com “a noção correlata de transgressão (ou similar), aplicando-as, em
seguida, a textos empíricos”. (Cf. LARA, 2005; 2006; 2007). Segundo Lara,
diante de textos em que ocorre transgressão, os alunos são levados a identificar as especificidades tanto
do gênero transgressor, ou seja, aquele que empresta a forma (também chamado de hipogênero), quanto
do gênero transgredido, isto é, aquele que mantém a função (hipergênero). Por exemplo, no caso de um
artigo de opinião apresentado sob a forma de uma carta, o gênero funcional artigo de opinião seria o
transgredido e a carta, o gênero transgressor, já que ele camufla o primeiro, ocupando a totalidade do
espaço textual. Lembramos que por transgressão entendemos o processo em que ocorre uma mescla de
gêneros, na qual um deles assume a função do outro, emprestando-lhe, ao mesmo tempo, sua forma. (Cf.
Gláucia Muiniz Proença Lara. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/Vertentes34/
Glaucia%20Lara.pdf>).

Observe a imagem:
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Querido Papai Noel,
Eu sou um bom menino.
até tarde.
Não assisto
na hora da lição de casa.
Não jogo
Mas você foi um mau velhinho.
, uma
,
E se você não me der um
, outra
, uma
, um
,
uma
, uma
, um
, uma
,
um
, uma
, um
e uma
,
um
eu conto pra Mamãe Noel o que você
fez com a vizinha.

Campanha publicitária da empresa Submarino. A
intergenericidade é um fenômeno relativamente
comum nos anúncios publicitários.

Sobre o anúncio publicitário, assinale a alternativa correta:
I.

O gênero carta está a serviço do gênero anúncio publicitário, e esse último teve sua função sóciohistórica (que é a de vender um produto ou serviço) preservada;

II. O gênero anúncio publicitário teve sua função sócio-histórica modificada, pois a ele foram
atribuídas características do gênero carta pessoal.
III. Ainda que elementos linguísticos do gênero carta tenham sido utilizados no anúncio, não resta
dúvidas de que se trata de um texto do gênero anúncio publicitário.
IV. A intergenericidade pode desencadear um efeito humorístico, o que é parte da estratégia de
composição textual do anúncio publicitário.
a) todas estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) I, III e IV estão corretas.
d) Apenas II está correta.
e) II, III e IV estão corretas.
Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-intergenericidade.htm>.
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Sugestões
Professor, repita o mesmo procedimento das duas atividades sugeridas com charges e
tirinhas. Os alunos apreciam muito trabalhar com esses gêneros textuais, que se prestam
muito bem para os propósitos dessa aula.

Indo além...
Você poderá trabalhar também:
•

Crônicas.

•

Artigos de opinião.
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5. Narrativas: elementos, estrutura; conﬂito gerador
Elementos
Para se trabalhar com narrativas é importante que o leitor conheça seus elementos constituintes,
a começar por compreender e discernir os conceitos de tema, assunto e mensagem.
De acordo com o que coloca Gancho (1991, p. 30), tema é a ideia em torno da qual se
desenvolve a história, que pode ser identificado por um substantivo abstrato, enquanto o assunto
é a concretização do tema, isto é, como o tema aparece desenvolvido no enredo. Pode-se identificálo nos fatos da história e corresponde geralmente a um substantivo (ou expressão substantiva)
concreto. Por sua vez, a mensagem é um pensamento ou conclusão que se pode depreender da
história lida ou ouvida. Configura-se como uma frase. Entretanto, as narrativas não podem ser
analisadas observando-se tão-somente o tema, assunto e mensagem. Há outros elementos muito
importantes que precisam ser considerados para que elas sejam compreendidas. São eles: tempo,
espaço, personagens.
O tempo se determina ou pela sucessão cronológica dos acontecimentos ou pelo tempo
histórico, momento da história da humanidade em que as ações ocorrem. Ainda é possível
identificar o que é chamado de tempo psicológico, que é vivido pela personagem em relação ao seu
estado de espírito. Além desses, é possível identificar um tempo que está ajustado ao modo como
as ações se desenrolam a partir de como o narrador as narra. Um exemplo disso seria o romance
de Machado de Assis, “Memórias póstumas de Brás Cubas”, em que a ordem dos acontecimentos
é narrada pela personagem já morta, de forma invertida, ou seja, do fim para o começo. Outro
elemento relevante é o espaço onde as ações se passam. As referências espaciais podem estar
condicionadas ao espaço físico (real), social ou psicológico (representado pelas personagens). As
personagens, por sua vez, podem assumir o papel protagonista, que sempre representará um
herói, o mocinho ou a mocinha da trama. Há também aquelas que são personagens secundárias
que integram a narrativa em papéis menos relevantes, mas não menos importantes para o
desenrolar das ações. Há ainda os figurantes, cujas participações são apenas de caráter ilustrativo.
O narrador constitui a voz que conta a história a partir de um determinado ponto de vista. É ele que
conta a história. Há textos em que uma das personagens é também o narrador e narra a partir de
dentro da história, caracterizando-se como narrador-personagem. Em outros textos, encontramos
o narrador-observador, que conta a história de uma perspectiva externa a ela.

Estrutura textual – fases, conﬂito gerador
É preciso mostrar ao aluno que, no que diz respeito à estrutura, a sequência narrativa possui um
modelo abstrato construído por estruturas mínimas. Podemos considerar como estrutura mínima de
organização textual para narrativas, o modelo que se segue, nas fases explicitadas abaixo:

1a Fase

2a Fase

Situação inicial: na qual o autor expõe o que será apresentado. Nesta fase o estado
das coisas que estão sendo apresentadas aparece no texto de forma equilibrada,
ou seja, sem nenhum tipo de situação perturbadora.
Complicação: nesta fase, no meio da narrativa, também chamada de
transformação, aparece uma complicação da situação anteriormente relatada. É
47

Consolidando Saberes: LINGUAGEM para os 4º e 5º anos

justamente nesta fase que aparece uma situação perturbadora ou de tensão no
texto gerada por um conflito.

3a Fase

Ações: é a fase que reúne todos os acontecimentos da fase anterior, ou seja, os
fatos desencadeados na fase de tensão.

4a Fase

Resolução: é a fase de retransformação, na qual são introduzidos os acontecimentos
em que a tensão, provocada pela complicação, começa a diminuir.

5a Fase

Situação ﬁnal ou coda: é a fase em que se conclui o assunto, trazendo de novo um
estado de equilíbrio ao enredo.

Dependendo do tema e do tipo de narrador, duas outras fases podem ser acrescentadas:

6a Fase

Avaliação: em que se propõe um comentário relativo ao desenrolar da história
e cuja posição dentro do texto é totalmente livre, isto é, pode aparecer em
qualquer momento.

7a Fase

Moral: fase em que se explicita o significado global da história, aparecendo
geralmente no início ou no fim da sequência.

Exemplo de narrativa decomposta em suas fases constituintes:

1
2

3

4

5

Situação inicial:
Era uma vez um rei rico em terras e em dinheiro.
Complicação:
Sua mulher morreu e ele ficou inconsolável. Trancou-se durante oito dias
inteiros em seu gabinete, onde batia com a cabeça nas paredes, de tanto que
estava sofrendo (...).
Ações:
Todos os seus súditos resolveram ir vê-lo e dizer-lhe o que poderiam fazer de
mais adequado para consolar sua tristeza. Uns prepararam discursos graves e
sérios; outros, leves e até mesmo alegres [...]. Enfim, apresentou-se diante dele
uma mulher toda coberta de crepes negros, com véus, mantas e longas roupas de
luto, que chorava e soluçava tão forte e tão alto, que ele ficou surpreso [...]. Ele a
recebeu melhor que aos outros [...].
Resolução:
Quando a elegante viúva viu o assunto quase esgotado, levantou um pouco
os seus véus [...]. O rei observou-a com muita atenção [...] pediu-lhe para não
imortalizar sua dor.
Situação ﬁnal (+ Avaliação):
Em conclusão, todos se espantaram quando ele se casou com ela, tornando o
negro em verde e cor-de-rosa.
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Moral:

6

Frequentemente, basta conhecer o que as pessoas têm de fraco para entrar em
seu coração e para fazer tudo que se quiser.

(L’oiseau bleu. In: Mme. Leprince de Beaumont e Mme. d’Aulnoy. La bele et la bête, p. 127-129)

Sugestões
Sugestões de atividades para trabalhar narrativas com os alunos:
1. Solicitar ao aluno que produza um texto narrativo contando um fato verídico ocorrido
com ele ou com alguém de sua família, quando se tenha vivenciado um momento de grande
adversidade.
2. Solicitar ao aluno que produza um texto narrativo a partir de uma notícia de jornal, TV,
rádio ou outra fonte de informação qualquer.

SD5: Vamos entender uma narrativa?
Objetivos
•

Identificar na leitura e empregar na escrita elementos que compõem a narrativa, presentes em
diversos gêneros.

•

Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estrutura.

•

Compreender a estrutura de uma narrativa.

Material necessário
•

Fábula: “O veado e a onça”.

•

Cartolina.

•

Lápis de cor.

•

Folha branca.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta sequência didática trabalharemos a estrutura das narrativas e os
elementos que a constroem, assim como aprender a identificar o conflito gerador
do enredo. Para isso, usaremos um reconto de Maria Clara Machado “O veado e a onça”. Contudo,
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você poderá utilizar uma narrativa de sua preferência. Esta história também pode ser encontrada
na versão de Sílvio Romero, no livro “Viagens pelo Brasil, 52 histórias” de Silvana Salerno. Este livro
traz histórias contadas nas diversas regiões do Brasil, sendo que a que iremos utilizar é uma fábula
contada na região Centro-Oeste. Este livro faz parte do acervo de livros do FNDE distribuído às
escolas da SEEDF.
Para desenvolver esta atividade, separe a classe em grupos, de acordo com a quantidade de
fases da história. Entregue para cada grupo um pedaço da história colada em metade de uma
cartolina. Solicite que os estudantes façam a ilustração relativa ao trecho que leram. Em seguida, os
grupos apresentarão seu trecho e sua ilustração, colando aleatoriamente no quadro. Leia a história
de acordo com a ordem em que foram coladas e pergunte se a ordem do texto faz sentido. A partir
de suas falas, reorganize coletivamente a história em início, meio e fim, chamando a atenção para
a coesão e coerência e outros elementos que achar necessário.
Explore a história de acordo com os níveis de leitura, observando e discutindo o conflito gerador
do enredo. Pergunte-lhes se conhecem este gênero literário, fábula, suas características e finalidades
e onde é mais facilmente encontrado. Construa coletivamente uma moral para a história.
Posteriormente explique sobre o que é uma narrativa e sua estrutura. Entregue aos grupos os
nomes das fases e peça que colem no quadro junto ao trecho da história a que lhe corresponde.
Durante a identificação, faça a mediação para melhor compreensão do processo. Finalizado, leia
novamente o texto enfatizando cada fase e suas características.
Para concluir essa sequência proponha aos alunos que escrevam individualmente o reconto
da fábula.

Fábula dividida em fases da narrativa: O veado e a onça
Essa é a história de um Veado e uma Onça que sem saber escolhem o mesmo
lugar para construir uma casa.

Situação inicial

O Veado, durante o dia, escolheu o lugar e limpou o terreno. E depois foi para
a casa dos pais para dormir.
Uma Onça, também procurava um lugar para morar, e viu aquela clareira, e
ainda pensou que o deus da mata a estava ajudando, pois o terreno já estava
até limpo! E cortou varas para fazer os esteios da casa. E quando o sol foi
nascendo, foi para a casa dos pais para dormir.
Daí a pouco chegou o Veado, e quando viu as varas cortadas e preparadas,
também achou que era o deus da mata que o estava ajudando. E trabalhou
durante todo o dia... E assim foi por alguns dias: o Veado trabalhava construindo
a casa durante o dia, e a Onça trabalhava construindo a casa durante a noite e
ambos achavam que o deus da mata os estava ajudando! No fim do último dia
trabalhado, o Veado resolveu dormir em sua casa nova. Tomou banho, comeu
algumas folhinhas, fez uma fogueira no quintal e ficou olhando as estrelas
enquanto o sono não chegava.
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Complicação

Mas quem chegou foi a Onça!
E então os dois começaram a brigar, requerendo a propriedade da casa.

Ações

Resolução

E no meio da discussão eles descobriram que na verdade foram os dois
que construíram juntos a casa, e sem a ajuda dos deuses da mata. Os dois
entenderam tudo. Os dois achavam que ambos eram donos da casa, e não
queriam desistir.

A Onça teve uma ideia: os dois morarem juntos: _Se fizemos a casa juntos,
podemos morar juntos, somos sócios… O Veado estava preocupado: _Isso não
pode dar certo! Mas a Onça o convenceu: _Você sai de dia para pastar, e eu
saio de noite para caçar, nós não vamos nos encontrar nunca. E a casa vai
sempre com alguém, sempre bem cuidadinha...
E a Onça ainda pensou que seria ótimo, pois ficaria com uma casa ótima, que
nem deu muito trabalho e ainda ia guardar uma reserva de comida dentro
dela, se algum dia não encontrar uma caça, é só comer o sócio!
O Veado aceitou, pois não queria perder a casa, mas sabia que aquela
sociedade era muito arriscada, e ficaria atento ao perigo.

Situação inicial
A sociedade funcionou por alguns dias,
Complicação
mas a onça resolveu começar a assustar o Veado. Ela sempre trazia um coelho, paca ou quati para
mostrar ao Veado que ela era forte e sabia caçar.
Ação
O Veado foi contar a um amigo, e todos os seus amigos resolveram ajudar, um deles disse que
tinha visto na aldeia uma pele de onça esticada para secar no sol e eles podiam pedir emprestada.
E quando eles estavam voltando para casa com a pele de onça, encontraram no caminho outra
onça morta, que havia despencado da ribanceira! Quatro veados carregavam a onça morta, e
como toda hora ela escorregava, eles tinham que aparar, ajudando com os chifres. E ela foi
ficando toda espetada!
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O Veado, dono da casa, foi na frente e viu que a Onça havia trazido uma amiga para jantar. O Veado
até tomou um susto, mas aguentou firme e disse que queria fazer uma festa, para inaugurar o
tapete novo que havia trazido: desenrolou a pele e as duas onças tomaram um susto!
O Veado então contou que tinha caçado a onça, e que os veados tem um jeito muito especial de dar
chifradas, que era tiro e queda: matava a onça na hora! E ele disse que as duas onças não precisavam
ficar preocupadas, pois ele achava que a pele de duas onças já era suficiente para forrar todo chão da
casa deles. E a onça perguntou: — Duas? Só estou vendo uma! E o veado explicou:
— Uma aqui na minha mão já pronta, e outra ali com meus amigos, que vão me ajudar a esfolar.
Situação ﬁnal
As duas onças começaram a ficar com medo... E um dos veados ainda completou: ¬Oba! Mais dois
tapetes! E o Veado disse que não, naquelas duas onças ninguém tocava, uma era sua sócia e outra
sua amiga. E então a Onça resolveu dizer que estava de mudança, que ia morar com a amiga em
uma caverna muito charmosa, e que a amiga precisava de companhia!
E assim a Onça partiu, sem mesmo querer deixar o endereço de onde iria... Disse apenas que era
muito, muito longe e que o Veado não seria capaz de achar.
Disponível em: <http://marcelaemaria.blogspot.com.br/2013/03/o-veado-e-onca.html>.

Indo além...
•

Restruturação de texto.

•

Pesquisa sobre fábulas originárias de cada região do Brasil.

•

Regiões brasileiras.

•

Grandezas e medidas (medidas de áreas).

•

Animais em extinção.

•

Relações sociais hábitos e costumes.

Referências
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental - Anos iniciais. Secretaria
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6. Reconhecer e relacionar diversos textos. Intertextualidade
A intertextualidade, segundo Beaugrande e Dressler, (apud KOCH, 1989),é apontada como
um dos padrões de critérios da textualidade, pois esse fenômeno diz respeito à forma como a
produção e interpretações de um texto dependem do conhecimento que se tenha de outros textos
com os quais esse se relaciona.
Segundo Koch (1986), a intertextualidade em sentido estrito é considerada como relação de
um “diálogo” entre textos, que pressupõe um universo cultural amplo e complexo, pois implica a
identificação e o reconhecimento de remissões a obras ou a trechos mais ou menos conhecidos.
Dependendo da situação, a intertextualidade tem funções diferentes, que dependem dos textos/
contextos em que ela é inserida. Evidentemente, o fenômeno da intertextualidade está ligado
ao “conhecimento de mundo”, que deve ser compartilhado, ou seja, comum ao produtor e ao
receptor de textos.
Os teóricos costumam identificar tipos de intertextualidade, entre os quais podemos destacar:
a que se liga ao conteúdo, isto é, a que se refere a temas ou assuntos contidos em outros textos,
mediante referências explícitas (citações, com identificação da fonte) ou mediante referências
implícitas; e a que se associa ao caráter formal, isto é, mediante textos que imitam o estilo, a
linguagem de um autor ou obra (imitação de linguagem bíblica, jurídica; imitação da linguagem de
João Guimarães Rosa etc.).
Os intertextos podem ser explícitos, como nas citações entre aspas, ou implícitos, como em
paráfrases, paródias etc. A paráfrase é uma nova interpretação, explicação ou apresentação de um
texto com a finalidade de torná-lo mais claro ou dar outra contextualização ou enfoque para o seu
sentido. Enquanto a paródia pode ser uma obra literária, teatral, musical etc. que imita outra obra
ou os procedimentos de uma corrente artística, escola etc. A paródia pode ter o objetivo de criticar,
divertir, ensinar, levar a reflexão.
Para fazer compreender ou uso da intertextualidade, é necessário que o leitor ou produtor do
texto compreenda o original e saiba o momento adequado de utilizá-lo em outro contexto.
A paráfrase pode ser construída de várias formas. Veja algumas delas.
a) uso de sinônimos.
Ex.: A geografia é a ciência que estuda a Terra, portanto, muito útil = A geografia é a disciplina
que pesquisa sobre o globo, portanto, muito importante.
b) mudança de discurso direto por indireto e vice-versa.
Ex.: Preocupada, a mãe gritou para o filho: – Levante-se agora para não chegar atrasado ao
primeiro dia de aula. = Preocupada, a mãe gritou para o filho que se levantasse imediatamente
para não chegar atrasado ao primeiro dia de aula.
c) converter a voz ativa para a passiva sintética ou analítica.
Ex. O aluno interessado leu o livro. = O livro foi lido pelo aluno interessado.
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e) substituição de termos por orações.
Ex.: A justiça ordenou a entrega imediata da criança aos pais = A justiça ordenou que a criança
fosse entregue imediatamente aos pais.
f) substituição de orações desenvolvidas por orações reduzidas.
Ex.: Se os alunos não estudarem, como obterão bons resultados nas provas? = Não estudando,
como os alunos obterão bons resultados nas provas?
A paródia é um fenômeno linguístico relacionado à leitura e reconstrução de texto e,
dependendo da situação, de seu contexto, sua realidade. A leitura e produção de paródias
propiciam ao estudante explorar também os implícitos e subentendidos do texto, pois, na análise e
na produção da paródia, a identificação do texto original possibilita evocar um conteúdo ideológico
que é essencial para a compreensão do todo.
No processo de ensino-aprendizagem, a adoção da prática de elaboração de paráfrases e
paródias exige uma postura crítica e reflexiva tanto do educando quanto do educador. Além disso,
o trabalho com a intertextualidade propicia a análise dos mais variados gêneros textuais.
Na Prova Brasil (questão 11, bloco 4), pede-se que o estudante leia a tirinha e faça uma
paráfrase, ou seja, que diga com outras palavras o que a menina do texto faz. Para apresentar a
resposta correta, o aluno deve, primeiramente, ler e compreender o sentido do texto. Observandose as quatro alternativas (sem relacioná-las ao texto), verifica-se que todas se relacionam a
“dentes”; três delas se referem especificamente a “troca de dentes”; e três alternativas propõem
uma ideia negativa relacionada à troca de dentes (“chora de tristeza”, “não gosta disso”, “reclama
da dor”). Portanto, para, de fato, parafrasear o que acontece na tirinha é necessário que o
aluno compreenda o sentido principal do texto para responder que a personagem Mafalda está
trocando seus dentes e não gosta disso.

Toda Mafalda. Joaquim Salvador Lavado (Quino). São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.111.

A menina do texto
(A) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes.
(B) está trocando seus dentes de leite e não gosta disso.
(C) reclama da dor que sente ao trocar os dentes.
(D) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes.

54

Teoria e prática

Sugestões
Sugestão de atividade a ser desenvolvida com os alunos
Leia os textos 1 e 2:
Texto 1
O leão e o rato
Esopo
O leão estava a dormir no seu covil em certa tarde de Verão, quando um rato lhe passou
por cima do focinho e o acordou. O leão rosnou, furioso, e já ia esmagar o rato com a pata
enorme quando:
— Oh!, poupai-me, senhor – guinchou o rato.
— Na verdade, eu não mereço ser morto. Não vos fiz mal... e também não presto para
comer.
O leão tornou a rugir, ensonado.
— Além disso – continuou o rato – se me poupardes agora, talvez um dia possa fazer
qualquer coisa por vós.
O leão rugiu uma enorme gargalhada, mas levantou a pata e o rato escapou-se. Passado algum
tempo, o leão foi capturado por caçadores que o amarraram com fortes cordas no chão. Sem
qualquer esperança de fuga, começou a rugir, e a sua voz ecoou em todos os recantos da
floresta. O rato, que também saíra para caçar naquela noite, depressa reconheceu a voz do
leão e correu para o sítio onde ele estava. E vendo o que se passava, disse:
— Não vos preocupeis, senhor, eu tiro-vos daí num instante.
— E logo começou a roer e a mordiscar as grossas malhas da rede. Passado pouco tempo, o
leão estava solto. O rato, como tinha prometido, salvou-lhe a vida.

Moral da história: Os pequenos amigos podem se revelar os melhores aliados.

Vocabulário
covil – cova habitada por animais ferozes; toca.
guinchar – soltar guinchos (como, p. ex., o porco).
ensonado – que tem sono; sonolento.
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Texto 2
Hierarquia

Millôr Fernandes
Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha
acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas1. Ainda com as palavras da
mulher o aborrecendo, o leão subitamente se defrontou com um pequeno rato, o ratinho
mais menos que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente
para fugir, o leão gritou: “Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na
criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas para que você
possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, inferior, mesquinho,
rato!” E soltou-o. O rato correu o mais que pôde, mas, quando já estava a salvo, gritou
pro leão: “Será que Vossa Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar
agora mesmo com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso pra ela com as mesmas
palavras!”2.

1. Quer dizer: muitas e más.
2. Na grande hora psicanalítica, que soa para todos nós, a precisão de linguagem é fundamental.

Moral: Aﬁnal, ninguém é tão inferior assim.
Submoral: Nem tão superior, por falar nisso.

Exercícios:
1°) Após a leitura dos textos, analise com os alunos as seguintes questões, importantes
para compreensão textual.
1. A palavra “rato”, no início da linha 8, texto 2, tem o mesmo sentido que nas outras
ocorrências dessa palavra no texto?
2. Dentre as características do texto 2 está o emprego da linguagem coloquial como se
pode constatar pelas palavras “diz que”, “chateado”, “poucas e boas”, “pra mim”.
3. A expressão empregada para descrever o ratinho (linhas 3 e 4, texto 2): “... o ratinho
mais menos” pode significar o ratinho mais insignificante.
4. O período “Passado pouco tempo, o leão foi capturado por caçadores que o
amarraram com fortes cordas no chão.” poderia ser reescrito da seguinte forma:
“Caçadores, alguns minutos depois, capturavam um leão, amarrando-o no solo com
cordas resistentes”, sem prejuízo semântico?
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5. O nível de linguagem utilizado no texto 1 foi determinado pelo objetivo do texto: ensinar
e pelo público-alvo a que se destina: leitores que se utilizam da norma-padrão.
6. O termo “ainda”, na oração “Ainda com as palavras da mulher o aborrecendo” (linhas 2
e 3, texto 2), tem valor semântico de “até então”?
7. A oração “se me poupardes agora” (linha 8, texto 1) mantém ideia de condição com a
oração anterior?
8. No texto 1, a gargalhada do leão (linha 10) manifesta o seu embaraço ante a possibilidade
de o rato, um ser tão insignificante, vir a ajudá-lo em qualquer tempo?
9. Parafraseando o último período do texto 2, teríamos: “Encontrar-me-ei em breve
com uma lesma conhecida a quem pretendo repetir tudo o que me disse sem alterar
qualquer vocábulo”?
2°) Considerando que a 2a fábula foi produzida a partir da 1a, que tipo de intertextualidade
se verifica entre elas? Explique apresentando duas características desse tipo de
intertextualidade.

SD6: Vocês sabiam que os textos podem conversar entre si?
Objetivos
•

Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de acordo com os
objetivos da leitura.

•

Estabelecer relação entre o texto e outros textos (intertextualidade).

•

Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a estrutura e a apresentação de
cada gênero.

Material necessário
•

Textos e vídeos citados.

Aprofundando o Tema
Professor, aqui trabalharemos um tema bastante interessante, que abre infinitas
possibilidades de atividades lúdicas e dinâmicas, quando o estudante poderá assumir
uma atitude crítica e reflexiva em relação a diferentes gêneros textuais. Eles perceberão que os
textos de diferentes gêneros podem conversar entre si formando outros textos interessantes e

57

Consolidando Saberes: LINGUAGEM para os 4º e 5º anos

divertidos. Vamos falar da intertextualidade, fenômeno da linguagem em que ideias relativas ao
mesmo tema podem ser encontradas em diferentes textos.
Inicie sua aula apresentando aos alunos um slogan crítico sobre a batata Ruﬄes.

Disponível em: <http://www.reimaginecomunicacao.com.br/blog/
sem-categoria/o-caso-da-batata-ruﬄes/>.

Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/
ruﬄes-batata-da-onda.html>.

Pergunte-lhes se conhecem o produto, o que foi entendido do texto, se concordam com ele, se
sabem que tipo de texto é este, qual sua finalidade e intenção. Chame a atenção para tamanho das
letras, se consideram que há alguma intenção por trás desse tipo de apresentação do texto. Em
seguida, apresente a imagem da propaganda original do produto para que possam confrontar as
duas ideias.
Após esse momento inicial, apresente-lhes o vídeo, paródia da música metralhadora, disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=5JAXKxJDys8>.
Questione se eles conhecem a música do vídeo, se viram alguma diferença nessa versão, quais
foram elas, e se já conheciam esse tipo de texto. A partir dessa discussão explane o que é uma
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paródia, e qual seu objetivo. Esclareça que o slogan e o vídeo são exemplos de paródia e que ela
pode ser encontrada em diversos gêneros literários.
Após a conversa escolha quatro estudantes, e entregue a cada um deles os poemas abaixo, eles
deverão ler o texto para a turma um de cada vez, e os colegas devem identificar quais poemas são
semelhantes. Quando conseguirem fazer essa identificação entregue os poemas impressos a todos para
que possam visualizar os textos originais e as paráfrases, identificando as semelhanças e diferenças.
Abra uma discussão sobre o que eles observaram, podendo então explanar o que é a paráfrase, quais
suas características e quando é usada, dando outros exemplos de nossas falas cotidianas, em que
contextos usamos as paráfrases, para enriquecer e tornar o diálogo mais esclarecedor.

Fonte: Portólio do Pibid de Letras. Disponível em: <http://emersoncardosoemerson.blogspot.
com.br/2014/02/2.html>.

Em seguida, apresente a música Monte Castelo, que é um bom exemplo de relações
intertextuais, em que Renato Russo faz uma adaptação na letra de sua música, usando trechos da
Bíblia (Coríntios, 1-13) e do Soneto 11 (O amor é fogo que arde sem se ver) de Luís Vaz de Camões.

Monte Castelo
Legião Urbana
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É só o amor! É só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja ou se envaidece
O amor é o fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer
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Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder
É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É um ter com quem nos mata a lealdade
Tão contrário a si é o mesmo amor
Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face
É só o amor! É só o amor
Que conhece o que é verdade
Ainda que eu falasse
A língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria

Explore a música, perguntando sobre as palavras desconhecidas, fazendo uso do dicionário, se
necessário. Traga a estrutura de um poema, refletindo sobre como são construídos. Poderá trazer
a biografia de Luís Vaz de Camões e o Soneto 11, na íntegra, para enriquecer sua aula e para que os
estudantes possam identificar quais trechos foram usados na construção da música, observando
assim a relação entre os textos.
Para finalizar a compreensão do tema, é importante que você estabeleça as relações entre
todos os exemplos apresentados, enfatizando que eles são exemplos de intertextualidade, e que
os textos podem conversar entre si, sendo mais uma possibilidade para as suas produções textuais.
Para colocar em prática o que foi trabalhado, desafie os estudantes a produzir paródias e
paráfrases, atividade que pode ser realizada individual e em grupos utilizando textos selecionados
por você. Ao final, as produções deverão ser apresentadas aos colegas.
Professor, de acordo com o desenvolvimento de sua turma, você poderá utilizar quantos dias
achar necessário para desenvolver esta sequência didática.
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Sugestões
Professor, como sugestão você poderá elaborar um ditado onde os estudantes tenham que
parafrasear o que for ditado.
Use também a paródia da música atirei o pau no gato, que é bem conhecida pelos estudantes.
Eles poderão fazer uma paródia dos acontecimentos do cotidiano escolar e apresentar
coletivamente.
Com os temas trabalhados acima, há possibilidade de construir jogos diversos. Como
dominó ou jogo da memória com as paráfrases. Quebra cabeça com trechos de músicas
conhecidas. Criar um programa de TV ou rádio para as apresentações das paródias.

Indo além...
Você poderá trabalhar também:
•

Questões da atualidade com reportagens de revistas e jornais.

•

Ditados populares.

•

Literatura de cordel.

•

Letras de músicas de vários gêneros.

•

Expressão corporal e vocal.

•

Dramatização.

•

Noções de ritmo, melodia e harmonia.

Referências
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental- anos iniciais. Secretaria
de Educação do Distrito Federal
DUBOIS, Jean. Dicionário de Linguística. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
MEDEIROS, João Bosco, Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2000.
RUSSO.Renato. Monte Castelo.Disponível em: <https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22490/>.
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7. Relação de causa e consequência
Não pode haver efeito sem causa. Essa causa pode vir expressa no texto, pode ser recuperada
linguisticamente ou pode estar implícita logicamente. Exemplo de frase com a ideia de causa
expressa no texto:
“O jardim está verdinho, porque choveu”. Nesse caso, a chuva é a causa de o jardim estar verdinho.
Já na frase “A porta abriu”, a causa de a porta ter sido aberta pode ser recuperada
linguisticamente. Pode-se pressupor:
(1) A professora abriu a porta. (agente)
(2) O vento abriu a porta. (causativo)
(3) Uma chave falsa abriu a porta. (instrumental)
Na primeira frase, “a professora” é o agente, um ser animado que realiza a ação; na frase 2, o
vento é o sujeito da frase, mas ele não é propriamente um agente, mas sim o causativo de a porta
ter sido aberta; na frase 3, “uma chave falsa” foi instrumento para abertura da porta. A frase 3
poderia ser reescrita da seguinte forma: “O ladrão abriu a porta com uma chave falsa”, em que “o
ladrão” seria o sujeito agente e “uma chave falsa” seria o instrumental utilizado para abrir a porta.
No caso de ideia de causa estar explícita no texto, esta pode também estar expressa no
complemento, como, por exemplo, em “A porta foi aberta pelo vento”, ou pode ser recuperada na
estrutura de um sujeito agente causativo ou instrumental.
É possível também pressupor a causatividade logicamente, sem um elemento ou uma estrutura
linguística recuperável, exemplos:
(4) Os rios correm para o mar.
(5) A criança cresceu rápido.
(6) O suor escorria no seu rosto.
Nas frases 4, 5 e 6, observam-se ações lógicas, sem um elemento explícito que indique a causa.
Na língua portuguesa, há até o ditado que afirma que “todo rio corre para o mar”, como uma ação
lógica. Em 5, “A criança cresceu rápido” não há uma causa explícita para o fato, assim como em
6. Evidentemente, há uma causa responsável por essas ações, mas essa causa não é recuperável
linguisticamente. Pode-se realizar uma paráfrase imaginativa, um exercício de criatividade na
mente do leitor, mas, de fato, a causa dessas ações não está explícita. Neste texto, vamos focar em
situações com elemento linguístico facilmente recuperável.
Retomando-se as ideias de agentivo, causativo e instrumental como representações de causa,
os traços voluntariedade e manipulação são distintivos: enquanto o agentivo representa uma
causa voluntária e manipuladora, o instrumental é não voluntário e manipulado e o causativo é não
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voluntário e não manipulado. Naturalmente, o instrumental pressupõe um agente que o manipula,
sendo, nesse caso, o primeiro a causa imediata e o segundo a causa mediata. Por exemplo:
Em “O aluno magoou a professora”, o aluno é o agente que age voluntária e manipuladoramente
para que ocorra a ação. Já em “A atitude do aluno magoou a professora”, “a atitude do aluno” é o
instrumental da ação, pois é não voluntário e manipulado, ou seja, é necessário que alguém realize
tal ação. E, em “O carro capotou por causa de um buraco na pista”, o buraco na pista é o causativo do
capotamento, pois o buraco é um ser inanimado, portanto é não voluntário, e não manipula tal ação.
Na gramática tradicional, a ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um
determinado fato. As orações subordinadas adverbiais que exprimem causa são chamadas causais.
As conjunções e locuções conjuntivas muito utilizadas para a expressão dessa circunstância são
“porque”, “como”, “pois”, “já que”, “uma vez que”, “visto que”. Exemplos:
(7) As ruas ficaram alagadas, porque choveu muito.
(8) Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas.
(9) Já que você não vai à aula, eu também não vou.
E a ideia de consequência está ligada àquilo que é provocado por um determinado fato. As
orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem o efeito, a consequência daquilo que se
declara na oração principal. Essa circunstância é normalmente introduzida pela conjunção “que”,
quase sempre precedida, na oração principal, de termos intensivos, como “tão, tal, tanto, tamanho”.
Exemplos:
(10) A chuva foi tão forte que as ruas ficaram alagadas.
(11) Tal era a sua felicidade que correu para os braços do pai.
(12) Sua fome era tanta que comeu a banana com casca e tudo.
Diversas questões da Prova Brasil têm o objetivo de verificar se o estudante tem competência
leitora para identificar a causa e a consequência presentes no texto. Por exemplo, na Prova de
Língua Portuguesa do 5o ano, a questão 3 do Bloco 3 apresenta o texto “A escolha de uma noiva”,
pede que o aluno leia e responda por que a terceira moça foi a escolhida pelo rapaz. Em outras
palavras, era necessário que o aluno inferisse a causa de a terceira moça ter sido a escolhida pelo
rapaz para ser sua noiva.
Em primeiro lugar, o aluno deveria compreender que o texto tem como personagens principais:
1) uma avó, 2) seu neto, um pastor que tinha intenção de se casar, e 3) suas três pretendentes. Para
decidir qual a melhor pretendente, a avó pede que ele convide cada moça para almoçar, ofereçalhe um queijo e observe como elas comem o queijo. Para responder a questão da Prova, o aluno
deveria, inicialmente, compreender que o fato de a terceira moça ter tirado a casca do queijo com
calma e cuidado revela que ela era cuidadosa e paciente. Por causa desses atributos, ela deveria
ser a escolhida pelo rapaz.
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Fonte: RIMM. A escolha de uma esposa. In: Matos. Magna Diniz; ASSUMPÇÃO. Solange Bonomo. Na trilha do texto:
alfabetização: novo. São Paulo: Quinteto Editorial, 2001, p. 28-29.

A terceira moça foi escolhida pelo rapaz porque ela
(A) demonstrou que era cuidadosa e paciente.
(B) era mais rápida que as outras.
(C) provou que os últimos serão os primeiros.
(D) sabia como se comportar à mesa.

Competência semelhante está presente na questão 9 do Bloco 3 da mesma prova. Parte-se do
texto a seguir e propõe-se a seguinte questão:
Qualquer vida é muita dentro da ﬂoresta

5

10

15

Se a gente olha de cima, parece tudo parado.
Mas por dentro é diferente.
A ﬂoresta está sempre em movimento.
Há uma vida dentro dela que se transforma
sem parar.
Vem o vento.
Vem a chuva.
Caem as folhas.
E nascem novas folhas.
Das ﬂores saem os frutos.
E os frutos são alimento.
Os pássaros deixam cair as sementes.
Das sementes nascem novas árvores.
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na
terra.
E com o sol vem o dia.
Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.
Tudo tem cor e movimento.

ÍNDIOS TICUNA. Qualquer vida é muita dentro da floresta. In: O livro das árvores.
2. ed. Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues, 1998. p. 48.
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O que diz o trecho
“Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.
Tudo tem cor e movimento.” (v. 17-19)
aconte porque
(A) aparecem estrelas.
(B) brotam flores.
(C) chega o Sol.
(D) vem o vento.

Para responder a questão, o aluno deve retornar ao texto, reler o trecho solicitado e o período
imediatamente anterior: “E com o sol vem o dia. Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e
movimento”. A questão pergunta por que tais ações acontecem, ou seja, qual a causa de tais ações.
Em outras palavras, espera-se que os alunos percebam que a causatividade é o sol chegar (uma
causa não voluntária e não manipulada, o sol simplesmente chega).
A questão 9 do bloco 4 da Prova Brasil exige conhecimentos do leitor sobre causa e
consequência:

O menino que mentia

5

10

15

20

Um pastor costumava levar seu
rebanho para fora da aldeia. Um dia
resolveu pregar uma peça nos vizinhos.
— Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai
comer minhas ovelhas! Os vizinhos
largaram o trabalho e saíram correndo para
o campo para socorrer o menino. Mas
encontraram-no às gargalhadas. Não havia
lobo nenhum.
Ainda outra vez ele fez a mesma
brincaeira e todos vieram ajudar; e ele
caçoou de todos.
Mas um dia o lobo apareceu de fato e
começou a atacar as ovelhas. Morrendo de
medo, o menino saiu correndo.
— Um lobo! Um lobo! Socorro!
Os vizinhos ouviram, mas acharam
que era açoada. Ninguém socorreu e o
pastor perdeu todo o rebanho.
Ninguém acredita quando o mentiroso
fala a verdade.

BENNETT, William J. O livro das virtudes para crianças. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira. 1997.
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No final da história, pode-se entender que
(A) as ovelhas fugiram do pastor.
(B) os vizinhos assustaram o rebanho.
(C) o lobo comeu todo o rebanho.
(D) o jovem pastor pediu socorro.

A questão pede para o estudante completar a afirmação “no final da história, pode-se entender
que”. A intenção é avaliar a capacidade do leitor de compreender que a consequência da mentira
do pastor foi que ninguém o socorreu quando de fato ele precisou e, assim, ele perdeu todo o seu
rebanho, porque, desta vez, ele não estava mentindo quando pediu socorro, no entanto, como
ninguém acreditou no pedido de socorro, o lobo atacou e comeu todo o seu rebanho.
A questão 11 do mesmo Bloco da mesma Prova poderia ter sido elaborada com outras palavras:
“Qual é a causa de a menina reclamar?”. Se o leitor compreender o sentido do texto, ele será capaz
de marcar que o item correto é o B, a menina do texto está trocando seus dentes de leite e não
gosta disso.

Toda Mafalda. Joaquim Salvador Lavado (Quino). São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.111.

A menina do texto
(A) chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes.
(B) está trocando seus dentes de leite e não gosta disso.
(C) reclama da dor que sente ao trocar os dentes.
(D) usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes.

Retomando a primeira ideia apresentada neste texto: “Não pode haver efeito sem causa”.
Na tirinha, o efeito é a reclamação ao longo dos quatro quadrinhos. A causa vem expressa no
texto verbal e não verbal e pode ser recuperada nas marcas linguísticas e pode estar implícita
logicamente: Mafalda está trocando seus dentes de leite e não gosta disso.
Para trabalhar relações de causa e consequência, o professor pode se valer de textos verbais
de gêneros variados. As notícias de jornais, por exemplo, são excelentes para trabalhar essa
habilidade, tendo em vista que, nesse tipo de gênero textual, há sempre a explicitação de um fato,
das consequências que provoca e das causas que lhe deram origem.
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SD7: Vamos produzir um jornal?
Objetivos
•

Identificar as relações de causa e consequências presentes no texto.

•

Ampliar o vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais, revistas, internet e outras
publicações.

•

Identificar os elementos organizacionais e estruturais da reportagem.

•

Identificar a finalidade do gênero textual reportagem.

•

Ler e interpretar reportagens.

•

Produzir reportagens no contexto escolar.

Material necessário
•

Reportagem a sua escolha.

•

Jornais e revistas.

Aprofundando o Tema
Professor, nesta sequência didática veremos as relações de causa e consequência.
Para atingirmos nossos objetivos de aprendizagem trabalharemos com textos
jornalísticos, apresentando aos estudantes mais um gênero textual rico e cheio de possibilidades.
Inicie sua aula conversando com os estudantes a respeito de jornais, explorando se entendem que
eles podem ser veiculados em vários meios de comunicação. Pergunte se eles conhecem o título
de algum jornal e se em suas casas há o hábito de comprar jornais impressos ou se utilizam outros
meios de comunicação para ter acesso a eles. Apresente a reportagem que sugerimos abaixo ou
outra à sua escolha, para ensiná-los a identificar os elementos presentes nos textos jornalísticos.
É importante que se distribua a reportagem para cada um, possibilitando, assim, maior contato do
estudante com o texto. Peça-lhes que leiam seguindo os três passos da leitura: individual, coletivo e com
mediação do professor, recomendando que façam marcações nos trechos que considerem importantes.
Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal
Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores atentos para
evitarem consequências desastrosas.

Andréia Barros
Entre os tantos desafios já existentes na rotina escolar, está posto mais um. O bullying escolar - termo sem
tradução exata para o português – que tem sido cada vez mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser
física ou psicológica, ocorre repetidamente e intencionalmente e ridiculariza, humilha e intimida suas vítimas.
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“Ninguém sabe como agir”, sentencia a promotora Soraya Escorel, que compõe a comissão organizadora do I
Seminário Paraibano sobre Bullying Escolar, que reuniu educadores, profissionais da Justiça e representantes
do Governo nos dias 28 e 29 de março, em João Pessoa, na Paraíba. “As escolas geralmente se omitem. Os pais
não sabem lidar corretamente. As vítimas e as testemunhas se calam. O grande desafio é convocar todos para
trabalhar no incentivo a uma cultura de paz e respeito às diferenças individuais”, complementa.
A partir dos casos graves, o assunto começou a ganhar espaço em estudos desenvolvidos por pedagogos e
psicólogos que lidam com Educação. Para Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça de Minas Gerais, a imprensa
também ajudou a dar visibilidade à importância de se combater o bullying e, por consequência, a criminalidade.
“Não se tratam aqui de pequenas brincadeiras próprias da infância, mas de casos de violência, em muitos casos
de forma velada. Essas agressões morais ou até físicas podem causar danos psicológicos para a criança e o
adolescente facilitando posteriormente a entrada dos mesmos no mundo do crime”, avalia o especialista no
assunto. Ele concorda que o bullying estimula a delinquência e induz a outras formas de violência explícita.
Um seminário organizado pela Promotoria de Justiça da Infância e da Adolescência da Paraíba, em parceria
com os governos municipal e estadual e apoio do Colégio Motiva, o evento teve como objetivo, além de debater
o assunto, orientar profissionais da Educação e do Judiciário sobre como lidar com esse problema. A Promotoria
de Justiça elaborou um requerimento para acrescentar os casos de bullying ao Disque 100, número nacional
criado para denunciar crimes contra a criança e o adolescente. O documento será enviado ao Ministério da
Justiça e à Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Durante o encontro também foi lançada uma publicação a ser distribuída para as escolas paraibanas, com
o objetivo de evidenciar a importância de um trabalho educativo em todos os cenários em que o bullying possa
estar presente - na escola, no ambiente de trabalho ou mesmo entre vizinhos. Nesse manual, são apresentados
os sintomas mais comuns de vítima desse tipo de agressão, algumas pistas de como identificar os agressores,
conselhos para pais e professores sobre como prevenir esse tipo de situação e mostram-se, ainda, quais as
consequências para os envolvidos.
Em parceria com a Universidade Maurício de Nassau, a organização do evento registrou as palestras e as
discussões - o material se transformará num vídeo-documentário educativo que será exibido nas escolas da
Paraíba, da Bahia e de Pernambuco.
Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/reportagem.htm. Acesso em 01/03/2017>.

Após a leitura, inicie a discussão refletindo sobre as características, finalidades e estrutura do
gênero textual reportagem. Chame a atenção para o fato de que os jornais e revistas podem ser
importantes ferramentas de pesquisa, mas devem ser usados de forma crítica, observando se
o texto é claro e sabendo que as informações produzidas pelos grandes meios de comunicação
podem valorizar (exagerar) ou omitir determinados fatos atendendo interesses, opiniões e acordos.
Trate também dos seguintes pontos: do que trata a reportagem? Que fato a provocou? Em que
local e quando se dão os acontecimentos?
A partir das falas dos alunos, pergunte o que motivou a reportagem, apresentando-lhes que,
em geral, os fatos se sucedem numa ordem de causa e consequência, e que essa causa pode vir
explícita como na reportagem acima ou implícita. E que na relação de causa e consequência temos
alguns elementos para serem observados que são: o agente, a causa e o instrumento como está
explicitado neste mesmo tópico. Identifique coletivamente esses elementos dentro da reportagem
lida e mostre que são importantes para a produção e interpretação de um texto. Você poderá
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apresentar outros gêneros textuais para que os alunos identifiquem esses elementos e entendam
o quanto é importante essa identificação para a interpretação dos textos lidos.
Em seguida, pergunte-lhes se acham que os jornais são feitos para adultos ou crianças.
Provavelmente dirão que os jornais são para adultos. Explique, então, que em vários jornais há
cadernos infantis, onde são discutidas questões de interesse das crianças. Exiba, então, o vídeo a
seguir, que explica como um suplemento infantil da “Folhinha”, da Folha de São Paulo é produzido.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2010/08/778905-folhinha-conta-como-e-feito-um-jornal-para-criancas-emdocumentario-assista.shtm>.

De acordo com o vídeo que assistiram, para se produzir um jornal são seguidos os seguintes passos:
•

Reunião de pauta – decisões sobre o que vai sair na próxima edição.

•

Reportagens – Depois das decisões, cada repórter faz pesquisa sobre o tema, entrevistas e
escreve o texto que será publicado no jornal.

•

Imagem – ilustradores e fotógrafos colocam imagens para complementar o jornal.

•

Parte gráfica – impressão do jornal.
Relembre que, além de reportagens

impressas em jornais e revistas, elas podem
ser exibidas na televisão ou no rádio. Para
que compreendam melhor a forma como
é produzido um jornal de televisão, um
telejornal, apresente a imagem abaixo,
com um trecho de uma reportagem sobre o
Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão.
11h00: Reunião em que se discutem os
primeiros acontecimentos do dia.
12h30: O apresentador prepara o roteiro
com a ordem das reportagens.
13h30: os repórteres
reportagens nas ruas.

produzem

as

15h00: reunião para decidir como será o
jornal apresentado aquele dia.
17h50: gravação da chamada do jornal.
20h10: gravação dos 30 segundos iniciais
do jornal.
20h15: início do jornal e apresentação das
reportagens.

Disponível em: <http://www.cabecadecuia.com/drops/2009-08-31/saibacomo-e- feito-o-jornal-nacional-da-globo-53994.html>.
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Abra a discussão dizendo que existe todo um trabalho prévio antes de o jornal ir ao ar. Pergunte
aos estudantes se eles imaginam como é o trabalho do repórter que está nas ruas fazendo uma
reportagem. Pergunte como eles acham que esse trabalho é realizado e peça que registrem as
hipóteses no caderno. Solicite que pesquisem no dicionário o que significa a palavra reportagem.
Depois que apresentarem as definições que encontraram, mostre esta definição: A reportagem
é um gênero de texto jornalístico que transmite uma informação por meio da televisão, rádio ou
revista. O objetivo da reportagem é levar os fatos ao leitor ou telespectador de maneira abrangente
[...] Na reportagem, o repórter vai a fundo no tema, faz investigações, tece comentários, levanta
questões, discute e argumenta. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, os repórteres
têm mais recursos visuais e gráficos disponíveis, o que chama atenção. (Cf. Escola Brasil).
Certifique-se de que os alunos entenderam o que é a reportagem. Explique que esse gênero
é diferente da notícia porque a reportagem é mais aprofundada e, normalmente, mais longa.
Enquanto a notícia só relata o fato, na reportagem tenta-se compreender as causas do fato. Para
isso, o repórter usa recursos diversificados.
Explique para os alunos as partes constituintes da reportagem escrita, como se vê a seguir:
A reportagem escrita é dividida em três partes: manchete, lead e corpo.
•

Manchete: compreende o título da reportagem, que tem como objetivo resumir o que será dito.
Além disso, deve despertar o interesse do leitor.

•

Lead: Pequeno resumo que aparece depois do título, a fim de chamar mais a atenção do leitor e
que responde as questões: quem? onde? quando? como? por quê?

•

Corpo: desenvolvimento do assunto abordado, com linguagem direcionada ao público-alvo. (Cf.
Escola Brasil).

Além disso, a reportagem pode apresentar imagens e legendas. Explique que as legendas são
os textos que aparecem logo abaixo das imagens. É comum também haver trechos de entrevistas
com especialistas em reportagens sobre um determinado assunto. Para desenvolver a habilidade
proposta, sugerimos a realização da seguinte atividade:
Divida a turma em grupos. Cada grupo escolhe um tema para desenvolverem uma reportagem.
Oriente o grupo a construir uma pauta, como é feito na construção dos jornais reais. Nessa pauta
deverá constar:
•

Tema.

•

Escolha da abordagem que será dada.

•

Onde poderão pesquisar para a criação do tema.

•

Possíveis entrevistados.

•

Imagens que poderão ser inseridas.

Após a seleção do tema, o grupo deverá realizar pesquisas que ajudarão na construção do
texto. A pesquisa pode ser feita na biblioteca da escola, na internet ou com pessoas que possam
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dar sua opinião. É importante lembrá-los de que, para a construção de uma boa reportagem,
precisarão compreender o que ocasionou o fato e qual consequência disso; que um repórter deve
estar atento a todos os fatos, para que a informação seja transmitida da maneira mais completa e
fidedigna possível para os leitores e ou ouvintes.
Terminada a etapa de coleta de dados, o passo seguinte é a escrita da reportagem. Você
poderá auxiliá-los nesse processo. Lembre os alunos de que é preciso escolher um título que
chame a atenção do leitor. É preciso também escrever o lead que informe sobre o que será dito na
reportagem. Finalmente, é necessário fazer o corpo do texto, selecionar as imagens adequadas e
construir as legendas. Ajude os alunos a fazerem a disposição da reportagem no papel. Lembre-se
de que elas devem ser revisadas antes da sua apresentação final.
Para a apresentação do jornal você poderá organizar um grande evento na escola, com os
convites elaborados por eles e convidando toda a comunidade escolar. Cada grupo apresentará a
sua reportagem e contará sobre o processo de produção, quais os desafios que foram encontrados
na execução da reportagem e quais as descobertas feitas por eles.
Este jornal poderá ser periódico, contendo notícias e reportagens, incluindo os acontecimentos
da vida escolar.
Após a apresentação das reportagens, você, professor, pode realizar uma avaliação com a turma, a
fim de que os alunos digam o que foi aprendido nesse processo. Por meio dessa avaliação, o professor
poderá saber o que ainda precisa ser trabalhado e o que foi fixado por meio dessa atividade.

Indo além...
Você poderá trabalhar a partir desta história:
•

O letramento digital (as TIC).

•

Estados e municípios brasileiros.

•

Tipos de violência.

•

Profissões.

•

Estatuto da Criança e adolescente (ECA).

•

Relações interpessoais.

Referências
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de Educação do Distrito Federal.
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8. Distinguir fatos de opinião: fatos vs. valor
Distinguir fatos de valor é uma competência que tem sido pouco desenvolvida na escola.
Frequentemente, deparamos com pessoas que insistem em defender suas ideias como se
configurassem fatos da realidade. Ideias não são fatos porque envolvem valor. Fatos podem ser
confirmados, não admitem contestação, não são passíveis de dúvida. Quando nossas ideias são
apresentadas como fatos, nós as colocamos acima de qualquer discussão e suspeita, entretanto
podem ser aceitas ou não, podem ser contestadas. Fatos não são considerados problemáticos.
Ideias são construções humanas, que podem ou não corresponder à realidade. Para um primeiro
exercício para distinguir fatos de valor, podemos nos valer de questionamentos sobre qualquer
assunto ou fenômeno. Por exemplo:
1. Quem foi eleito para o próximo mandato, a partir de 2017, para presidente dos Estados Unidos?
2. Trump, o presidente dos Estados Unidos fará um bom governo?
3. Michel Temer tem a aprovação do povo brasileiro para comandar o Brasil?
4. Quantas crianças do 5° Ano foram reprovadas em 2016 no Distrito Federal?
Para a primeira pergunta, temos somente uma resposta: Donald Trump. Esta é uma questão
de fato, evidente, que não aceita contestação. Entretanto, ao se tentar responder a segunda
questão, será necessário que sejam apresentadas respostas que envolvam o posicionamento
político de quem a responder, o que estará permeado de opiniões e valores acerca da personagem
em questão. Tal como a segunda, a terceira questão não admite uma resposta que se encaixe
em questão de fato, haverá controvérsias que estarão relacionadas à avaliação que levará em
consideração o contexto em que os fatos ocorreram e a divisão política da sociedade brasileira, o
que naturalmente irá configurar uma resposta que se encaixa em questão de valor.
A quarta pergunta terá, com certeza, uma resposta precisa, porque isso é uma das características
das questões de fato. Ao contrário, as questões de valor são expressões que envolvem tomadas
de posição que demonstram a percepção do que é desejável, do que se considera positivo ou
negativo, bom ou mau, elogiável ou criticável, ou seja, são afirmativas que expressam a vontade de
como as coisas deveriam ser e não como elas são.
Veja o exemplo a seguir:

A boneca Guilhermina

5

10
Fonte: MULAERT, A. A boneca Guilhermina.
In: As reportagens de Penélope. São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 1997, p. 17. Coleção
Castelo Rá-Tim-Bum – Vol. 8.

Esta é a minha boneca, a
Gulhermina. Ela é uma boneca muito bonita,
que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha
também. Faz tudo o que eu mando. Na hora
de dormir, reclama um pouco. Mas depois
que pega no sono, dorme a noite inteira! Às
vezes ela acorda no meio da noite e diz que
está com sede. Daí eu dou água para ela.
Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela.
Então eu ponho a Guilhermina dentro do
armário, de castigo. Mas quando ela chora,
eu não aguento. Eu vou até lá e pego a
minha boneca no colo. A Guilhermina é a
boneca mais bonita da rua.
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No trecho “A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua” (ℓ. 13-14) expressa
(A) uma opinião da dona sobre a sua boneca.
(B) um comentário das amigas da dona da boneca.
(C) um desejo da dona de Guilhermina.
(D) um fato acontecido com a boneca e a sua dona.

A primeira questão do
exemplo ao lado, revela
exatamente que a
dona da boneca tem
uma opinião sobre ela,
deixando evidente que
esta é uma questão de
valor porque pode ser
contestada por outras
pessoas. Entretanto, o
mesmo não ocorre com
a questão seguinte,
pois o sentimento que
Guilhermina expressa
é um fato, não é uma
opinião.

No trecho “Mas quando ela chora, eu não aguento”(ℓ. 11-12), a expressão
sublinhada significa, em relação à dona da boneca, sentimento de
(A) paciência.
(B) pena.
(C) raiva.
(D) solidão.

SD8: Vamos dar uma opinião sobre um fato?
Objetivos
•

Identificar o gênero textual crônica.

•

Identificar fatos de opiniões relativas aos fatos.

Material necessário
•

Cartões de cartolina ou folha A4.

•

Texto impresso.

Aprofundando o Tema
Professor, trabalharemos nesta sequência didática a habilidade de estabelecer a
diferença entre fato e a opinião sobre o fato. Para alcançar os objetivos propostos,
você poderá lançar mão de vários gêneros textuais, especialmente os que apresentam estrutura
narrativa como os contos e crônicas.
Para este fim usaremos a crônica de João Anzanello Carrascoza, “Uma lição inesperada”. Esclareça
para os alunos que o gênero de texto com o qual trabalharão é comumente encontrado em
jornais impressos, revistas e livros. Entregue uma cópia da crônica a cada um dos estudantes para
que façam primeiramente a leitura individual e, em seguida, a leitura coletiva. Logo após, faça a
interpretação oral, explorando quais os fatos que se pode identificar no texto e as opiniões que
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foram geradas a partir deles. Exemplifique, com partes da crônica, que um fato é evidente e não
admite contestação, mas que as opiniões envolvem valores que expressam tomadas de posição.

Uma lição inesperada
No último dia de férias, Lilico nem dormiu
direito. Não via a hora de voltar à escola e
rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou
o café da manhã às pressas, pegou sua
mochila e foi ao encontro deles. Abraçouos à entrada da escola, mostrou o relógio
que ganhara de Natal, contou sobre sua
viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias
dos amigos e divertiu-se com eles, o coração
latejando de alegria. Aos poucos, foi matando
a saudade das descobertas que fazia ali,
das meninas ruidosas, do azul e branco dos
uniformes, daquele burburinho à beira do
portão. Sentia-se como um peixe de volta ao
mar. Mas, quando o sino anunciou o início
das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só
gente estranha, que o observava dos pés à cabeça, em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava seu
rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Aborrecido, Lilico
estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados com jeito de nerd. Uma garota
de olhos azuis, vinda do Sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto, que quase bateu no teto quando
se ergueu, dava toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras,
olhava-os assustada, igual a um bicho-do-mato. O mulato, filho de pescador, falava arrastado, estalando a
língua, com sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens umas meninas usando óculos de lentes
grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico. A professora? Tão diferente das que ele conhecera... Logo que
soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a mil por hora, à procura de seus antigos colegas. Surpreendeu-se ao
vê-los em roda, animados, junto aos estudantes que havia conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a
professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão.
Começaram a conversar cheios de cautela, mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao fim do
exercício, parecer que se conheciam há anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não: era ótimo
em Matemática, mas tinha dificuldade em Português. A gaúcha, que lhe parecera tão metida, era gentil e o
mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara responsável, ajudava o pai desde
criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo.
Raciocinava rapidamente e, com aquele tamanho, seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu
mais. Inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim.
Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos.
Sim, justamente porque eram diferentes havia encanto nas pessoas. Se ele descobrira aquilo no primeiro dia
de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de
papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico.
Crônica de João Anzanello Carrascoza, ilustrada por Daisy Sartori. Disponível em: <https://
novaescola.org.br/conteudo/4265/uma-licao-inesperada>.

Discuta com os estudantes sobre o gênero crônica, que é uma forma textual no estilo de
narração e tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por este motivo, é uma leitura
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agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as
ações tomadas pelos personagens. Qual sua estrutura, características e finalidades. Em seguida,
proponha o jogo do VERDADEIRO ou FALSO momento em que terão de identificar as questões de
fato e as de valor presentes na crônica lida. Para essa atividade, divida a turma em dois grupos, e
entregue para cada um duas plaquinhas, uma com a palavra VERDADEIRO e outra com a palavra
FALSO. Você colocará no quadro as perguntas (podem ser impressas em folha A4 ou escritas em
cartolina) e dará um tempo de 30 segundos para que o grupo possa discutir. Assim que terminar o
tempo, apite para que os grupos levantem ao mesmo tempo a plaquinha referente a resposta que
julgam adequada para a questão. Ganha o jogo o grupo que acertar o maior número de respostas.

Sugestões
Perguntas para o jogo:
1. Na frase “No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito”, o motivo foi porque passou mal.
2. A frase “Tinha um japonês de cabelos espetados com jeito de nerd”, expressa uma opinião.
3. O trecho que diz “um sorriso se desenhou no rosto de Lilico” expressa um fato.
4. Lilico se sentia como um peixe de volta ao mar porque estava com saudades dos colegas.
5. Lilico descobriu que na classe que caiu, todos eram estranhos, isso é um fato.
6. A expressão “burburinho à beira do portão” se refere ao silêncio da escola.
7. Lilico estava animado para se apresentar à turma.
8. Lilico constatou que de fato o japonês era nerd.
9. Em “o grandalhão não tinha nada de bobo”. Lilico de expressa um valor sobre o fato.
10. “Havia uns garotos com tatuagens”. Neste trecho Lilico se refere a um fato.

Observe que existem, na relação de perguntas, questões que são meramente de interpretação
textual. Professor, você poderá enriquecer a brincadeira elaborando mais questões, objetivas,
avaliativas e inferenciais.
Terminada a brincadeira, faça a contagem dos pontos e analise com os estudantes cada questão
e o motivo de suas respostas. Após a análise, peça que sublinhem na crônica, de vermelho, os
trechos que elencaram como sendo fatos e de azul, os que disseram ser valores sobre os fatos.
Em seguida poderão confeccionar uma tabela com os trechos de fatos e de valores.
Sugestões
Como sugestão você poderá trabalhar outros gêneros literários. Explore também a imagem
da crônica que apresentamos.
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Indo além...
Você professor poderá trabalhar também:
•

Textos que tratem temas do cotidiano.

•

Diversidade cultural.

•

Convívio escolar.
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9. Texto, contexto, leitura, efeito de sentido: humor e ironia
Propostas teóricas para a compreensão da noção de texto
O estudo do texto como unidade, proposto como hipótese de trabalho pelos teóricos da
Linguística Textual, abriu novos caminhos para se entender suas funções e forma de organização.
A Linguística Textual é a vertente constituída por estudiosos europeus, seguidores da linha
funcionalista introduzida na Inglaterra pela “Escola de Londres” (J. Firth), que se desenvolveu de
modo especial na Alemanha nas últimas décadas do século passado. Esse ramo da Linguística teve
como principais seguidores Halliday, Hassan, Weinrich, Ducrot, Isenberg, Lang, Petöfi, Dressler,
Van Dijk, cujo objetivo era, para alguns, descrever as especificidades do discurso e/ou texto, e
para outros, propor modelos de gramáticas textuais (FÁVERO, 1988, p. 37). O ponto comum entre
eles é o entendimento de que o texto e não a frase é a unidade básica de signiﬁcação, posto que
é por meio de textos que se opera e se manifesta a linguagem. O foco dessa abordagem recai
predominantemente sobre os aspectos da coesão e coerência que se constituem pelas “relações
de sentido que se estabelecem entre os enunciados que compõem o texto, fazendo com que a
interpretação de um elemento qualquer seja dependente do outro”. Halliday e Hassan, (1973, In:
FÁVERO, 1988, p. 38) são apontados como fiéis seguidores dessa linha de pensamento.
Outro importante grupo, dentro dessa mesma vertente teórica, tem como representantes
Dell Hymes, Stubbs e Van Dijk, que muito enfatizam a atividade sociopragmática do texto, pois
o entendem não apenas como uma unidade de signiﬁcado, mas também como uma unidade
comunicativa. Avançando as reflexões, Marcuschi (2001) apresenta uma teoria que contempla
todas as concepções anteriores, porém acrescidas do aspecto cognitivo.
A tentativa de ampliar o estudo para maior compreensão da complexidade de organização
formal e funcional do texto prossegue com Beaugrande que, até o momento, é quem oferece a mais
abrangente abordagem sobre o tema. Beaugrande (1997) propõe uma teoria que postula o texto como
“evento comunicativo, para o qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais”. Nesse modelo
teórico o texto é entendido como um sistema de conexões entre vários elementos (sons, palavras,
significados, participantes do discurso, plano de ações etc.). Para que o texto seja percebido como
evento comunicativo é importante que a atenção se volte para os acontecimentos que se sucedem
entre o momento da articulação dos sons ou da produção escrita. Para Beaugrande (1997), coesão,
coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade são
elementos característicos e essenciais do texto.

Propostas teóricas e técnicas de Bronckart para uma abordagem didática de
tratamento de textos
Bronckart, em uma obra anterior, Fonctionnement des discours (1985) iniciou um trabalho
que apresentou um método de análise contendo diversas técnicas de tratamento de dados
para embasar uma proposta de classificação dos tipos de textos do francês contemporâneo e
uma descrição de suas características linguísticas específicas. As proposições técnicas e teóricas
desenvolvidas no Fonctionnement des discours (a que ele chama abreviadamente FdD) foram
importantes para o desenvolvimento de outros aspectos do assunto. Permitiram aprofundar a
análise das características linguísticas e paralinguísticas de diversos subconjuntos de textos
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franceses. Além disso, as proposições colocadas no FdD “foram exploradas no quadro de pesquisas
sobre aquisição centradas nas etapas de desenvolvimento do domínio, pela criança, das operações
de planificação e textualização”. Tais proposições, segundo o autor,
serviram para uma nova abordagem da didática de textos, que se concretizou na criação de grades de
análise e de avaliação das produções escritas; na elaboração de sequências de ensino; na concepção de
manuais destinados aos professores de grau primário e secundário e levaram a um questionamento sobre
a concepção tradicional dos resumos e permitiram propor uma abordagem totalmente nova para eles.
(FREITAS, 2003)

As condições de funcionamento do texto, interação sujeitos-texto
Em um momento posterior do projeto originário, (FdD, 1985), de Bronckart e seus associados,
em que se desenvolveram estudos sobre a teoria do discurso, integrou-se um conjunto de novas
reflexões, fruto de críticas à obra primeira. Surge, assim, um novo quadro teórico, mais completo e
mais explícito, com o objetivo de tratar, ao mesmo tempo, das condições de produção do texto, da
problemática de sua classificação e das operações nas quais se baseiam o seu funcionamento.
Este novo projeto inscreve-se na mesma linha de pesquisa do projeto anterior. Seus postulados
teóricos atuais derivam-se das proposições da psicologia da linguagem, vertente da psicologia que
se orienta pelos princípios epistemológicos do interacionismo social. Bronckart e colaboradores
(1999, in: FREITAS, 2003) buscam entender as condições de funcionamento do texto, optando
pelo modelo teórico que conjuga linguagem, psicologia e interação. Segundo eles, isso implica,
em última instância, tomar as unidades linguísticas (do fonema ao texto), qualquer que seja a sua
dimensão, como condutas humanas (ou, como dizem eles próprios, como as propriedades das
condutas humanas). (Cf. FREITAS, 2003).
Considerando também a leitura como experiência de interação sujeitos-texto, precisamos
entender as estratégias utilizadas pelo leitor para compreender o texto e os efeitos de sentido
que ele causa. Para construir o sentido do texto é necessária a mobilização pelo leitor de diversas
competências cognitivas e sociais, o seu conhecimento de mundo, o contexto, a materialidade do
texto, condições imprescindíveis para entender o seu funcionamento. Isso porque quando a leitura
se faz ao pé da letra pode nos enganar, podemos incorrer em suposições que deturparão o sentido
da mensagem. Quando a leitura acontece na interação sujeitos-texto, ela nos reaproxima da vida.
Tais reflexões nesse momento podem parecer óbvias, mas são fundamentais para o sucesso do
ato de ler, principalmente quando os textos abordam eventos de humor e ironia da vida cotidiana
presentes nas charges, tirinhas, piadas, nos quadrinhos, provérbios, aforismos e romances.
Observe os quadrinhos abaixo:
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O responsável pelo efeito de humor, considerando que o texto é tratado de forma irônica, é
o teor da fala de Susanita, uma personagem que representa o perfil maternal e conservador da
mulher, por apresentar um discurso alinhado com as teorias feministas que defendem a libertação
das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Entretanto, no último quadrinho ela se rende
aos padrões de práticas tradicionais disfarçadas de “novas tecnologias”, o que causa decepção em
Mafalda, o que fica explícito pela sua expressão facial. Mafalda, por sua vez, é a personagem que
dá título à obra de Quino, cartunista argentino, e se caracteriza como uma menina contestadora
sendo conhecida por suas opiniões e críticas picantes sobre os mais diversos assuntos.
Para construir um sentido e não o sentido do texto considera-se a pluralidade de leituras
possíveis que resultam da pluralidade de conhecimentos e de experiências do leitor. Como
argumenta Koch (2006), o sentido não está apenas no leitor, nem no texto, está na interação autortexto-leitor. Para que o leitor produza um sentido, precisa estar familiarizado com determinadas
situações e expressões do contexto, ou seja, precisa ativar no momento da leitura: “lugar social,
vivências, relações com o outro, valores da comunidade, conhecimentos textuais, valores de época”
(Koch, 2006, p.19), como se pode observar no exemplo que se segue:

A charge acima, de autoria de Ivan Cabral, foi utilizada na prova do Exame Nacional do Ensino
Médio de 2012.
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos
linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à:
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia
que pretende veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço
da população rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso
da família.
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Cláudia Moura da Rocha (UERJ) argumenta que o professor pode e deve se aproveitar da riqueza
e expressividade da língua que encontramos nos textos de humor para usá-los como material
didático para desenvolver a compreensão leitora de seus alunos. (texto s.d. disponível em <http://
www.filologia.org.br/xicnlf/4/17.htm>).
Observe os exemplos dados pela autora de como se constrói o sentido nos textos abaixo, nos
quais a estratégia é:
1. presença de semelhança fônica: “20 buscar 100 demora; 60 e vamos embora”.
2. ocorrência de paralelismo: “Amor sem beijo é macarrão sem queijo”.
No exemplo abaixo, o sentido de humor desta piada apoia-se na estratégia da ambiguidade:

REGISTRANDO
Manoel teve um ﬁlho e foi registrá-lo no cartório:
— Que nome você gostaria de dar ao seu ﬁlho?
— Arquibancada do Vasco.
— Mas como Arquibancada do Vasco? Você não sabe que esse tipo de nome é proibido? Seu
ﬁlho não pode ter esse nome.
— Mas por que não? É um nome normal como qualquer outro. Meu ﬁlho tem até um coleguinha
com um nome semelhante.
— Seu Manoel, isso é proibido. Eu não posso fazer isso. Vamos ver... Qual o nome do coleguinha
do seu ﬁlho?
— Geraldo Santos.
Fonte: AVIZ, 2003. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/xicnlf/4/17.htm>.

Como proposta de exercício, construa um sentido para cada um das charges abaixo:

Fonte: CARRAHER, David, 1997.

Fonte: CARRAHER, David, 1997.
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SD9: Hora de rir!
Objetivos
•

Identificar efeitos de humor e ironia em textos variados

•

Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero textual e os prováveis
destinatários/interlocutores.

Material necessário
•

Cartolinas.

•

Canetinhas.

•

Lápis de cor.

•

Giz de cera.

•

Folhas brancas.

•

Revistas.

Aprofundando o Tema
Professor, na sequência didática que lhe apresentaremos a seguir, pretendemos
desenvolver no estudante a habilidade de identificar efeitos de humor e ironia em
textos variados. Para produzir no interlocutor certos efeitos de sentido, entre eles o humor e
a ironia, a forma como as palavras são usadas ou a quebra na regularidade de seus usos são
recursos utilizados para esta finalidade. Para atingir seus objetivos, você poderá usar textos como:
anedotas, charges, tiras, reportagens, quadrinhos, propagandas, entre outros. É muito importante
que o estudante, ao entrar em contato com o texto, entenda seu sentido global e reconheça qual
fato provocou o efeito de ironia.
Apresentamos abaixo, como sugestão, uma charge e uma piada. Peça aos alunos que as leiam
e, então, junto com eles, faça a mediação da interpretação, comparando os dois textos, retirando
deles o trecho onde perceberam o sentido de humor ou ironia.

Disponível em:
<http://2.bp.blogspot.com/_8Us7czZwmqg/
SPFSdG4OvFI/AAAAAAAABlE/EYDhfEhDyrc/
s400/charge-crian%C3%A7a.jpg>. Acesso em:
06/03/2017.
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Piada do menino e o presente de ﬁnal de ano:
O menino chega em casa no ﬁnal do ano e diz:
— Pai, tenho uma notícia pra você!
— O que é? pergunta o pai.
— Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano?
— Sim, meu ﬁlho.
— Então se deu bem. Economizou um dinheirão.

Disponível em: <http://www.piadas.com.br/piadas-para-criancas>. Acesso: em: 06/03/2017.

Dando continuidade às atividades, apresente algumas tirinhas para que os estudantes pintem
os quadrinhos onde a ironia aparece no texto.

Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-euXCL3zLEJI/UfLDBTt6mHI/AAAAAAAAAYI/0pC0bKlV3dU/s1600/
prova+brasil.png>. Acesso em: 06/03/2017.

Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_3em/
imags/tirinha_monica.jpg>. Acesso em: 06/03/2017.

Discuta com os estudantes o tema apresentado em cada texto. Cuide para sempre escolher
temas próximos da realidade deles e observe se os textos não lhes causarão constrangimento.
Lembre-se também de que, para construir um sentido para o texto, o estudante deverá ter
familiaridade com o tema e mobilizar seus conhecimentos prévios para que alcance a compreensão
do que está sendo tratado. Chame a atenção para o elemento surpresa presente nos textos, para a
linguagem dos personagens entre outros indicadores. Pergunte-lhes se esperavam o desfecho que
se apresentou em cada texto, ou seja, se sua expectativa foi confirmada.
Para finalizar, proponha uma dinâmica de grupo, momento em que os alunos deverão construir
uma propaganda, utilizando elementos de humor ou ironia. Nesse caso, não se pode esquecer de
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que o objetivo desta atividade é criar um anúncio publicitário para vender um produto inusitado e
para isso é necessário que seja incluído um elemento surpresa. Sugestões de produtos:
•

Desodorante de cebola.

•

Sabonete de espinhos.

•

Chiclete de pimenta.

•

Picolé de jiló.

Esta atividade fica mais animada se for realizada em grupo. Cada grupo decidirá com que gênero
textual o anúncio será hibridizado, já que a mescla de textos é um excelente recurso para o sucesso
desse exercício. Após a tarefa concluída, os alunos farão as apresentações de seus anúncios. Para
finalizar, faça a análise coletiva, avaliando se todos os grupos alcançaram os objetivos propostos,
identificando os elementos de ironia ou humor dentro dos textos produzidos.

Sugestões
Professor, para enriquecer a atividade e valorizar o trabalho dos estudantes, propomos que
você organize uma exposição de todas as produções, para que os colegas de outras turmas
também possam apreciar.
Poderá também organizar uma feira onde os estudantes deverão “vender” seus produtos,
colocando preços para eles.
Poderá organizar uma feira de troca-troca.
Os anúncios publicitários produzidos poderão entrar como item do jornal organizado
pela turma. A partir deste tema, os estudantes poderão criar charges e piadas para serem
incluídas também na composição do jornal.

Indo além...
•

Sistema monetário.

•

Consumo consciente.

•

Resíduos sólidos.

•

Alimentação saudável.

•

Higiene pessoal.

•

Utilização de encartes de supermercados.
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10. Coesão e coerência. Referenciação e progressão textual
Denomina-se coesão o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos
presentes na superfície textual se encontram interligados, por meio de recursos linguísticos,
formando sequências veiculadoras de sentidos. (KOCH, 1997, p.35).
O fenômeno da coesão textual foi estudado detalhadamente por HALLIDAY e HASAN. Segundo
esses autores, os mecanismos que estabelecem a coesão de um texto são: a referenciação, a
substituição, a elipse, a conjunção (conexão) e a coesão lexical.
a) A referenciação diz respeito aos termos que se relacionam a outros necessários à sua
interpretação. Pode ser situacional (extratextual) ou textual. Esta pode dar-se por:
Anáfora: retomada de um termo; relação com o que é precedente no texto.
Ex. O Presidente da República evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele passou temor e
insegurança.
Catáfora: por antecipação de um termo cuja interpretação depende do que se segue.
Ex. Peço-te apenas isto: que não te alienes.
b) A substituição é a colocação de um item lexical no lugar de outro(s) ou no lugar de uma oração.
Ex. Quando os mestres aceitam a mediocridade, os discípulos fazem o mesmo.
c) A elipse consiste na omissão de um termo recuperável pelo contexto.
Ex. O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria, os particulares.
d) A coesão lexical é obtida por meio da reiteração de itens lexicais idênticos ou com o mesmo
referente. Destacam-se, então, os sinônimos, os hiperônimos (termos de caráter genérico,
como pássaro) e os hipônimos (termos de caráter específico, como canário).
Ex. Convém desmistificar aquele político; desmascará-lo é nossa obrigação (sinônimos).
O manifestante jogou um tomate na cara do ministro; a fruta estava podre (hipônimo/
hiperônimo).
e) A conjunção é um recurso coesivo diferente dos anteriores porque depende das relações
significativas estabelecidas entre orações, entre períodos ou entre parágrafos. Os principais
elementos conjuntivos são as conjunções/locuções conjuntivas, os advérbios/locuções
adverbiais, preposições/locuções prepositivas.
Ex.: Gosto de cerveja, porém prefiro vinho.
A coerência será analisada de acordo com as proposta de Michel Charolles. Este linguista, no
seu famoso artigo Introduction aux problèmes de la cohérence dês textes apresenta um modelo
de análise de textos, enfocando critérios que permitem avaliar a coerência de um texto. Charolles
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propôs quatro metarregras de coerência textual, quais sejam: metarregra de repetição, metarregra
de progressão, metarregra de não contradição e metarregra de relação.
1. Metarregra de repetição – “Para que um texto seja (micro e macroestruturalmente) coerente
é preciso que contenha, em seu desenvolvimento linear, elementos de recorrência estrita”.
(Charolles, 1997)
Esses mecanismos de repetição favorecem o desenvolvimento temático contínuo do
enunciado, permitem um jogo (submetido a regras) de retomadas, a partir do qual se encontra
um fio textual condutor.
Ex. A secretária redigiu um memorando, um ofício e uma ata. Espero que os documentos
possam agradar ao chefe.
2. Metarregra de progressão – “Para que um texto seja (micro e macroestruturalmente) coerente
é preciso que haja no seu desenvolvimento uma contribuição semântica constantemente
renovada”. (Charolles, 1997)
Esse é o princípio da informatividade, segundo o qual todo texto coerente precisa apresentar
uma informação nova, uma contribuição sobre o assunto tratado, isto é, o texto não deve
apresentar circularidade, melhor dizendo, repetição do assunto. A não ser que essa repetição sirva
para garantir a progressão temática.
Ex. A palavra “Páscoa” significa o nascimento de Jesus Cristo, passagem da morte para a vida.
União, paz, prosperidade.
3. Metarregra de não contradição – O texto não pode apresentar contradições nem no âmbito
interno, das ideias no texto, nem em relação ao mundo, à lógica.
Ex. A máquina elétrica é toda manual e velha. (contradição)
4. Metarregra da relação – “Para que um texto seja (micro e macroestruturalmente) coerente é
preciso haver relação entre os fatos”. (Charolles, 1997) “Maneira como os fatos e conceitos
apresentados no texto se encadeiam.” (Charolles, 1997)
Ex. O Banco Central aumenta as taxas de juros para a inflação cair.
A coerência não depende só da ordenação dos elementos linguísticos, mas também de
outros conhecimentos tais como: conhecimento de mundo, conhecimento textual, conhecimento
partilhado, conhecimento situacional. Depende também de diversos fatores: linguísticos,
discursivos, cognitivos, culturais e interacionais.
A compreensão das estratégias de coesão e coerência é fundamental para a formação de
leitores e produtores de textos proficientes. Além disso e por isso mesmo, a maioria das provas de
avaliação e seleção no Brasil apresentam questões que têm o propósito de verificar a competência
dos participantes em tais requisitos.
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Vejamos, por exemplo, algumas questões da última Prova Brasil de 5o ano realizada em 2015.
Na questão 10 do bloco 3 de Língua Portuguesa, pede-se que o estudante identifique a que
a palavra sublinhada se refere. Para responder a questão, o aluno deve reler o trecho do texto
“A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar”,
para identificar que a palavra sublinhada, “dela”, é uma estratégia de referenciação utilizada para
retomar “a floresta”.

Qualquer vida é muita dentro da ﬂoresta

5

10

15

Se a gente olha de cima, parece tudo parado.
Mas por dentro é diferente.
A ﬂoresta está sempre em movimento.
Há uma vida dentro dela que se transforma
sem parar.
Vem o vento.
Vem a chuva.
Caem as folhas.
E nascem novas folhas.
Das ﬂores saem os frutos.
E os frutos são alimento.
Os pássaros deixam cair as sementes.
Das sementes nascem novas árvores.
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na
terra.
E com o sol vem o dia.
Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.
Tudo tem cor e movimento.

ÍNDIOS TICUNA. Qualquer vida é muita dentro da floresta. In: O livro das árvores.
2. ed. Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues, 1998. p. 48.

No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar”. (v. 4-5), a
palavra sublinhada refere-se à
(A) floresta.
(B) chuva.
(C) terra.
(D) cor.

A compreensão da referenciação como estratégia para dar coesão e coerência ao texto é
solicitada também na questão 2 do bloco 4 da Prova Brasil. Solicita-se que o aluno leia o quadrinho
em que há o seguinte texto: “Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades”. O
estudante só terá condições de compreender o texto e, consequentemente, responder a questão,
se ele compreender que a palavra “ela” retoma “a vassoura”.
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BIRD, M. Manual prático de bruxaria. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 25.

No trecho “Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades.”,
a palavra sublinhada refere-se à
(A) altura do voo.
(B) bengala da bruxa.
(C) bruxa machucada.
(D) vassoura mágica.

A compreensão da estratégia de referenciação também é solicitada na questão 4 do bloco 4
da Prova Brasil, mas agora com maior grau de complexidade. Nas questões anteriores, o pronome
de referenciação só tinha um antecedente. Nesta questão, no trecho “Ao longo de sua carreira,
Eva Furnari recebeu prêmios, entre eles contam o Jabuti” há três antecedente (sublinhados). Mas o
leitor competente será capaz de identificar que o pronome “eles”, no masculino plural, no texto, só
pode retomar “prêmios”, também masculino plural.
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EVA FURNARI
EVA FURNARI – Uma das principais ﬁguras da literatura para crianças. Eva Funari nasceu em
Roma (Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito
jovem, sua atração eram os livros de estampas – e não causa estranhamento algum imaginá-la
envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-los...
5

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes
Plásticas expondo, em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte
Moderna, em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entatno, erguer prédios tornou-se pouco
atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais.

10

Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é,
contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega,
inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil –
FNLIJ.

15

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti de
“Melhor Ilustração”– Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho (1998 ) –
setes láureas concedidas pela FNLIJ e o prêmio APCA pelo conjunto de sua obra.
http://caracal.imaginaria.cam/autografas/evafurnari/index.html.

No trecho “Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu prêmios,
entre eles contam o Jabuti” (ℓ. 14), a palavra destacada refere-se a
(A) lápis.
(B) livros.
(C) pincéis.
(D) prêmios.

Como a compreensão das estratégias utilizadas para construir a coesão e a coerência textual
é competência imprescindível para formar um leitor capaz de ler textos simples ou complexos, o
professor deve assumir uma visão textual-discursiva interativa e sociocognitiva do fenômeno da
textualização no ensino de leitura em sala de aula.
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SD10: Você entende o que eu escrevo?
Objetivos
•

Identificar a importância da coesão e coerência na produção textual.

•

Reconhecer alguns elementos de coesão e coerência presentes no texto.

•

Desenvolver autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.

Material necessário
•

Copia do texto “A incapacidade de ser verdadeiro”.

•

Folha branca ou pautada.

Aprofundando o Tema
Professor, trabalharemos durante esta sequência a habilidade do aluno de identificar
o que é coesão e coerência no texto, e a importância desses elementos para o sentido
do texto.
Inicie a conversa explicando que, para um texto ser compreendido pelo leitor, deve ter coesão e
coerência. Explane que coesão textual é o fator que garante ao texto maior legibilidade, permite
que haja ligação entre os enunciados, evita que o texto se transforme em um amontoado de frases
sem sentido. Explique que a coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem
se complementar, é o resultado da não contradição entre as partes do texto.
Para que entendam melhor o que você explicou, entregue a cada um dos estudantes uma cópia
do texto abaixo para que façam uma análise dos elementos de coerência e coesão presentes nele.
Após todos a receberem, solicite que façam a leitura individual e coletiva e, em seguida, inicie o
processo de mediação para a interpretação oral.

A incapacidade de ser verdadeiro
Carlos Drummond de Andrade
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou a casa dizendo que vira no campo dois
dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas
na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo
cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não
só ﬁcou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de
Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu
levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça:
— Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
Texto extraído de: ANDRADE, Carlos Drummond de. A cor de cada um. Rio de Janeiro, Ed. Record, 1998.
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Para direcionar a análise do texto com os estudantes, sugerimos algumas perguntas. Elas
devem ser respondidas coletivamente para construírem o conhecimento juntos.
1. No trecho: “mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço
de lua”. A palavra sublinhada refere-se a quem? Ou seja, que é o antecedente de ele?
2. Vamos reescrever o trecho abaixo, substituindo a palavra em destaque pelo referente já
mencionado no texto:
“A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio
da escola...”.
Após responderem e analisarem essas duas questões pergunte-lhes porque eles acham
que o autor colocou a palavra “ele” no lugar da palavra Paulo. E a partir das respostas,
conclua apresentando-lhes outros pronomes, explicando sobre suas funções e importância na
construção do texto.
Continue a análise pedindo-lhes que observem a frase: “... um pedaço de lua, todo cheio de
buraquinhos...”.
Em seguida, pergunte-lhes que palavra está sendo modificada pela palavra cheio?
Após as respostas, chame a atenção para o fato de a palavra “cheio” ser um adjetivo, que
apresenta características a respeito de um objeto e modifica o estado anterior desse mesmo objeto.
Explique que o emprego de sinônimos também é um recurso para o estabelecimento da
coesão textual.
Para finalizar a análise, pergunte-lhes se acham que o texto “A incapacidade de ser verdadeiro”
é coerente a partir do título?
É importante fazê-los perceber que as ideias não devem ser repetitivas e contraditórias, pois
se não fizerem sentido não serão coerentes. Se não estabelecem relações com outros elementos
do texto ou se não fizerem uso adequado de conectivos não haverá coesão. Ressalte ainda que
esses elementos são importantes para a compreensão do texto. Em uma etapa posterior, os
estudantes devem ser orientados e preparados para revisar os seus próprios textos e realizar a
retextualização de suas produções escritas. Depois de realizarem essa tarefa, estarão mais bem
preparados para identificar os possíveis problemas que terão em seus textos pela falta de tais
palavras que conectam as ideias, que se denominam conjunções, e são facilmente identificadas
na superfície do texto. A coerência, entretanto, será percebida na progressão temática e no
encadeamento lógico das ideias.
Para observar o que os estudantes desenvolveram até o momento, proponha uma atividade
coletiva de produção de texto escrito:
1. Divida a classe em equipes de quatro elementos cada uma.
2. Numere cada um dos elementos da equipe em A1, A2, A3, A4.
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3. Distribua para todos os alunos A1 uma folha branca (ou folha pautada).
4. Oriente as equipes que ao sinal dado por você o aluno A1 deverá iniciar uma produção textual
com o tema que lhe vier a mente, e só parará de escrever quando ouvir um novo sinal emitido
por você. Então deverão passar sua produção para o colega A2 do grupo que deverá continuar
a história e assim por diante até que todos tenham participado da atividade. O aluno A1 deve
terminar a produção. É importante relembrá-los da importância dos elementos de coesão e
coerência na escrita do texto.
5. Apresentação dos textos.
Para finalizar, analise oralmente os textos apresentados e selecione uma das produções para
fazer a retextualização, momento em que coletivamente identificarão todos os aspectos necessários
para uma boa produção textual escrita.

Sugestões
Professor, sugerimos estes vídeos para que possa complementar a compreensão do tema.
https://www.youtube.com/watch?v=JlFOgBBhhzU
https://www.youtube.com/watch?v=JlFOgBBhhzU
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5C743Z0S8

Indo além...
Você poderá trabalhar também
•

Números ordinais.

•

Tempo cronológico.

•

Fases da lua.

Referências
CLATU,verata,Nictu. A incapacidade de ser verdadeiro. Disponível em: <http://clatuveratanictu.
blogspot.com.br/2005/05/incapacidade-de-ser-verdadeiro.html>. Acesso em 05/03/2017 às 22h30.
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Ensino Fundamental- anos iniciais. Secretaria
de Educação do Distrito Federal
ESCOLA, Brasil.Coesão e Disponivel em: <http://brasilescola.uol.com.br/redacao/coerencia.htm >.
Acesso em 05/03/2017 às 22h.
PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: Prova Brasil:ensino fundamental: matrizes de
referência , tópicos e descritores.Brasília: MEC, SEB; Inep, 2008.
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11. Efeitos de sentido decorrentes da pontuação e outras notações
Muitas vezes, o ensino de pontuação na escola se prende a uma dezena de regras de uso da
vírgula sem, no entanto, relacionar a escolha da pontuação ao efeito de sentido gerado no texto.
Infelizmente, porque esse é um assunto muito rico e importante para a formação de um leitor
competente. Além disso, as principais provas de seleção e avaliação no Brasil consideram não (só)
os conhecimentos de regras prescritas pela gramática normativa para o uso da pontuação, mas
(principalmente) a capacidade do estudante de apreender os efeitos de sentido decorrentes da
pontuação e de outras notações.
Especialmente nos anos iniciais escolares, aprende-se que “a vírgula é uma pausa para respirar”.
Tal equívoco foi destacado por um dos maiores gramáticos brasileiros:
Essa ligação entre pausa e vírgula deve ser a responsável pela maioria dos erros de pontuação. E penso
que está mais do que na hora de desligar as duas coisas. No entanto, mesmo em gramáticas recentes, e de
autores bem conceituados, persiste a ilusão. (LUFT, 1998, p. 7).

De acordo com o Dicionário Gramatical, a pontuação é concebida como sistema de sinais gráficos
que serve, entre outros, para: 1. Marcar as diversas modalidades de entonação da língua oral. 2.
Marcar a intenção do autor. 3 orientar o leitor, na língua escrita, no relacionamento entre frases,
períodos e o texto como um todo. 4. Separar no discurso direto e no diálogo as falas do narrador
e/ou do(s) personagem (ns). 5. Separar e/ou realçar palavra, expressão, frase. (GIACOMOZZI et al.,
2004, p. 229). Segundo essa definição, observa-se que a pontuação se relaciona diretamente com
a constituição dos sentidos.
Difere-se das definições prescritas pelas gramáticas tradicionais. De acordo com Cegalla (2000),
emprega-se a vírgula para: 1. Separar palavras ou orações justapostas assindéticas; 2. Separar
vocativos; 3. Separar apostos e certos predicativos; 4. Separar orações intercaladas e outras de
caráter explicativo; 5. Separar certas expressões explicativas ou retificativas; 6. Separar orações
adjetivas explicativas; 7. Separar orações adverbiais desenvolvidas; 8. Separar orações adverbiais
reduzidas; 9. Separar adjuntos adverbiais; 10. Indicar elipse de um termo; 11. Separar certas
conjunções pospositivas; 12. Separar elementos paralelos de um provérbio; 13. Separar termos
que desejamos realçar; 14. Separar, nas datas, o nome do lugar.
A habilidade que pode ser avaliada como apreensão dos efeitos de sentido decorrentes
da pontuação e de outras notações relaciona-se ao reconhecimento, pelo aluno, dos efeitos
provocados pelo emprego de recursos de pontuação (travessão, aspas, reticências, interrogação,
exclamação, entre outros) e outras notações, como tamanho de letra, parênteses, caixa alta, itálico,
negrito, entre outros, e atribui sentido a eles.
Avalia-se a habilidade que o aluno tem de reconhecer que o sinal de pontuação colabora para
a construção do sentido global do texto, não se restringindo ao aspecto puramente gramatical
da pontuação. Para trabalhar, no texto, os sinais de pontuação e as notações, especificamente, o
professor pode orientar os alunos, ao longo do processo de leitura, a perceber e analisar a função
desses sinais como elementos significativos para a construção de sentidos e não apenas para sua
função gramatical.
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No ensino-aprendizagem, deve-se destacar que os sinais de pontuação suprem, no texto
escrito, os elementos da fala (como ênfase, pausa, continuidade, interrupção, mudanças de sentido)
e podem expressar estados de ânimo e intenções expressivas do locutor.
Propagandas, canções, poemas, charges, cartuns, piadas, quadrinhos, tirinhas são exemplos
de gêneros textuais que utilizam esses recursos expressivos com bastante frequência com a
intenção de imprimir tais efeitos de sentido. Portanto, são gêneros textuais que podem e devem
ser trabalhados com os alunos com o intuito de que percebam os efeitos de sentido do texto.
Proporciona-se, desse modo, um dos mais importantes direitos de aprendizagem propostos
pelo PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), o de ler textos (poemas, canções,
tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros), com autonomia e eficiência.
Nas tirinhas e quadrinhos, por exemplo, gêneros textuais bastante lidos em sala de aula, o
professor pode destacar que até o tamanho da letra pode mudar o entendimento da forma como
o personagem fala, de acordo com sua representação: sussurrada, gritada ou em tom natural.
Ainda mencionando os quadrinhos, nestes, os diálogos são feitos por meio de balões, que
buscam representar a forma oral da língua. Os balões são “locus da linguagem verbal nas HQs”
(MENDONÇA, 2005, p. 195). Os alunos podem perceber que existem vários tipos de balões, como
por exemplo, de fala, cochicho ou sussurro, pensamento, grito, imagem, onomatopeia, uníssono e
de linhas quebradas (RAMOS, 2012).
Vejamos exemplos de questões da Prova Brasil de Língua Portuguesa do 5o ano, que propuseram
avaliar se o aluno foi capaz de apreender os efeitos de sentido decorrentes da pontuação e outras
notações. Bloco 3, Questão 6:

Feias, sujas e imbatíveis
(fragmento)

5

10

15

As baratas estão na Terra ha mais de
200 milhões de anos, sobrevivem tanto no
deserto como nos polos e podem ﬁcar até 30
dias sem comer. Vai encarar?
Férias, sol e praia são alguns dos bons
motivos para comemorar a chegada do verão e
achar que essa é a melhor estação do ano. E
realmente seria, se não fosse por um único
detalhe: as baratas. Assim como nós, elas
também ﬁcam bem animadas com o calor.
Aproventam a aceleração de seus processos
bioquímicos para se reproduzirem mais rápido
e, claro, para passearem livremente por todos
os cômodos de nossas casas.
Nessa época do ano, as chances de dar
de cara com a visitante indesejada, ao acordar
durante a noite para beber água ou ir ao
banheiro, são três vezes maiores.
Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, No 151, Fev. 2004. p. 26.
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No trecho “Vai encarar?” (ℓ. 4), o ponto de interrogação tem o efeito de
(A) apresentar.
(B) avisar.
(C) desafiar.
(D) questionar.

Para responder corretamente a questão, o aluno deverá utilizar sua competência comunicativa
(Dell Hymes, 1972) e relacionar a linguagem formal utilizada no texto de divulgação científica com
a expressão coloquial “Vai encarar?”, seguida da interrogação. Não seria suficiente o conhecimento
elementar de que o ponto de interrogação é usado para indicar perguntas. No contexto do texto,
o autor não está questionando algo; trata-se de um desafio.
Para compreender a questão seguinte, o estudante deverá compreender as informações verbais
apresentadas pelo texto escrito e observar aquelas não verbais, como a expressão facial e corporal
da personagem para, assim, inferir que a expressão “Ahhh!” indica que ele ficou aterrorizado, pois
pensou que a voz da televisão era um fantasma que estava atrás dele.

Jim Meddick. “Robô”. In: Folha de São Paulo, 27/04/1993.

No 3o quadrinho, a expressão do personagem e sua fala “AHHH!” indica que ele ficou
(A) acanhado.
(B) aterrorizado.
(C) decepcionado.
(D) estressado.

Pode-se perceber, pela análise da Prova Brasil de 9o ano, que o grau de dificuldade em leitura
textual pode ser aumentado, conforme o aluno avança nos anos escolares. Por exemplo, na
questão 10, pergunta-se o que o uso das reticências sugere. Aqui, o estudante deverá demonstrar a
competência prevista na segunda definição do Dicionário Gramatical apresentada anteriormente:
“marcar a intenção do autor”:
Disponível em: <http://www.seduc.mt.gov.br/educadores/SiteAssets/Paginas/Prova-Brasil/5%C2%BA%20ANO%20-%20LINGUA%20
PORTUGUESA.pdf>.
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O Encontro
(fragmento)

5

10

15

20

25

30

35

Em redor, o vasto campo. Mergulhado em
névoa branda, o verde era pálido e opaco.
Contra o céu, erguiam-se os negros
penhascos tão retos que pareciam recortados
a faca. Espetado na ponta da pedra mais alta,
o sol espiava atrás de uma núvem.
“Onde, meu Deus?! – perguntava a mim
mesma – Onde vi esta mesma paisagem,
numa tarde assim igual?”
Era a primeira vez que eu pisava naquele
lugar.
Nas
minhas
andanças
pelas
redondezas, jamais fora além do vale. Mas
nesse dia, sem nenhum cansaço, transpus a
colina e cheguei ao campo. Que calma! E que
desolação. Tudo aquilo – disso estava bem
certa – era completamente inédito pra mim.
Mas por que então o quadro se identiﬁcava,
em todas as minúcias, a uma imagem
semelhante lá nas profundezas da minha
memória? Voltei-me para o bosque que se
estendia à minha direita. Esse bosque eu
também já conhecera com sua folhagem cor
de brasa dentro de uma névoa dourada. “Já vi
tudo isto, já vi... Mas onde? E quando?”
Fui andando em direção aos penhascos.
Atravessei o campo. E cheguei à boca do
abismo cavado entre as pedras. Um vapor
denso subia como um hálito daquela garganta
de cujo fundo insondável vinha um
remotíssimo som de água corrente. Aquele
som eu também conhecia. Fechei os olhos.
“Mas se nunca estive aqui! Sonhei, foi isso?
Percorri em sonho estes lugares e agora os
encontro palpáveis, reais? Por uma dessas
extraordinárias
coincidências
teria
eu
antecipado aquele passeio enquanto dormia?”
Sacudi a cabeça, não, a lembrança – tão
antiga
quanto
viva
–
escapava
da
inconsciência de um simples sonho. [...]
TELLES, Lygia Fagundes. Oito contos de amor. São Paulo: Ática.

Na frase “Já vi tudo isso, já vi... Mas onde?”(ℓ. 23-24), o uso das reticências sugere
(A) impaciência.

(C) incerteza.

(B) impossibilidade.

(D) irritação.
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Neste texto, para compreender o efeito de sentido do uso das reticências, o leitor deverá
perceber, no texto, que a personagem tenta se lembrar de onde viu determinada paisagem. Como
ela não se lembra, vai ficando angustiada. Não se trata de uma “impaciência” ou “irritação”, como
propõem as letras A e D da questão, porque a personagem demonstra apreciar a paisagem e seus
detalhes. Percebe-se, pela descrição, que ela se aproxima dos detalhes tentando se lembrar de
onde ela conhece tal paisagem. Portanto, há empenho por parte da personagem: “Voltei-me para
o bosque que se estendia à minha direita. Esse bosque eu também já conhecera com sua folhagem
cor de brasa dentro de uma névoa dourada”. Até pela descrição positiva dos detalhes, percebe-se
que há interesse da personagem em tentar se lembrar. Por isso, não se pode afirmar que o uso das
reticências sugere impossibilidade (como proposto na letra B).
O próprio trecho destacado apresenta elementos que revelam o real sentido do uso das
reticências, quando a personagem pergunta “Mas onde?” e no trecho seguinte: “E quando?”. Essas
interrogações, somadas ao uso de reticências e todo o sentido da narrativa apresentada no texto
revelam a “incerteza” da personagem quanto ao seu conhecimento daquela paisagem (item C).
Além do trabalho com a leitura de textos e exploração de recursos que proporcionam efeitos
de sentido, os professores podem desenvolver sequências didáticas para trabalhar a produção
textual. Como estratégia para aprofundar e consolidar tais conhecimentos, pode-se pedir aos
alunos que construam um pequeno texto e que façam uma história em quadrinhos, coletivamente,
em que o professor atua como escriba, em duplas ou individualmente, conforme os conhecimentos
sobre a escrita dos alunos. Após esse momento inicial de criação e criatividade textual, o educador
realiza a mediação para que o aluno identifique se o efeito de sentido que ele gostaria de dar ao
texto foi bem utilizado.

SD11: Isso faz sentido? “_ ( ) , ; ? : ! A a b R ...
Objetivos
•

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação.

Material necessário
•

Textos impressos.

Aprofundando o Tema
Professor, na sequência didática que lhe apresentaremos a seguir, pretendemos
desenvolver no estudante a capacidade de reconhecer os efeitos que os sinais de
pontuação provocam no texto. É importante destacar para os alunos que, para além
de seu aspecto puramente gramatical, o sinal de pontuação é imprescindível para a construção do
sentido global do texto.
O estudante deverá ser capaz de reconhecer os efeitos da pontuação como, por exemplo,
travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação, vírgula, entre outros, e das notações
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como o tamanho da letra, parênteses, caixa alta, itálico, negrito, e outros, e atribuir-lhes sentido.
Essa competência está estreitamente ligada à construção, à coesão e à coerência no processo
de tessitura do texto. O desenvolvimento desse aspecto é importante para a formação de um
leitor proficiente.
Propomos, a seguir, uma dinâmica em que os estudantes formarão duplas para realizar
uma atividade prática sobre o tema em questão. Para isso, estabeleça um tempo para que eles
dialoguem sobre os acontecimentos de seu dia a dia. Note-se que esse diálogo se dará somente
por escrito.
Finalizado o tempo, escolha duas duplas e peça-lhes que troquem seus diálogos. As duplas
os lerão em voz alta para que toda a turma possa ouvir o diálogo de todas as duplas. A partir da
leitura, você fará a mediação perguntando-lhes se entenderam o exercício e se faz sentido o que
leram, se pensam que falta algo, e por quê. Questione-os se o que foi ouvido correspondeu ao que
queriam realmente dizer.
Amplie a discussão para toda a turma levando-os a refletir sobre a importância da pontuação
para efetivar o sentido do que se lê.
Para desenvolver melhor essa atividade, apresente alguns diálogos e piadas que terão de ler
coletivamente, dando ênfase à entonação e aos sinais de pontuação. Após a leitura, faça a reflexão
de como o texto ficaria se não estivesse sido pontuado adequadamente.

Sugestões
Sugestões de texto para a atividade:
Juquinha e a moeda de um real
Juquinha estava chorando muito, quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô,
perguntou:
— Por que você está chorando, Juquinha?
— Eu perdi uma moeda de 1 real que ganhei do meu pai.
— Toma lá 1 real. Pronto! Nada de choro! Resolvido!
Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar.
— Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real que te dei? – pergunta o avô.
— Não vovô. Tá aqui!
— Então, por que está chorando de novo?
— É que, se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria 2 reais agora!
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Mosquitos no quarto
Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse:
— Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto!
— Apague a luz que eles vão embora, filhote! Diz o pai, carinhosamente.
Logo depois, apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez:
— Pai, socorro! — Agora, os mosquitos estão vindo com lanternas!

Dando continuidade à atividade.
Agora, assista ao vídeo sobre a importância da vírgula e, em seguida, proponha o desafio das
frases malucas.
Divida a turma em dois grupos e faça o seguinte desafio:
Imaginem que vocês estão diante de um pelotão de fuzilamento e terão que dizer a seguinte
frase: NÃO TENHA PIEDADE
•

O primeiro grupo deverá pontuar a frase de modo a não ser fuzilado.

•

O segundo grupo deverá pontuar a frase de modo a ser fuzilado.

Após um tempo determinado por você, os estudantes deverão apresentar para a turma a frase
pontuada. A partir daí, faça as intervenções necessárias, para que possam identificar a importância
dos sinais de pontuação para o sentido do texto.
Outras sugestões de frases para o desafio:
•

Pega ladrão.

•

Maria estuda todos os capítulos para a avaliação.

Para avaliar a habilidade trabalhada, você poderá sugerir uma produção de texto no qual a
ênfase seja trabalhar o efeito de sentido causado pela pontuação e outras notações da língua.

Indo além...
Professor você poderá trabalhar também:
•

Seres vivos.

•

Sistema monetário.
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