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RESUMO 

 

Considerando as novas propostas de trabalho com a linguagem, o presente trabalho 

tem como tema: O Ensino de língua portuguesa na escola pública: Possibilidades, 

limites e implicações para que aconteça a aprendizagem. O objetivo desse trabalho é 

analisar uma estratégia aonde o texto seja objeto principal de ensino na língua 

portuguesa. Utilizado o Estudo de caso, emprega como coleta de dados o questionário 

formulado com questões abertas. A pesquisa investiga os limites e implicações que o 

ensino de língua portuguesa na escola pública atravessa, apresenta possibilidades para 

que o ensino aconteça de uma forma contextualizada. Os resultados mostram que 

embora exista uma teoria ideal os professores não utilizam em sua pratica diária. Essa 

teoria está fundamentada em documentos oficiais da educação básica de língua 

portuguesa. O ensino de língua portuguesa está subsidiado na concepção 

interacionista, uma vez que essa concepção de língua levará o sujeito a entender o 

papel social da linguagem. Bakhtin diz que nos comunicamos por enunciados que são 

balizados pelos gêneros discursivos, esses estão presentes em nossa realidade.  

Dessa forma trabalhar utilizando os gêneros do discurso é ensinar a partir da realidade 

do aluno, uma vez que estes estão presentes em várias esferas da atividade humana. 

O trabalho com os gêneros torna–se produtivo porque o gênero textual ou discursivo 

tem uma relação direta com o uso social, tendo como base nossa língua como uma 

atividade sócio–histórica. Todo trabalho exige uma metodologia para aplicação, a mais 

indicada desenvolvida por Dolz, Noverraz e Schneuwly é a sequência didática, uma vez 

que a mesma precisa ter atividades pedagógicas organizadas, de maneira sistemática, 

com base em um gênero textual. O trabalho por sequência didática permite ao 

professor trabalhar leitura, escrita e análise linguística em conjunto. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Interacionismo; Gêneros do discurso e 

sequência didática. 
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ABSTRACT 

 

El presente trabajo tiene como tema: La enseñanza de lengua portuguesa en la escuela 

pública: Posibilidades, límites e implicaciones para que suceda el aprendizaje. El 

objetivo de este trabajo es analizar una estrategia donde el texto sea objeto principal de 

enseñanza en la lengua portuguesa. Utilizado el Estudio de caso, emplea como 

recolección de datos el cuestionario formulado con preguntas abiertas. La investigación 

investiga los límites e implicaciones que la enseñanza de lengua portuguesa en la 

escuela pública atraviesa, presenta posibilidades para que la enseñanza suceda de una 

forma contextualizada. Los resultados muestran que aunque existe una teoría ideal los 

profesores no utilizan en su práctica diaria. Esta teoría está fundamentada en 

documentos oficiales de la educación básica de lengua portuguesa. La enseñanza de 

lengua portuguesa está subsidiada en la concepción interaccional, ya que esa 

concepción de lengua llevará al sujeto a entender el papel social del lenguaje. Bakhtin 

dice que nos comunicamos por enunciados que son balizados por los géneros 

discursivos, esos están presentes en nuestra realidad. De esta forma trabajar utilizando 

los géneros del discurso es enseñar a partir de la realidad del alumno, una vez que 

éstos están presentes en varias esferas de la actividad humana. El trabajo con los 

géneros se vuelve productivo porque el género textual o discursivo tiene una relación 

directa con el uso social, teniendo como base nuestra lengua como una actividad socio-

histórica. Todo trabajo exige una metodología para aplicación, la más indicada 

desarrollada por Dolz, Noverraz y Schneuwly es la secuencia didáctica, ya que la 

misma necesita tener actividades pedagógicas organizadas, de manera sistemática, 

con base en un género textual. El trabajo por secuencia didáctica permite al profesor 

trabajar lectura, escritura y análisis lingüístico en conjunto. 

 

Palabras clave: Enseñanza de lengua portuguesa; Interacciones; Géneros del discurso 

y secuencia didáctica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

    O tema O Ensino de língua portuguesa na escola pública: Possibilidades, 

limites e implicações para que aconteça a aprendizagem partiu da teoria de que os 

gêneros do discurso devem ser usados como conteúdo, pois os mesmos estão 

presentes tanto em conversas formais quanto nas informais. Para isso é necessário 

um bom procedimento metodológico que permita ao professor explorar as 

características presentes nos gêneros, trabalhando a leitura, escrita e gramática em 

conjunto, nessa perspectiva a proposta é o ensino do texto através de sequências 

didáticas.  

Este trabalho é muito importante para os professores da rede pública, pois 

reforça uma teoria que está pautada em documentos oficiais da educação básica 

que regem o ensino de língua portuguesa. É função do professor organizar um 

planejamento que alcance cada aluno em sua particularidade. A proposta ideal para 

isso é um trabalho contextualizado através de sequências didáticas, uma vez que 

este trabalho está em torno do ensino e produção de diferentes gêneros textuais.  

Percebe – se que o ensino de língua tem acontecido limitado a ensinar 

somente regras da norma culta, sendo que o funcionamento da língua é uma 

atividade interativa que se realiza sob a forma de textos orais e escritos, com 

diferentes propósitos comunicativos, conforme fatores sociais culturais e contextuais. 

As regras da norma culta são importantes, mas é necessário ensiná-las 

dentro de um contexto, levando em conta o uso da língua nos textos, dessa forma os 

textos precisam ser algo do cotidiano do aluno. Sendo algo que faz parte de sua 

realidade o mesmo terá suporte para produção, pois na escola vê o significado e no 

cotidiano (internet, jornais, revistas, diversas esferas de comunicação que o mesmo 

tenha contato) irá ver o significante. Não há necessidade de trabalhar orações 

subordinadas em uma turma, se a real dificuldade de maioria dessa é coerência e 

coesão. Essa dificuldade só será percebida dentro do texto do próprio aluno. 

Nesse sentido as aulas de português têm se apresentado como um conjunto 

de atividades desvinculadas uma das outras que apenas se somam e se acumulam. 

Tornando assim as aulas de língua portuguesa como aulas de atividades 

cumulativas. 
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   Nesse contexto o objetivo principal desse trabalho é analisar uma estratégia 

no ensino de língua portuguesa, onde o texto do aluno seja objeto principal de 

ensino, proposta a qual está fundamentada nas orientações curriculares do estado 

de Mato Grosso da área de linguagens. Tendo como objetivos específicos: 

- Levantar questionamentos sobre o que o ensino de gramática ensina no 

ensino fundamental de algumas escolas; 

- Questionar o procedimento metodológico utilizado pelos professores do 

ensino fundamental em algumas escolas públicas, para trabalhar o texto, produção e 

gramática. 

- Discutir sobre a importância de um ensino de língua portuguesa 

contextualizado; 

 - Analisar o ensino de gramática dentro da língua portuguesa no ensino 

fundamental. 

Será adotada a metodologia do estudo de caso, fazendo uso de questionário 

formulado com questões abertas. Para isso será utilizado aporte teórico pautado 

Travaglia (2009), Paixão (2012), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Orientações 

curriculares de linguagem do estado de mato grosso (2009), Bakhtin (1789), 

Marcushi (2007) e Aldair Vieira Gonçalves (2010). 

A fundamentação teórica desse trabalho está dividida em dois tópicos. O 

primeiro é um estudo sobre o ensino dos gêneros textuais, tem como título:O 

ENSINO ATRAVÉS DOS GÊNEROS DO DISCURSO, neste abordará os seguintes 

itens: O ENSINO ATRAVÉS DOS GÊNEROS DO DISCURSO, neste abordará os 

seguintes itens: O ensino de língua portuguesa na concepção interacionista; O 

ensino do texto e os gêneros do discurso; Gêneros textuais e tipologias textuais; O 

ensino dos gêneros e a produção textual; A produção textual do aluno e o ensino de 

gramática;  O segundo tópico abordará uma metodologia ideal que englobe esse 

conteúdo tão importante no ensino de língua portuguesa, as Sequências didáticas, 

tem como título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA, abordará os seguintes itens: A sequência 

didática como procedimento metodológico e a Organização de uma sequência 

didática.  
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2. O ENSINO ATRAVÉS DOS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

Nos últimos anos, o ensino de textos, nas aulas de língua portuguesa, sofreu 

grandes transformações. Atualmente é recomendado nas escolas o ensino de textos 

através da teoria de Bakhtin sobre gêneros discursivos, que analisa um texto através 

de sua função social, seu contexto de produção na interação dos sujeitos, suas 

regularidades, entre outros aspectos. 

 

2.1 - O ensino de língua portuguesa na concepção interacionista 

 

A comunicação é manifesta de diversas maneiras, sendo de fundamental 

importância na vida do ser humano. O dicionário denomina a comunicação como a 

ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem 

como resposta, ou seja, para que haja comunicação é necessária uma interação 

entre indivíduos, por meio da linguagem. A linguagem fundamenta várias atividades 

que se realiza, pois, a mesma é um reflexo das relações sociais. José Meurer 

(1997) apoiado na teoria de  

Vygotsky (apud Audrei Gesser,Maria José Damiani e Zélia Anita Viviani) 

afirma que é por meio da linguagem que os indivíduos interagem e internalizam 

seus papéis sociais.  

A linguagem é uma prática social dos homens, é por meio dela que há 

relação social. O ensino de língua vem automaticamente ampliar as relações 

sociais humanas, nesses últimos anos têm surgido diversas discussões acerca 

desse ensino. 

A concepção de linguagem é o cerne do fazer pedagógico do professor, não 

há ensino satisfatório sem o conhecimento profundo da concepção de linguagem e, 

consequentemente, da definição de seu objeto específico, a língua. “A concepção de 

linguagem sustenta o manual didático adotado pelo professor”.  

Segundo Travaglia (2009, pág. 21): 

 

...o modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera em 
muito o como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. A 
concepção de linguagem é tão importante quanto à postura que se tem 
relativamente à educação (Travaglia 2009, pág. 21). 
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Cada concepção de linguagem vê a língua de uma forma diferente, dessa 

forma não há como realizar um trabalho significativo sem ter em mente a adoção de 

uma das concepções de linguagem, uma vez é que a forma a qual o professor vê a 

língua, dessa forma também a ensinará. Trabalhar sem levar em conta a concepção 

de linguagem é como ficar brincando de tiro ao alvo, nem sempre dará certo. 

Há três concepções de linguagem.   

A primeira delas vê a língua como um sistema de normas, acabado, fechado, 

abstrato e sem interferência do social, ignorando todas as outras formas de uso da 

mesma. 

A concepção de linguagem como expressão do pensamento traz a ideia 

de que o fato da expressão está diretamente ligado ao pensamento, ou seja, 

somente uma pessoa que pensa se expressa. A expressão exposta é uma tradução 

que já foi produzida na mente. Nessa concepção o ato de exprimir – se oralmente ou 

por escrito não depende da comunicação ou interação com alguém, é algo que se 

constrói individualmente, no interior da mente do sujeito. Sendo assim acredita – se 

que há regras a serem seguidas para o falar e escrever “correto”. Essas regras são 

as da chamada gramática tradicional também chamada gramatica normativa.  

  A gramática normativa prevê os diversos usos da língua em “certos” e 

“errados”. Seguindo esse ponto de vista, acredita – se que quem fala e escreve bem 

é uma pessoa que organiza logicamente seu pensamento.  

A segunda concepção de linguagem é vista como um instrumento de 

comunicação.  

Segundo Travaglia (2009) ela está representada pelos estudos linguísticos 

realizados pelo estruturalismo a partir de Saussure e pelo Transformacionalismo a 

partir de Noam Chomsky.  

Nessa concepção a língua é concebida como um conjunto de signos que 

deve ser do conhecimento de ambas as partes (emissor vs. receptor) de modo que a 

mensagem seja compreendida, só assim haverá comunicação. Dessa forma o uso 

da língua é como um ato de codificar e decodifica, levando em conta que em uma 

situação comunicativa há dois falantes, um transmite a mensagem o outro a recebe 

e a transforma em uma nova mensagem, com as informações recebidas.  

O texto nessa concepção é visto como simples produto da codificação de um 

emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, quem ouve assume um papel passivo. 
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A terceira concepção de linguagem é vista como um processo interativo. 

Os usuários da língua são chamados de interlocutores, pois são sujeitos que 

ocupam um lugar na sociedade, como sujeitos que falam e ouvem. 

Travaglia (2009) ratifica que essa concepção é representada pela união de 

todas as correntes linguísticas que estudam a língua, reunidas sob-rótulo de 

linguística da enunciação. Essa concepção inclui teorias como: Teoria do discurso, 

linguística textual, análise do discurso e teoria da conversação ligada à pragmática.  

O ensino de língua portuguesa está ancorado na concepção 

sociointeracionista. A Orientação Curricular do Estado de Mato Grosso da área de 

linguagens mostra isso, que o ensino aprendizagem deve partir de uma concepção 

interacionista da linguagem e a heterogeneidade do sujeito historicamente 

constituído.  

 

...o trabalho dinâmico e dialógico com a linguagem leva o estudante a conscientizar-se do papel 
determinante que esta exerce na vida social. (Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso 
2009, pág. 43).  

 

Quando aluno entra na escola já traz consigo algum conhecimento da língua 

portuguesa, o da variedade oral falada, isso é o que chamamos de gramática 

internalizada, levando esse item em conta, entendemos que não é papel da escola 

ensinar o aluno falar, pois isso ele já aprendeu. O ensino na concepção de 

linguagem como processo de interação verbal vem exatamente nesse caminho, pois 

sua finalidade não está em mudar o que o aluno já trouxe consigo, mas sim 

aumentar a oportunidade de este aprender a diversidade da língua, adequadas a 

diferentes situações. Assim o aluno será colocado em situações efetivas de uso da 

língua. 

Segundo Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) o ser 

humano se define na linguagem e pela linguagem, o conceito da mesma envolve a 

sociedade em um todo: história, indivíduo e cultura envolvendo informação e 

movimento. 

Nesse sentido é preciso a teoria e a prática, para isso são necessárias 

atividades que levem o aluno observar e refletir sua realidade, isso acontece por 

meio da interação. 

 Bakhtin considera que o discurso de cada individuo se constrói e se 

desenvolve através da interação social.  
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A concepção interacionista como seu próprio nome já diz, leva o aluno a interagir 

que sucessivamente através desta refletirá sua realidade, um processo leva a outro. 

A análise do erro do aluno será um novo ponto de partida para o replanejamento do 

professor, com isso percebe – se que o foco dessa concepção está no aluno. 

      As Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) afirmam 

que: 

 

...a concepção de linguagem como prática sociointeracional, constituída nas 
relações sociais e delas resultante, é a mais adequada para alcançar um 
dos principais objetivos da disciplina: tornar o aluno proficiente em sua 
língua materna, oral e escrita, a fim de lhe garantir o pleno exercício da 
cidadania. (Pág.100) 

 
 

O discurso de cada individuo se desenvolve por meio da interação, o sujeito 

só entende o pleno uso da língua interagindo, fazendo uso dela. 

Vygotsky (apud Audrei Gesser,Maria José Damiani e Zélia Anita Viviani) 

afirmam que o sujeito aprende interagindo no meio que vive.  

 A interação promove uma troca e soma de saberes, um aprende com o outro, não 

há apenas um locutor e um receptor, mas sim interlocutores ambos aprendem há 

uma troca de saberes.  O trabalho com essa concepção de linguagem será sempre 

dialógico. Dessa forma, as aulas de língua portuguesa levarão o aluno a 

conscientizar – se do papel de extrema importância que a linguagem exerce em sua 

vida social.  

Segundo as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) 

trabalhar na concepção de linguagem interacionista é levar o aluno a ser dono de o 

seu próprio dizer, tendo assim a oportunidade de construir sentidos a partir de seus 

discursos/ textos.  

A interação faz com que o sujeito entenda o papel social da linguagem, além 

de trazer ao estudante a condição de utiliza – la na escrita para expor sua opinião de 

um diverso assunto. A interação verbal se processa por meio de textos orais e 

escritos.  

As Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) afirmam que 

somente indivíduos que estão inseridos em situações reais de comunicação podem 

produzir sentidos a partir de seus textos. 
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A partir do processo de interação o indivíduo consegue produzir sentidos, ou 

seja, ele compreende o funcionamento e o uso da língua, sendo assim é necessário 

que o professor adote uma prática que esteja baseada na interação verbal, que se 

processa por meio de textos orais e escritos.  

Adair Vieira Gonçalves (2010) diz que o processo de interação provoca 

mudanças tanto no sujeito quanto no destinatário, porque agimos sobre os outros 

sobre nós. 

A aprendizagem não acontece de forma isolada, é necessária uma troca de 

informações, a chamada interação entre os indivíduos que é partindo desta que se 

estabelecem os processos de aprendizagem. 

 

2.2 – O ensino do texto e os gêneros do discurso  

 

      Nos anos 1990 o texto passou a ser a unidade de ensino e os gêneros 

discursivos o conteúdo, baseando o processo de ensino – aprendizagem no USO – 

REFLEXÃO – USO DA LÍNGUA em diferentes contextos. As orientações curriculares 

priorizam as práticas de leitura, práticas de produção textual e práticas de análise 

linguística. Nessa perspectiva o texto passa ser o objeto principal de ensino, o 

estudo deste se dá através dos diferentes gêneros. A linguagem seja ela escrita ou 

falada é um texto, nessa perspectiva o texto precisa ser o ponto de partida para o 

ensino de língua.  

    As aulas de português devem valorizar as práticas discursivas – leitura, 

oralidade, escrita. As mesmas devem acontecer de uma maneira que traga aos 

alunos a oportunidade de aprender sobre as relações que o cidadão estabelece com 

a realidade e com a linguagem.  

    Na linguística de Saussure o objeto de estudo era a língua como um 

sistema de signos, em termo de unidade desta teríamos a palavra, morfema e a 

oração. Já na perspectiva de Bakhtin o objeto de interesse é o diálogo, dessa forma 

a unidade de comunicação é o enunciado, ele diferencia enunciado de oração, 

porque a oração não é comunicativa.  

 O autor aborda a linguagem humana na relação entre duas esferas: A atividade 

humana e o uso da língua, pois há uma relação inviolável entre esses dois itens.  
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O uso da língua se efetua na forma de enunciados orais ou escritos. Nas diferentes 

esferas de comunicação há um grande e variados números de usos da língua, que 

acabam se formando formas típicas de enunciados.  

 Bahktin foi o primeiro estudioso a sistematizar e teorizar o estudo dos 

gêneros. O autor afirma que a comunicação é feita por enunciados, sinalizados por 

gêneros, e que a utilização da língua se efetiva por enunciados tanto orais quanto 

escritos, que emanam de integrantes duma ou de outra esfera da atividade humana, 

essas esferas produzem tipos “relativamente estáveis de enunciados, denominados 

gêneros.  

A comunicação só existe na forma concreta dos enunciados.  

 Partindo dessa concepção é possível afirmar que a língua possui uma grande 

diversidade de enunciados, dentro de uma determinada sociedade há vários tipos de 

discursos, cada esfera de comunicação produz um gênero de acordo com o discurso 

que se pede no devido momento.  

Segundo Bahktin (1789, pág.279): 

 

“Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso “ (Bakhtin 1789, pág. 279). 

 

 

         Os gêneros são a forma natural pela qual usamos a língua para nos 

comunicar, nas situações formais e informais, orais e escritas. Além disso, os 

gêneros possuem uma estabilidade para permitir a comunicação, pelo fato de que 

vão se transformando ao longo do tempo, adaptando algumas mudanças, conforme 

as esferas de atividade humana vão se desenvolvendo para atender as 

necessidades de comunicação do devido grupo (comunidade). 

Marcuschi (2008) denomina as esferas de atividade humana como: Domínio 

discursivo, que são as práticas sociais:  

 

Domínio discursivo constitui muito mais uma esfera de atividade humana “no sentido bakhtiniano do 
termo do que um principio de classificação de textos e indica instância discursivas” (Marcuschi 2008, 
pág. 155). 

 

O domínio discursivo não abrange um gênero em particular, mas dá origem a 

vários deles, que constituem práticas discursivas, nas quais não podemos identificar 

um conjunto de gêneros que às vezes são próprios ou específicos. 
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Há gêneros que são produzidos em diferentes domínios discursivos.  

       A língua se manifesta através de textos, se ignorarmos a particularidade 

do texto estaremos enfraquecendo o vínculo da língua com a vida social.    Uma das 

formas de evidenciar a língua na sociedade é por meio dos gêneros, visto que 

circulam em diferentes esferas de comunicação, como: revistas, jornais, televisão, 

internet, etc. Dessa maneira percebe – se que os textos são produzidos pela cultura, 

assumindo formas e estilos próprios, também historicamente marcados. 

Marcuschi (2007) diz que os gêneros: 

 

Caracterizam – se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 
plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio – 
culturais, bem como na relação com as inovações tecnológicas, o que é 
facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros  textuais 
existentes em relação a sociedades anteriores a comunicação escrita. 

(Marcuschi 2007, pág. 19). 
 

Há uma infinidade de gêneros que estão ligados as mais diversas atividades 

comunicativa e automaticamente culturais. Falar de gêneros é ter como foco a 

interação pela linguagem.  Partindo dessa concepção é possível afirmar que a língua 

possui uma grande diversidade de enunciados, dentro de uma determinada 

sociedade há vários tipos de discursos, cada esfera de comunicação produz um 

gênero de acordo com o discurso que se pede no devido momento.  

Segundo Bakhtin (1789): 

 

...cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-
se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa (Bakhtin 1789, 
pág. 279). 

 

Há uma enorme diversidade de gêneros discursivos, sendo eles 

heterogêneos. O uso depende da intenção do falante e dos fatos sociais, além de 

ser uma forma de inserção social e pressupõe a variedade de intenções da pessoa 

que fala ou escreve.   

Para que o trabalho seja significativo na sala de aula os textos precisam fazer 

parte da realidade do aluno, pois o mesmo precisa ter contato com o objeto de 

ensino no seu cotidiano, uma vez que esses gêneros estão presentes em diferentes 

esferas de comunicação dentro de uma sociedade, levando isso em conta, assim 

que o ensino deve acontecer dentro de um contexto, pois não há como o sujeito 

interagir sem ter uma relação com o objeto de estudo. Na sociedade acontecem 
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diversas mudanças, em consequência disso, os também se alteram, desaparecem, 

se transformam em outros alteram gêneros. Dessa forma novos gêneros textuais 

vão se constituindo, em um processo permanente, em função de gêneros e de 

novas atividades sociais. 

O querer dizer é o que fará com que escolhamos um gênero para aquela 

opinião. Justamente por isso Bakhtin separa os gêneros em dois grandes grupos: 

Gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). 

 

...nesse ponto, levar em consideração a diferença essencial existente entre 
o gênero de discurso primário (simples) e o gênero de discurso secundário 
(complexo). Os gêneros secundários do discurso — o romance, o teatro, o 
discurso científico, o discurso ideológico, etc. - aparecem em circunstâncias 
de uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais 
evoluída, principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. (Bakhtin 
1789, pág.). 
 

Os gêneros primários o autor descreve como aqueles da vida cotidiana, 

usados no dia – a dia. Há situações que nos comunicamos de maneira bem informal, 

estes não precisam ser ensinados na escola.    

Os secundários serão aqueles que aparecerão nas situações culturais mais 

complexas.  

É importante ressaltar que cada gênero deste possui uma característica 

individual. Três elementos caracterizam os gêneros: Conteúdo temático, estilo e 

construção composicional.  

O conteúdo temático diz respeito ao tema, o tipo de informação, o dizer que 

irá compor o gênero.  

 

“O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso. ” (Bakhtin 
1789, pág. 301). 

 

Através das situações que nos encontramos é que iremos falar o conteúdo.  

O estilo de cada gênero está ligado diretamente à identidade do locutor e 

sua vida social. 

 

...”o estilo lingüístico ou funcional nada mais é senão o estilo de um gênero peculiar a uma dada esfera 
da atividade e da comunicação humana” (Bakhtin 1789, pág. 283). 

 

O estilo verbal traz os recursos da língua; Recursos lexicais, fraseologia, 

gramaticais, entre outros.  



22 
 

Já a estrutura composicional traz a organização formal linguística do 

enunciado.  

 

... o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade, 
adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido, compõe-se e desenvolve-se na forma do gênero 
determinado. (Bakhtin 1789, pág. 301). 

 

Essa estrutura composicional é forma de um determinado gênero do discurso. 

Qualquer comunicação humana que seja se processa através de gêneros 

textuais, pois norteia a interação, o dizer social. Eles estão presentes em todo meio 

de comunicação, no dia a dia quando envio um e-mail, recebo um convite, envio 

oficio, leio uma notícia, estou fazendo uso dos gêneros. 

Adair Vieira Gonçalves (2010) diz que: 

 

“A língua não se separa do indivíduo. Aprende – la significa criar situações 
sociais, na medida do possível, semelhantes às que vivenciamos no 
cotidiano, neste caso, usando ferramentas: Os gêneros”. (Adair Vieira 
Gonçalves (2010), pág. 33). 
 

Os gêneros são ferramentas usadas na comunicação. 
 

   Schneuwly e Dolz (2004, apud livro pacto) os considera como mutáveis e 

estáveis, além disso, são instrumentos culturais disponíveis nas interações sociais. 

Estudar os gêneros na sala de aula é dar a oportunidade ao aluno de estar inserido 

socialmente, pois somente os gêneros do discurso permitem as nossas interações 

verbais.   

 

2.3 - Gêneros textuais e Tipologias textuais 

 

   Quando a palavra texto é citada, todos já imaginam: narrativas, redações, 

entre outros. Porém á uma diferença entre tipologias textuais e gêneros textuais, 

embora ambos tratam de textos e não há outra maneira de estudar a língua senão 

por meio de textos. 

     A tipologia textual trata a língua como uma estrutura que designa uma 

construção teórica, definidos por aspectos lexicais e sintáticos, são sequências 

teoricamente, definidas por sua composição linguística. 

Segundo Marcuschi (2008):  
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Designa uma espécie de construção teórica, definida pela natureza linguistica de sua composição 
(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). (Marcushi 2008, pág. 154). 

 

    Quando fala - se em tipologia textual pode citar: Narração, argumentação, 

exposição, descrição e injunção. A distinção entre todas essas tipologias é mais 

sobre um ponto de vista estrutural do que de uso.  

Será abordada a diferença de duas dessas tipologias: Narração e dissertação. 

A narração tem verbos no passado, estruturas que relacionam tempo e lugar. Já na 

dissertação se encontra na maioria das vezes o tempo verbal no presente, 

estruturas mais curtas e diretas e a sintaxe mudada.  

    Diferente disso o gênero textual ou discursivo tem uma relação não com a 

estrutura, mas sim com o uso social, tendo como base, a língua como uma atividade 

sócia – histórica. São textos materializados em situações comunicativas recorrentes. 

O texto não pode ser considerado somente como um amontoado de frases, ele 

precisa ter um sentido para existir. Ninguém fala coisa com coisa, em uma conversa, 

para que haja comunicação ambos precisam utilizar o mesmo código, falar palavras 

com sentido. 

Marcuschi (2007) diz que os gêneros são artefatos culturais construídos pelo 

ser humano, ou seja, o gênero tem uma ligação direta com a cultura. 

O gênero tem uma relação direta com o uso da língua e com a comunicação social 

diária. Com isso observa – se que uma coisa liga a outra, dessa forma o ensino não 

pode acontecer limitado somente a ensinar tipos de textos sem levar em conta o uso 

da língua.        

Marcuschi (2007) traz um quadro sinóptico elencando lado a lado pontos 

importantes da tipologia textual e do gênero textual: 

 

 

Tipos textuais 

 

Gêneros textuais 

Constructos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas 

instrínsecas; 

Realizações linguísticas concretas 

definidas por propriedades sócio – 

comunicativas; 
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Constituem sequências linguisticas 

ou sequência de enunciados no 

interior dos gêneros e não são 

textos impiricos; 

Constituem textos empiricamente 

realizados cumprindo funções em 

situações comunicativas;  

Sua nomeação abrange um 

conjunto limitado de categorias 

teóricas determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações lógicas, 

tempo verbal; 

Sua nomeação abrange um 

conjunto aberto e praticamente 

ilimitado de designações concretas 

determinadas pelo canal, estilo, 

conteúdo composição e função.  

Designações teóricas dos tipos: 

narração, argumentação, descrição, 

injunção e exposição. 

Exemplos de gêneros: telefonema, 

sermão, carta pessoal, romance, 

bilhete, aula expositiva,  reunião de 

condomínio, horóscopo, receita, 

culinária, bula de remédio, lista de 

compras, cardápios, instrução de 

uso, outdoor, inquérito policial, 

resenha, edital de concurso, piada, 

conversação espontânea, 

Conferência, carta eletrônica, bate 

papo virtual, aulas virtuais, etc. 

 ( Marcuschi 2007, pág. 23) 

 

Dentro de um gênero pode conter sequências tipológicas, em algumas vezes 

acontece de ter até mais de uma tipologia. Quando um texto é nomeado 

argumentativo ou narrativo, qualquer tipologia que seja não está falando do gênero, 

mas sim da sequência de base que esse texto possui.  

Marcuschi (2007) diz que: 

 

Para o caso de ensino pode – se chamar atenção da dificuldade que existe 
na organização das seqüências tipológicas de base, já que elas não podem 
ser simplesmente justapostas. Os alunos apresentam dificuldades 
precisamente nesses pontos e não conseguem realizar as relações entre as 
seqüências. E os diversos gêneros seqüenciam bases tipológicas diversas. 
(Marcuschi 2007, pág. 29)  
 

O trabalho somente a partir das tipologias se torna limitado, sem muitas 

possibilidades de aumentar, é algo estrutural. A relação entre gênero e tipo textual 

não é algo dividido, ambos fazem parte de aspectos constitutivos para o 

funcionamento da língua em situações comunicativas da vida diária. 
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Para o trabalho em sala de aula pautado nos gêneros são articuladas duas 

dimensões: Uma está ligada aos aspectos socioculturais, estes estão relacionados 

à condição de funcionamento na sociedade.  

A segunda se relaciona aos aspectos lingüísticos, se voltam para a compreensão do 

que o texto informa ou comunica. 

É de suma importância explorar a diversidade de gêneros textuais no trabalho em 

sala de aula, pois cada gênero pode proporcionar aos alunos diferentes 

aprendizagens. 

Dolz e Schneuwly organizaram uma tabela com os grupos de gêneros orais e 

escritos que devem ser ensinados na escola e que podem ajudar o professor no 

planejamento.  

Nessa tabela os gêneros estão organizados de acordo com as capacidades 

de linguagem que são mais utilizadas neles. 

 

2.4 – O ensino dos gêneros e a produção textual  

 

     Quando fala - se em produções textuais de inicio já é possível perceber no 

olhar do aluno sua insegurança e desconforto, isso deve – se a forma que essas 

parecem ter acontecido nas aulas. A forma mecânica de produzir textos sem um 

objeto discursivo claro, sem partir de uma situação real é algo vago, pois não há 

interação, o objeto discursivo é desconhecido, somente escrever por escrever um 

“amontoado de frase” de acordo com um modelo que está no livro didático não faz 

sentido para o aluno. 

     Para que uma produção de texto aconteça são necessários alguns pontos 

importantes, como por exemplo, que se tenha o que dizer se tenha uma razão para 

dizer, se tenha um interlocutor desse dizer. Ao propor um texto sem que se tenha 

um querer-dizer para quem dizer, constituem - se as chamadas atividades de 

preenchimento, a qual ao final delas o professor corrige e devolve ao aluno sem leva 

– lo a refletir sobre o uso da língua.  

A produção textual limitada somente às tipologias demonstra uma falta de prática de 

ensino centrada nos processos discursivos.  
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Para Schneuwly e Dolz (2004), o ensino da leitura e da escrita na escola pode 

ser sistematizado de forma que o aluno possa refletir apropriar, refletir e usar 

diversos gêneros textuais. 

Quando é enfatizado que o texto precisa ser o objeto principal do ensino de língua, 

isso não quer dizer que o professor deve seguir fielmente o livro didático, pois dentro 

do mesmo há uma variedade de textos, porém esses são descritos em contextos 

desconhecidos para o aluno. Muitas vezes são textos fora da realidade do aluno, 

pois como um aluno irá interagir e analisar a linguagem de um texto que fale de 

shoppings, prédios se ele mora no campo, é algo fora do seu dia – a dia.  

Dessa forma o texto produzido pelo próprio aluno será o mais indicado para se 

trabalhar com o aluno. Sobre o texto do aluno ser o objeto de ensino de língua 

portuguesa as orientações curriculares do estado de Mato Grosso (2009) dizem: 

 

...”se nosso objetivo é valorizar a linguagem do aluno, seu próprio texto deve ser tomado como objeto 
de estudo” (Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso 2009, pág. 102). 

 

O objeto de ensino precisa ser o texto do aluno. È através de sua própria produção 

que o individuo conseguirá se expressar e interagir verbalmente com o outro. 

Foi muito abordado a produção, mas a pergunta é como levar o aluno a 

produzir, a partir de que? 

 Atualmente o grande desafio para o professor do ensino de língua 

portuguesa é trabalhar com a diversidade textual na sala de aula. É um direito dos 

alunos compreender e produzir gêneros textuais diversos de acordo com a exigência 

comunicativa, para isso os mesmos precisam ter contato com a diversidade de 

gêneros.  

Os gêneros modelam o discurso em diversas situações, pelo fato de possuírem 

aspectos estáveis, além disso, possuem aspectos ortográficos e sintáticos a serem 

considerados, considera também os aspectos semânticos e pragmáticos. 

As Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) dizem que 

para que o aluno leia e escreva com autonomia, são necessários alguns domínios 

cognitivos, dentre esses estão: Conhecer e produzir diferentes gêneros discursivos, 

adequando – os a situações comunicativas.  

Os gêneros discursivos são instrumentos culturais disponíveis nas interações 

sociais. Por meio deles a ação discursiva é prefigurada para cumprir os objetivos 

definidos para certas atividades.  
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    Segundos as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) 

na produção escrita, o estudante irá utilizar não somente as informações obtidas em 

gêneros distintos como também colocará em prática o conteúdo que aprendeu sobre 

os gêneros do discurso.  

Para que o aluno seja um leitor e produtor precisa ter contato com objeto de 

produção. Para que o aluno produza é necessário um suporte, esse suporte é dado 

através do trabalho com os gêneros. 

A produção partindo do gênero permite ao aluno se conhecer como interlocutor. 

 

As propostas de produção escrita, desse modo, deverão indicar claramente 
a relação interativa que se estabelece nesse processo para que o estudante 
escreva sempre levando em conta um fato básico: tudo o que é escrito é 
dirigido a alguém, com uma determinada intenção e em um contexto 
específico, assim como tudo o que é falado (orientações curriculares do 
estado de Mato Grosso 2009, pág. 45). 
 

Como Bakhtin diz cada esfera de comunicação comporta um gênero diferente. O 

processo de produção através dos gêneros conduz o aluno ao processo de conhecer 

e aprender novos significados. Esse processo de produção é uma atividade 

objetivada, pois o aluno sabe que seu texto tem um fim a que se destina não se trata 

somente de produzir uma redação com quantidade, estamos falando em um processo 

interativo de qualidade. 

Mas após todo esse processo de construção, o que fazer com o texto que o 

aluno produziu?  A resposta é clara: Leva – lo a refletir sobre sua própria produção. 

Segundo as Orientações Curriculares (2009): 

 

Tematizar problemas textuais e discursivos nos textos, levando-os a 
refletirem sobre sua própria produção, a perceberem o que ou como 
escrevem, deve estar a favor do que pretendem dizer; analisar a relação 
entre a intencionalidade pretendida para o texto e a forma como usam os 
recursos expressivos da língua (orientações curriculares do estado de Mato 
Grosso 2009, pág.102). 
 

Realizar a pratica textual através dos gêneros é interessante, levar o aluno refletir 

através do processo de revisão é muito mais interessante e produtivo, pois somente 

produzir um texto argumentativo e entregar ao professor não traz tantos resultados 

positivos, pois não acontece nenhuma reflexão, nada de novo. É necessário levar o 

aluno a refletir sobre o uso da língua no texto, se a forma a qual se expôs em seu 

texto está de acordo com o que pretendia se dizer. 



28 
 

2.5 – A produção textual do aluno e o ensino de gramática 
 

     Até aqui foi abordado que o trabalho com os gêneros é muito importante, 

pois propicia a oportunidade de trabalhar textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes. 

    O desafio atual de todo professor e fazer com que o aluno saia da escola 

desenvolvendo sua capacidade discursiva, dominando o processo de leitura e 

escrita. Para que isso seja possível é necessário superar essa tradicional divisão em 

redação, ortografia, gramática e sintaxe no ensino de língua portuguesa, até porque 

o cérebro do aluno não está dividido em caixinhas.  

    A gramática tradicional, do livro didático que traz o texto como pretexto 

para ensinar o aluno mutila a realidade desde o momento que propõe como modelo 

a ser seguido uma língua artificial que na maioria das vezes não tem muito haver 

com os hábitos lingüísticos das pessoas. A questão não é deixar de ensinar à 

gramática, mas sim ensina – la de uma forma contextualizada, através do próprio 

texto do aluno.  

Segundo Elísia Paixão (2014):  

O ensino dos conteúdos gramaticais faz parte do processo de ensino – 
aprendizagem do uso da língua e deve refletir, portanto, essas mesmas 
compreensões básicas sobre a língua e a linguagem. Assim, ele não pode 
ignorar o uso e os falantes... (Elísia Paixão Campos (20014) pág. 31) 
 

Ensinar à gramática faz parte do processo de ensino aprendizagem da língua 

portuguesa, porém esse ensino não pode acontecer de forma isolada, sem ligações 

com a leitura, interpretação, produção e escrita de textos, ministrados como se não 

tivessem nenhum tipo de ligação entre si, e como se não pudesse relacionar seus 

conteúdos. 

Ensinar à gramática utilizando o texto do livro didático é algo desconhecido 

para o aluno, já o seu texto é algo que faz parte de sua realidade, ou seja, ele 

conhece o campo que está pisando. É através da produção textual que o indivíduo 

consegue se expressar e interagir verbalmente com o outro. 

Segundo as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009): 

 

Em ambas as perspectivas, a articulação entre gramática e gênero 

discursivo é o modo mais eficaz de promover o desenvolvimento da 

capacidade discursiva do estudante.  Ao se trabalhar com as questões de 

análise linguística o professor deve chamar atenção para as marcas 
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gramaticais que materializam os diferentes gêneros, pois assim fornecerá 

instrumental para a compreensão e a escrita do texto pelo estudante 

(orientações curriculares do estado de Mato Grosso (2009), pág. 29). 

 

Chamamos de prática de analise linguística o instrumento que leva refletir sobre a 

organização do texto escrito, é uma forma de trabalhar a gramatica na produção do 

aluno. Esse tipo de ensino gramatical está focado nas necessidades do aluno. 

A análise linguística tem o texto como unidade de ensino. Quando se fala em 

português a primeira coisa que o aluno lembra são incansáveis regras e normas 

gramaticais descontextualizadas, atividades rotineiras, onde o maior desafio é decorar 

as normas para então realiza – las. Para uma aprendizagem de êxito é necessário 

quebrar os paradigmas que a “escola tradicional” deixou em relação ao ensino de 

língua portuguesa. 

A prática da análise é uma nova perspectiva de reflexão sobre os usos da língua. Ela 

tem como foco o texto, e logo a partir dele a produção de sentido. 

Giraldi (1997, apud orientações curriculares, pág. 28 - 29) diz que apoiando o 

processo de ensino-aprendizagem da linguagem na orientação do uso – reflexão – 

uso, as atividades de análise linguística possibilitam a análise do texto produzido pelo 

estudante, sob duas perspectivas: a da textualidade, com ênfase no produto verbal e 

sua sequenciação, e a discursiva, resultante da relação entre esse produto verbal e 

suas condições de emergência. 

O termo análise linguística foi usado pela primeira vez por João Wanderlei Giraldi em 

1984, designa uma nova pratica pedagógica, sendo ao lado da leitura e do texto que 

se analisa os recursos expressivos da língua considerada esta como uma produção 

discursiva. Ela não elimina a gramática das aulas, até porque se torna impossível usar 

a língua ou refletir sobre ela sem gramática. Apresenta - se como auxilio para as 

práticas de leitura e escrita, com objetivo de refletir sobre elementos e fenômenos 

linguísticos, sempre com foco nos usos da linguagem 

No ensino tradicional de gramática a leitura e produção acontecem 

separadamente da gramática, porque a ênfase está na palavra, frase, oração e 

período. 

Já na análise linguística a ferramenta para leitura e produção a centralidade está na 

produção de sentidos. Nas atividades o ponto de partida é o texto do aluno, o 
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professor deverá auxiliá–lo para que ele possa compreender e refletir acerca da 

produção de seu próprio texto. 

 

 

3.0 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

O termo sequência didática surgiu na França, em meados dos anos 1980. Sua 

base teórica de ensino está no interacionismo discursivo, desenvolvido na Suíça. 

Essa base teórica se concretiza na realização de atividades em duplas ou grupos, 

para que os alunos possam trocar conhecimentos e auxiliar uns aos outros no 

processo de apropriação da língua escrita e dos gêneros orais e formais.  

No Brasil esse termo começou a aparecer a partir da publicação dos 

parâmetros curriculares em 1990, associado ao conceito de gêneros discursivos. Sua 

organização pressupõe atividades de leitura, escrita e oralidade interligadas.  

 

3.1 A sequência didática como procedimento metodológico no ensino dos 

gêneros 

 

      Atualmente planejar tem sido um dos maiores desafios para o professor. 

Levando em conta que o ensino de língua portuguesa tem sua raiz na interação, o 

planejamento precisa ser bem articulado e voltado para realidade do aluno. Nessa 

perspectiva o mais indicado é o trabalho por sequencias didática, tendo em vista que 

o trabalho desta é em torno dos gêneros textuais, valorizando a produção do aluno.  

Segundo as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) a 

concepção de linguagem interacionista a qual o ensino de língua está ancorado, está 

intrinsicamente ligada a procedimentos metodológicos, ativos e diversificados que 

possibilite ao interlocutor (aluno) seja ouvido, aceito, tenha espaço para atuar e para 

apresentar seu ponto de vista e defendê-lo. 

Partindo disso uma possibilidade de organização do ensino aprendizagem é a 

sequência didática. 

As primeiras sequências didáticas foram produzidas em 1985 e 1989 pela 

Comission pedagogie Du texte em Genebra, porém ainda não estavam ligadas aos 

gêneros somente em 1990 focaram nos estudos dos gêneros escritos e mais tardes 
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nos orais (2004) com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Desde então este método 

vem sendo muito utilizado na escola contemporânea. 

A idéia principal era integrar conteúdos, superando assim a tradicional divisão em 

redação, ortografia, gramática e sintaxe. 

   Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) conceituam sequência didática como: 

 

“Um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito”. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, pág. 97) 

 

Como é possível observar, a sequência didática tem como conteúdo um gênero. O 

trabalho acontece de forma sequenciada, uma atividade leva a outra, durante um 

período estruturado pelo educador. Partindo daí pode - se entender as sequências 

didáticas como um conjunto planejado de atividades progressivas e articuladas entre 

si. 

A sequência didática busca levar o aluno a uma melhor compreensão do 

gênero, favorecendo assim a aprendizagem da estruturação de uma diversidade de 

textos que circulam nas mais diversas situações de comunicação.  

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) a sequência didática:  

 

“Procura favorecer a mudança e a promoção dos alunos ao dominio dos gêneros e das situações de 
comunicação”. (Dolz, Noverraz e Schneuwly 2004, pág. 97) 

 

Trabalhar com esse método evita a monotonia e o tradicionalismo, uma vez que a 

seqüência pressupõe a perspectiva interacionista e a realização de atividades bem 

estruturadas e seqüenciadas. A sequência precisa conter objetivos bem delimitados, 

levando assim os alunos a interagir e posteriormente produzir o gênero proposto. 

Esse tipo de planejamento assim como qualquer outro, antes de sua 

organização faz se necessário uma reflexão por parte do professor, pois é preciso 

estar atento sobre quais são as verdadeiras necessidades escolares e quais 

capacidades queremos desenvolver. Planejar por sequência didática não é somente 

um “registro” realizado pelo professor, sem levar em conta a aprendizagem do aluno 

ou o conhecimento que o mesmo já tem.  

A sequência didática possui uma variedade de atividades do gênero, 

organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para 

aprendizagem, além de envolver atividades de aprendizagem e de avaliação, para 

todos os níveis de escolaridade. 
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Como toda metodologia de trabalho a sequência didática também possui um 

ponto inicial, ponto de partida.  

Aldair Vieira Gonçalves (2010) diz que o ponto de partida para produção de 

uma seqüência didática é a observação das capacidades evidenciadas pelos alunos.  

Assim esse planejamento está voltado para as necessidades do aluno, ou seja, 

aprenderá o que realmente é proveitoso, utilizável.  

A sequência didática traz como atividade inicial a avaliação, ou seja, saber o 

que e o quanto o aluno conhece do conteúdo (gênero) e o quanto ainda precisa 

aprender. Quanto à escolha do gênero, o professor deve escolher gêneros 

secundários de acordo com os interesses e as capacidades de leitura e escrita dos 

alunos.  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, apud livro pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa) dizem que as atividades da seqüência didática devem 

ser baseadas na avaliação do que o aluno sabe ou não, levando em conta alguns 

fatores como: Esclarecer objetivos e o percurso para atingi-los; adaptar a escolha do 

gênero e as situações de comunicação, as capacidades apresentadas pelos alunos; 

Tempo suficiente para permitir a aprendizagem; ordenar intervenções de forma a 

permitir as transformações, entre outros fatores elencados na pág. 27 do livro 

projetos e sequências didáticas na educação do campo, do programa pacto nacional 

da alfabetização na idade certa.  

     O objetivo principal da seqüência didática é ajudar o aluno a dominar um 

determinado gênero, melhorando sua linguagem em uma dada situação de 

comunicação, por esse motivo deve – se adequar as atividades ao que o aluno 

precisa aprender, arrancando o paradigma dos conteúdos programáticos.  

 

3.1 – A organização de uma sequência didática  

 

   Como todo trabalho docente a sequência didática também possui uma 

organização, uma estrutura para aplicação. Sua aplicação consiste em momentos 

distintos e articulados entre si, que objetivam a aprendizagem progressiva do gênero 

proposto: Apresentação da situação, primeira produção, construção dos 

módulos e produção final. 

A sequência didática está dividida em quatro módulos.  
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Aldair Vieira (2010) diz que Dolz e Schnewly constataram que a primeira 

seqüência didática possuía quinze módulos, causando certo constrangimento ao 

professor em razão da quantidade de tempo da aplicação. Posteriormente tiveram 

seus módulos reduzidos, facilitando assim o trabalho de aplicação.  

O esquema abaixo apresenta a representação do processo de trabalho em 

sequência didática, elaborado por Dolz,Noverraz e Schneuwly (2004, pag. 98): 

 

 

 

Conforme apresentado acima através da figura uma seqüência didática possui 

etapas, módulos e a produção inicial e final.  

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) essa etapa é a definição de 

comunicação, estabelecer o contexto de produção aos alunos envolvidos, os 

gêneros que serão abordados, as etapas que serão percorridas para efetivação do 

trabalho e os possíveis leitores do texto.  

Após esta etapa acontece a situação de avaliação, denominada como produção 

inicial que é realizada de forma coletiva (grupo) relacionada ao gênero. Através 

dessa etapa o professor irá diagnostica as necessidades dos alunos quanto ao 

gênero, define os pontos que o professor precisa intervir melhor. Pode até ser 

denominada como uma das mais importantes, pois é através dela que são 

fornecidas as informações para o planejamento das outras etapas da sequência.  

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) essa etapa tem por objetivo 

conhecer o potencial de escrita dos alunos.  

O importante é gerar no aluno uma compreensão e relação com o que está sendo 

proposto a ensinar.  

Após essa inicia – se então os chamados módulos. Estes podem ser 

compostos por duas ou mais atividades, tudo dependerá dos conhecimentos prévios 

do estudante e da aprendizagem.  

Os módulos são compostos por certa quantidade de atividades que exploram 

as características do gênero como: estilo, linguagem, condições de produção, usos 
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sociais e composição morfossintática. O número de atividades dependerá da 

complexidade das aprendizagens envolvidas e principalmente dos conhecimentos 

prévios dos alunos, observados nas primeiras etapas.  

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) os módulos de ensino se 

desenvolvem a partir de três princípios: Trabalhar problemas de níveis diferentes; 

Variar atividades e exercícios e capitalizar as aquisições.  

O trabalho dentro dos módulos precisa diversificar atividades, trazendo algumas 

como: análise e observação de textos, produções simplificadas, entre outras. 

Os primeiros módulos seriam para o reconhecimento e a compreensão das 

características temáticas e composicionais do gênero, estando assim esses a 

serviço da leitura.  

Os intermediários seriam para o reconhecimento e apreensão das 

características estilísticas do gênero, ou seja, a serviço da análise linguística.  

È por fim tem o último módulo, que estaria a serviço da produção do gênero, 

incluindo também a correção do professor juntamente e a reescrita final do gênero.  

Após esse tem o módulo produção final do gênero. Com base em tudo que o 

aluno já conhecia e conheceu do gênero irá produzir individualmente o gênero 

proposto. 

A produção final é o momento de o professor avaliar e replanejar se for 

preciso. Como próprio nome já diz é o que vai gerar o produto final, os resultados do 

processo. 

Após esse processo de produção inicia – se o de revisão. O processo de 

revisão é também um momento de reflexão do aluno, nesse momento o professor 

sentará com esse aluno para revisar seu texto, que é onde acontece o trabalho de 

análise linguística. 

É evidente que somente revisar com o aluno e depois guardar o texto, não faz 

sentido nenhum. Exatamente nisso que o planejamento por sequencia didática se 

diferencia, após todo processo de produção, revisão o aluno irá rescrever seu texto 

novamente, fazendo as devidas correções para uma culminância. 

Por fim a culminância. Nesse momento o professor organizará uma exposição 

do trabalho do aluno na própria escola, ou até mesmo postar esse texto em um blog, 

isso vai depender da criatividade do professor.  A culminância é algo que está 
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focado no resultado, não simplesmente em produzir um texto e entregar ao 

professor.  

Como todo planejamento na sequência o professor também utiliza um método 

para avaliar, pode ser durante o desenvolvimento das atividades, na produção final, 

o professor é quem vai definir o meio que será utilizado para avaliar. 

No livro do pacto pela alfabetização na idade certa diz que a avaliação, é 

parte constituinte do processo pedagógico e funciona como um trabalho de pesquisa 

do professor a respeito do que ele ensina e do que as crianças aprendem com base 

em seu trabalho (pág. 28). 

A avaliação do professor não pode ser baseada unicamente em uma “prova” (nome 

que traz medo aos alunos), com perguntas sobre o gênero, o processo avaliativo 

não deve estar limitado somente a isso. É necessária uma pesquisa por parte do 

professor.  

Normalmente a produção final é utilizada como um processo avaliativo, pois o 

aluno produz quando aprende, dentro de sua produção final estará o resultado de 

seu entendimento sobre o gênero. 
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4.0 – METODOLOGIA 

 

 A metodologia pode ser definida como o caminho a se chegar a um fim, ao 

objetivo proposto.  

Minayo (2007, apud Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira) define 
metodologia de forma abrangente e concomitante: 
 

 (...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 
que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação 
adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos 
que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 
investigação; c) e como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua 
marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados 
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 

resposta às indagações específicas. Minayo (2007, p. 44/ apud Tatiana 

Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira). 
 

A metodologia é a explicação detalhada e exata de toda ação desenvolvida na 

aplicação do método. 

Essa pesquisa tem uma forma de abordagem qualitativa e descritiva, pelo fato 

de apresentar um caráter explorativo e fazer uso do questionário aberto, para analisar 

os dados foi utilizada a metodologia do estudo de caso.  

A respeito da pesquisa qualitativa Triviños (1987) diz que: 

 

Por um lado, que ela compreende atividades de investigação que podem 
ser denominadas específicas. E, por outro, que todas elas podem ser 
caracterizadas por traços comuns. Esta é uma idéia fundamental que pode 
ajudar a ter uma visão mais clara do que pode chegar a realizar um 
pesquisador que tem por objetivo atingir uma interpretação da realidade do 
ângulo qualitativo. Triviños (1987, pág. 120) 
 

 

A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se preocupa em 

entender alguns fenômenos. Os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, expondo o que convém ser feito, mas não se submete à prova de fatos, pois 

os dados analisados são não-métricos e se valem de diferentes abordagens.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa – de campo 

 

O processo de pesquisa utilizado foi à pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 

campo descritiva. A pesquisa bibliográfica consiste em um levantamento de 

informações através de referências teóricas já analisadas e publicadas por diversos 

meios, como em sites, livros, etc.  
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Segundo Gil (2002, apud CRISTIANE DA SILVA) a pesquisa bibliográfica tem 

como base o material já elaborado, como os livros e artigos. 

   O referencial teórico desta pesquisa está pautado em Travaglia (2009), 

Paixão (2012), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Orientações curriculares de 

linguagem do estado de mato grosso (2009), Bakhtin (1789), Marcushi (2007) e Aldair 

Vieira Gonçalves (2010). Os conceitos analisados foram: O ensino de língua 

portuguesa na concepção interacionista;O ensino do texto e os gêneros do discurso; 

Gêneros textuais e tipologias textuais; O ensino dos gêneros e a produção textual; A 

produção textual do aluno e o ensino de gramática; A sequência didática como 

procedimento metodológico e a Organização de uma sequência didática.    

Foi realizada pesquisa de campo descritiva, com questionários abertos. 

Na pesquisa de campo foram realizadas algumas observações em uma escola 

da rede pública de Guarantã do Norte; A escola Irany Jaime Farina. Porém o 

questionário foi aplicado a diversos professores de língua portuguesa, da rede pública 

dos municípios de Guarantã do Norte e Matupá, pelo fato de estar analisando como 

tem acontecido o ensino de língua portuguesa em um contexto geral. 

Segundo Triviños (1987): 

 
 

A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de 
natureza descritiva. O foco essencial destes estudos reside no desejo de 
conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus 
problemas, suas escolas, seus professores, sua educação, sua preparação 
para o trabalho, seus valores, os problemas do analfabetismo, a 
desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de ensino, o mercado 
ocupacional, os problemas do adolescente etc. Triviños (1987, pág. 110) 
 

 

3.2 População ou amostra de participantes no estudo 

 

    Os sujeitos desta pesquisa foram alguns professores da disciplina de língua 

portuguesa de ensino fundamental anos finais, que atuam na rede pública da cidade 

de Guarantã do Norte e no município de Matupá.  

 

3.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário formulado com questões 

abertas, pelo fato de dar ao entrevistado liberdade de responder de uma forma 

espontânea. 
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Os questionários foram entregues a 10 professores, impressos em mãos e enviados 

por e-mail. O objetivo do questionário foi verificar o conteúdo e metodologia utilizada 

pelo professor de língua portuguesa de algumas redes públicas do município de 

Guarantã e Matupá.  

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

O procedimento utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso. 

Trivinõs (1987) define estudo de caso como uma categoria de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente, tendo como objetivo 

aprofundar a descrição de determinada realidade.  

Foi utilizada como ferramenta para coleta de dados: O questionário sendo uma 

técnica de coletar dados, no sentido do pesquisador se inteirar de suas opiniões sobre 

um determinado assunto. Após o recolhimento dos questionários, foi realizada a 

análise de conteúdo, para compreender o significado dos dados coletados.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Essa parte do trabalho foi realizada a representação e análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo, através de um questionário formulado com 

questões abertas. Nesse questionário contém cinco questões. Nessas busquei saber 

de qual forma tem acontecido o ensino de língua portuguesa, qual tem sido o 

procedimento metodológico utilizado pelo professor de língua, ou seja, como o 

mesmo tem trabalhado a gramática, a leitura e escrita em suas aulas.  

As três primeiras questões foram para buscar levantar os dados profissionais 

do professor, como: Nome, graduação e tempo de profissão. A quarta questão 

buscou saber qual a concepção de linguagem adotada pelo professor entrevistado. 

A decisão de formular essa pergunta deve – se ao fato que a concepção de 

linguagem é o cerne pedagógico do professor, é ela que norteará o fazer 

pedagógico, pois está ligada diretamente a metodologia do ensino da gramática, 

leitura e escrita.  

A quinta e última questão buscou saber qual forma que o professor tem 

trabalhado o texto, redação e gramática, os pilares da língua portuguesa. Optei por 

essa pergunta, para entender o procedimento metodológico que maioria dos 

professores tem utilizado em suas aulas, para trabalhar o texto e a gramática. 

Também para saber se o ensino está limitado somente nas tipologias textuais ou na 

grande diversidade de gêneros do discurso.  

 

4.1 – Análises das repostas dos questionários entregues a duas professoras 

 

A professora A é formada em Letras com ênfase em Inglês. Atua a menos 

de um ano, na rede municipal de ensino Santa Marta da cidade de Guarantã do 

Norte na disciplina de língua portuguesa, com as turmas de 6º a 9º ano. Perguntei a 

ela no questionário qual concepção de linguagem norteia seu trabalho.  

Ela respondeu que trabalha com a concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação.  

Segundo Travaglia essa concepção de linguagem vê o texto como produto da 

codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, quem ouve assume 

um papel passivo.  
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Nessa concepção há dois falantes, onde um é ativo outro passivo, através do 

discurso do ativo então o passivo organiza o seu. Porém as Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso 2009, pág. 100 diz que a escola não é um 

espaço de transmissão e reprodução de conhecimentos. 

A professora B atua na rede estadual de ensino Antonio Ometto com as 

turmas de 7º a 9º ano, localizada na cidade de Matupá. Trabalha a 6 anos como 

professora de língua portuguesa. Sobre essa questão ela respondeu que a 

concepção de linguagem adotada em seu trabalho é a interacionista.  

Na concepção de linguagem interacionista os falantes são chamados de 

interlocutores, pois são sujeitos que falam e ouvem pessoas que ocupam um lugar 

na sociedade.  

A Orientação Curricular do Estado de Mato Grosso (2009, pág. 100), diz que 

a concepção de linguagem interacionista é a mais adequada para alcançar um dos 

principais objetivos da disciplina de língua portuguesa, que é: tornar o aluno 

proficiente em sua língua materna, oral e escrita, a fim de lhe garantir o pleno 

exercício da cidadania. 

No questionário perguntei também como cada professor tem trabalhado o 

texto sua produção e gramática, pedindo que fizesse a descrição do processo.  

A professora A respondeu da seguinte forma: 

Em um primeiro momento peço para que todos façam uma leitura rápida do 

texto em questão. Quando todos concluem a leitura busco despertar no aluno o 

interesse pela leitura do texto determinado, buscando neste primeiro momento fazer 

algumas perguntas referentes ao assunto tratado no texto. Procuro que haja uma 

discussão entre os mesmos. Logo em seguida solicito a leitura do texto em voz alta 

feita por alguns alunos que se dispuserem a participar desta. Após o término da 

leitura proponho novamente um debate.  

Se tratando da produção textual procuro sempre trazer um tema atual para 

serem discutidos em sala, após essa discussão os mesmos produzirão um texto 

conforme o tema proposto.  

Com relação à gramática procuro sempre trazer exercícios de fixação, 

algumas vezes passados no quadro e outras vezes em folhas impressas, por achar 

o livro didático pobre nesse aspecto. Trabalho a gramática com bastante exemplos 

exercícios de fixação , algumas vezes impressos outras no quadro. 
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Podemos perceber através da fala da professora que o trabalho com o texto, 

a produção e a gramática tem acontecido separadamente. Os textos usados 

provavelmente não têm muito haver com a realidade do aluno. Além disso, não há 

um estudo aprofundado dos gêneros textuais.  

Sobre o texto no ensino de língua portuguesa a orientação curricular (2009, 

pág. 13), diz que este deve ser o objeto principal de ensino, sendo a unidade básica 

de estudo que se refere às atividades discursivas em uso, sejam orais escritas e/ou 

multimodais, pertencentes aos variados gêneros discursivos. 

Sua metodologia não prioriza as práticas de leitura, produção e análise 

linguística, sendo elas de fundamental importância, pois são através delas que 

acontece o processo de ensino – aprendizagem no USO – REFLEXÃO – USO DA 

LÍNGUA em diferentes contextos. Sendo que as orientações curriculares priorizam 

essas práticas.  

A professora B respondeu da seguinte forma: 

Trabalho primeiramente o conceito de gênero e tipologia textual, leitura e 

interpretação, contextualização gramatical para a produção de texto. Trabalho 

também os elementos que caracterizam o gênero em estudo, depois a produção 

correção e reescrita dos próprios textos. De acordo com o planejamento, trabalho 

dois a três gêneros por bimestre. Levo muitas atividades de leitura, interpretação e 

compreensão, dentro dessas algumas para comparar e identificar as diferenças 

entre o gênero em estudo e outro.  

Toda aula relembro os alunos o gênero e o tipo em estudo. Ex: Texto do 

gênero conto e tipologia narrativa.  

Através da fala da professora é possível perceber que a professora utiliza 

diferentes gêneros textuais em seu trabalho, isso significa que de uma forma ou de 

outra trabalha textos da realidade do aluno. Seu trabalho não está limitado somente 

às tipologias textuais.  

Percebe – se que o estudo do texto e a produção acontecem de forma 

contextualizada. Seu ensino de gramática está de acordo com as características do 

gênero em estudo.  

Há uma revisão dos textos, porém não é realizado o trabalho de análise 

linguística. A gramática não é trabalhada de acordo com a necessidade do aluno, 

percebida em seu próprio texto.  
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As Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso (2009) orientam 

que: 

  

Para que o estudante possa falar sobre os textos lidos ou os de sua autoria 
é preciso que as atividades sejam centradas neles, afinal nós falamos por 
meio de textos, comunicamo-nos por textos. A expressão tão em voga 
“gramática no texto” vale ser lembrada. Não como aquela em que 
solicitamos o grifo dos adjetivos e advérbios ou a classificação do tempo 
verbal das formas assinaladas, ou a retirada das conjunções integrantes. 
Entendemos que a gramática deve ser calcada na observação, análise e 
operação sobre a linguagem - comparando expressões, transformando 
estruturas, explicando fatos relativos à argumentação, coesão e coerência 
do texto. É operar e refletir sobre os fatos da língua levando em conta seu 
funcionamento nos textos. É desvelar a construção/organização do texto, é 
compreender a realidade social e histórica da língua. Orientações 
curriculares do Estado de Mato Grosso (2009, pág. 102) 
 

A gramática deve ser trabalhada dentro do próprio texto do aluno.  

Utilizar textos já prontos de outros autores torna – se as mesmas aulas de 

gramática normativa, apenas maquiadas, que ao fim usam o texto como pretexto 

para ensinar à gramática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise de uma 

teoria que pode contribuir no ensino de língua portuguesa em escolas públicas.  

A pesquisa de campo buscou entender como tem acontecido esse ensino de 

língua portuguesa em escolas públicas de duas cidades vizinhas. Através do 

questionário percebeu – se que realmente há uma teoria ideal, porém, os 

professores não há utilizam em suas aulas. Continuam trabalhando o texto, 

produção e gramática separadamente.  

A linguagem seja ela escrita ou falado é um texto, nessa perspectiva o texto 

produzido pelo aluno precisa ser o ponto de partida para o ensino de língua. É 

necessário levar em conta o uso da língua nos textos, não há como formar leitores 

capazes de produzir textos sem o ensino do uso da linguagem partir do mesmo. 

Nesse sentido é necessário que o professor rompa com as limitações 

impostas pelos costumes seguidos por a gramática tradicional, uma vez que faz se 

necessário considerar não somente uma frase isolada, mas sim o uso da língua nos 

textos. A ideia é contextualizar, trabalhar em conjunto texto, produção e gramática.  
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APÊNDICES 

 

ROTEIRO DE PESQUISA 

1) Nome : 

2) Graduação: 

3) Anos de carreira como professor(a) da Educação Básica, ministrando aulas de 

Língua Portuguesa. 

4) Qual é a concepção de linguagem que vc adota em seu trabalho de língua 

portuguesa? 

5)Como você tem trabalhado o texto, produção  e gramática? Descreva 
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ROTEIRO DE PESQUISA 

1) Nome : 

Eliane Macedo do Espirito Santo de Sousa 

2) Graduação: 

Letras com ênfase em Inglês 

3) Anos de carreira como professor(a) da Educação Básica, ministrando aulas de 

Língua Portuguesa. 

Pouco menos de um ano 

4) Qual é a concepção de linguagem que vc adota em seu trabalho de língua 

portuguesa? 

Concepção de linguagem como instrumento de comunicação 

5)Como você tem trabalhado o texto, produção  e gramática? Descreva 

Em um primeiro momento peço para que todos façam uma leitura rápida 

do texto em questão. Quando todos concluem a leitura busco despertar no 

aluno o interesse pela leitura do texto determinado, buscando neste primeiro 

momento fazer algumas perguntas referentes ao assunto tratado no texto. 

Procuro que haja uma discussão entre os mesmos. Logo em seguida solicito a 

leitura do texto em voz alta feita por alguns alunos que se dispuserem a 

participar desta. Após o término da leitura proponho novamente um debate.  

Se tratando da produção textual procuro sempre trazer um tema atual 

para serem discutidos em sala, após essa discussão os mesmos produzirão 

um texto conforme o tema proposto.  

Com relação à gramática procuro sempre trazer exercícios de fixação, 

algumas vezes passados no quadro e outras vezes em folhas impressas, por 

achar o livro didático pobre nesse aspecto. Trabalho a gramática com bastante 

exemplos exercícios de fixação , algumas vezes impressos outras no quadro. 
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ROTEIRO DE PESQUISA 

1) Nome:  

Maria Aparecida dos Santos Lima 

2) Graduação:  

Licenciatura em letras  

3) Anos de carreira como professor(a) da Educação Básica, ministrando aulas de 

Língua Portuguesa.   

Seis anos 

4) Qual é a concepção de linguagem que você adota em seu trabalho de língua 

portuguesa? 

Concepção de linguagem como instrumento de comunicação.  

5)Como você tem trabalhado o texto, produção  e gramática? Descreva 

Trabalho primeiramente o conceito de gênero e tipologia textual, leitura 

e interpretação, contextualização gramatical para a produção de texto. 

Trabalho também os elementos que caracterizam o gênero em estudo, depois 

a produção correção e reescrita dos próprios textos. De acordo com o 

planejamento, trabalho dois a três gêneros por bimestre. Levo muitas 

atividades de leitura, interpretação e compreensão, dentro dessas algumas 

para comparar e identificar as diferenças entre o gênero em estudo e outro.  

Toda aula relembro os alunos o gênero e o tipo em estudo. Ex: Texto do 

gênero conto e tipologia narrativa.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


