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ComuniCação individual

A LINGUAGEM NA INFÂNCIA E O ENLAÇAMENTO 
POÉTICO

ELIsANGELA MArIA dA sILvA (UNICAP)1

Carrego meus primórdios no andor.
Minha voz tem um vício de fontes.
Eu queria avançar para o começo.

Chegar ao criançamento das palavras.
Lá onde elas ainda urinam na perna.

Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos.
Quando a criança garatuja o verbo para falar o que

não tem.
Pegar no estame do som.

Ser a voz de um lagarto escurecido.
Abrir um descortínio para o arcano.

(BARROS MANOEL, 1996, p. 47)

Introdução

O artigo propõe uma discussão a respeito do poder que os textos da tradi-
ção oral e os literários exercem no imaginário infantil, fazendo aproximação entre 
Aquisição de linguagem, Literatura - poesia e Psicanálise. Inspirada no princípio tão 
caro à psicanálise e a vários autores no campo da literatura, a ideia de falta, muito 
bem traduzida por Manuel de Barros no Livro sobre o nada, quando diz que:“tem 
mais presença em mim o que me falta”.Considerando a ideia de oferecer à criança 

1. Doutoranda e Mestre em Ciência da Linguagem pela UNICAP, professora da Faculdade Joaquim Na-
buco e da Secretaria de Educação do Ipojuca.
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um universo linguístico pautado pela invenção, em que criança e escritor brincam, 
criando um mundo de fantasia, que levam muito a sério e no qual investem uma 
grande quantidade de emoção. Tentando a todo instante reencontrar a satisfação 
original perdida, numa espécie de embate com o indizível, numa luta de palavras em 
torno do que Morais (2006, p. 48) chama de “eterna meia-noite, hora dos fantasmas 
e lobisomens, em que o estilo, a singularidade irredutível se faz no encontro-limite 
com o impossível de dizer”.

 Assim, é possível pela poesia, privilegiar a acústica das palavras, a lalação 
contida na sonoridade, suscitando inúmeras significações, num esvaziamento de 
sentido, suscitando algo novo como nos versos da epígrafe.

Emoção estética, efeitos de sentido e estruturação do 
psiquismo

A vocação para a poesia tem origem na mais remota infância de muitos es-
critores. Em Graciliano Ramos, a infância surge como experiência em seu livro de 
memória intitulado Infância (1992), neste o autor não resume esse período de forma 
cronológica, mas o converte numa experiência primordial. Retornando aos primei-
ros anos da vida para mostrar que os textos orais da infância se encontram na reta-
guarda de toda armação de linguagem que o adulto recria posteriormente.

Assim como Graciliano Ramos o poeta Jorge de Lima mostra que a poesia es-
teve na sua base, ou seja, no berço, embalando-o com cantigas e histórias, motivan-
do-o a escrever um poema quando tinha apenas sete anos. Com o poeta Manoel 
Bandeira não foi diferente, em Itinerário de Pasárgada (1996) o autor se remete aos 
primórdios da infância para falar de seu manancial de sentimentos que ele identi-
fica como “natureza artística”. Segundo o autor, seu primeiro contato com a poesia 
deu-se pela escuta de contos de fada e história da carochinha.

Em Escritos Criativos e Devaneios (1908), Freud aproxima a poesia ao brincar in-
fantil e, se interroga se esse brincar não comportaria na criança um escritor criativo, 
considerando que esta cria um mundo próprio reajustando elementos de seu mun-
do como melhor lhe convir? Essa aproximação entre a criança e o escritor criativo 
perpassa, para Freud, entre a emoção com que a criança catequiza seu mundo de 
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brinquedo e a forma como esta o distingue perfeitamente da realidade, assim como 
também o faz o escritor criativo.

Dessa forma, podemos perceber que nem só de diálogo e prosa cotidiana vive 
a criança pequena, esta, segundo De Lemos (2002), é constituída pela linguagem e 
são as palavras do outro que a fará sujeito.

Sobre esse aspecto Lacan (1985, p. 195) afirma que “enquanto suporte formal, 
o significante2 atinge um outro que não aquele que ele é cruamente, ele, como sig-
nificante, um outro que ele afeta e que dele é feito sujeito”. Nesse afetamento, se-
gundo Belintane (2013, p. 18), “a língua na infância, em seu enredamento discursivo 
com os textos da cultura, permite à criança exercer suas experiências estéticas e 
literárias.

Belintane (2013, p. 18) ao aproximar a fala da criança com o poeta, destaca 
uma passagem de Graciliano Ramos no texto Infância (1992), em que o autor para 
se proteger de uma ameaça vinda do mundo adulto, em que ‘o sapo boi morde como 
cachorro e, se pega um cristão, só o larga quando o sino toca’ entra em uma associação 
que vai evocar um outro sapo, o da cantiga de ninar:

Sapo cururu
Da beira do rio.
Não me bote na água,
Maminha,
Cururu tem frio.

Cantiga para embalar criança. Os cururus do açude choravam com frio,
De muitos modos, gritando, soluçando, exigentes ou resignados. Eu 
também
Tinha frio e gostava de ouvir os sapos. (BELINTANE, 2013, p. 18)

Outro exemplo apresentado pelo autor se refere ao encaixe métrico realizado 
por uma criança de cinco anos:

2. Trata-se da Lei da castração – metáfora paterna (LACAN, 1998, p. 279)
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Gustavo disse a sua tia: “fiz uma música para você e para o Cludemir.
Quer ver?” E começou a cantar:
“Alecrim, alecrim dourado
Que nasce no campo
Sem ser semeado...”

Repetiu mais uma vez sem mudar uma palavra sequer. De repente, no 
verso seguinte, engata, no ritmo e na métrica, a seguinte palavra:

“Foi o Clau de miiiir
Que me disse assim
Que a flor do campo
É o alecrim. (BELINTANE, 2013, p. 19)

 A partir do exemplo acima, Belintane (p. 19) chama atenção para “a associa-
ção que a criança faz entre a música que a tia cantava para ele cotidianamente e o 
nome de seu tio”, afirmando que o encaixe métrico realizado pela criança é surpre-
endente, visto que: 

O verso “foi o Claudemir”, catando no ritmo e na melodia da música, 
corresponde ao segmento métrico original “foi meu amor!”, e ainda re-
formula o sentido geral da cantiga, assimilando a ela sua proposta inicial 
de fazer uma homenagem à tia, introduzindo o nome do tio na pauta. 

 O autor apresenta outro caso, o de Rafaela de (1,9 ano), no seguinte diálogo 
com a mãe:

Mãe: - Como se chama o seu ursinho?
Rafaela: - Se chama solidom (solidão).

 Na fala de Rafaela, segundo Belintane (2013, p. 19), “temos um efeito associa-
tivo com a cantiga ‘Se essa rua fosse minha’, mais precisamente com o verso ‘Nesta 
rua, nesta rua tem um bosque que /que se chama, que se chama solidão”.
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Tais exemplos nos fazem perceber a presença de uma dimensão inconsciente, 
de um sujeito intervalar, e de um movimento próprio da língua denominado por 
Jakobson (2003) de processos metafóricos e metonímicos. Esses processos, segun-
do De Lemos (2002, p. 52), são definidos “o primeiro pela substituição, em uma 
estrutura, de um termo por outro, e o segundo pela combinação ou contitguidade 
na relação de um termo a outro”. Ainda segundo esta autora, “esses processos per-
mitiriam apreender a linguagem em seu estado nascente na fala da criança, bem 
como o movimento que produziria a mudança”.

Nessa dimensão, De Lemos (2002, p. 55) mostra que a trajetória que engaja a 
criança, como sujeito, na aquisição da fala pode ser analisada a partir da noção de 
escuta, fenômeno esse, segundo a autora, com base na psicanálise, “no sentido em 
que esta difere do ouvir, enquanto atividade sensorial, de ordem fisiológica”. Dessa 
escuta emergiu, segundo De Lemos (2002, p. 55), “a proposta de que as mudanças 
que qualificam a trajetória da criança como infans a sujeito-falante são mudanças 
de posição relativamente à fala do outro, à língua e, em consequência, em relação 
à própria fala”.

De Lemos afirma ainda que:

não há superação de nenhuma das três posições, mas uma relação que 
se manifesta, na primeira posição, pela dominância da fala do outro, 
na segunda posição, pela dominância do funcionamento da língua e, na 
terceira posição pela dominância da relação do sujeito com sua própria 
fala. (2002, p. 55)

Neste sentido, a autora está corroborando, no campo da aquisição, com a di-
nâmica psíquica lacaniana das relações imaginárias (espelhamento com a mãe) atra-
vessadas pelo simbólico (introdução do terceiro elemento sob a égide da função 
paterna).

De modo a facilitar as possibilidades de interação realçadas nessa dinâmica 
psíquica lacaniana, utilizaremos a alegoria criada por Belintane (2013, p. 32-33) na 
qual:
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A criança, por ser gestada no útero, por ser parte do corpo materno, 
ao vir ao mundo, ainda mantém as sensações primárias desta ligação 
umbilical. O corte do cordão, tanto para o bebê como para a mãe, não 
representa de imediato o corte psíquico. Podemos notar ao constatar 
que, no mundo do lar e da vida, não existe apenas o bebê para a mãe 
cuidar. Como mulher, ela também está implicada na relação conjugal 
e em outras dimensões da vida (trabalho, estudo, diversões, etc.). Sua 
relação com o bebê tende, portanto, a perder a pregnância, ou seja, é 
como se em seu psiquismo se fosse abrindo um espaço entre ela e o 
bebê e, nesse eletrizado hiato, a figura paterna e as demandas externas 
estivessem lá como uma lembrança de que a maternidade não é um 
exercício exclusivo (faz presença aí o jogo da alienação e da separação). 
O pai figura como aquele que atravessa o eixo da relação mãe-criança 
tanto na vida cotidiana como no próprio psiquismo da mãe. Nesse con-
texto, sua presença metafórica, também chamada de metáfora do falo 
que institui um vazio operante.

Assim, podemos pensar que a criança desde o nascimento está submetida aos 
jogos linguageiros da função materna, visto que cada grito, cada choro, cada gesto 
da criança será interpretado pelos pais e recoberto por falas, cantos e outras possi-
bilidades da língua; por outro lado, os acalantos, contos e ludismos linguísticos vão 
se enredando e constituindo um outro modo de se posicionar na linguagem. E esse 
movimento de atribuição de sentido e de expansão parte desse outro, mas tam-
bém a revelia dele; visto que os equívocos e os nosenses se fazem presentes e são 
fundamentais nessa equação. Nessa operação de divisão subjetiva, a polaridade do 
sentido vai se formando, e juntamente com ela ficam ali os traços do sem sentido 
(nosense) que se presentificaram no próprio ato fundador da palavra. Nosenses que 
segundo Belintane (2013, p. 34), “tendem a permanecer ligados à subversão (ao 
puro prazer de emitir sons), que fisgam sentidos inusitados ou mesmo que se per-
dem no real da língua”. Fazendo-nos lembrar Milner (1987, p. 14) quando afirma que:

não há designação unívoca para o lugar dos equívocos. Somente um 
semblante pode se prestar a isso, ela mesmo trabalhando pelo equívoco 
cujo real é aqui objetivado: compreende-se que seja apropriado o nome 
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que Lacan forjou: lalangue3. [...] É lalangue, em toda língua,o registro que 
consagra ao equívoco. Equívocos que desestratificam, confundem sis-
tematicamente som e sentido, menção e uso, escrita e representado, 
impedindo, com isto, que um estrato possa servir de apoio para destrin-
char um outro.

Ainda segundo Milner (1987, p. 13), “o real equívoco resiste: a língua não cessa 
de ser por ele desestratificada”. Esse equívoco que se caracteriza pela falta de cor-
respondência, tem importância estrutural, por deixar seu resto, seu vazio de senti-
do. Talvez seja por isso que ao tratar do conceito de lalangue no Seminário XX, Lacan 
(1985, p. 190) diz:

A linguagem, sem dúvida, é feita de lalangue, é uma elucubração de 
ser sobre lalangue. Mas o inconsciente é um saber, um saber-fazer com 
lalangue. E o que sabe fazer com lalangue ultrapassa de muito o de que 
podemos dar conta a título de linguagem.

É nesse ato de esvaziamento, de permuta de formas e sentidos presente na 
lalação infantil que enxergamos nos textos da tradição oral e literários nas cantigas 
possibilidades poéticas.

Sobre esse aspecto Belintane (2013, p. 35) afirma que “no termo lalangue en-
contramos a lalação infantil”, que seria, segundo o autor, “aquela reduplicação de 
sílabas, ou, ainda, os prolongamentos sonoros de vogais e até mesmo a intervenção 
de um ou outro ruído próximo das consoantes que o bebê produz, sobretudo quan-
do está sozinho no berço”.

Para Belintane (p. 36) “o lala do termo francês nos indica que estamos nos 
referindo a uma dimensão das possibilidades da linguagem em que o sentido con-
sensual fracassa e por fracassar vai permitir a possibilidade dos jogos linguageiros”, 
comuns na infância. Dessa forma, como disse Lacan (1985, p. 190):

3. Termo introduzido por Lacan e muito traduzido por alíngua. Segundo Porge (2014, p. 79), “designa 
uma integral de equívocos de que é composta a língua dita materna para um sujeito, que determina o 
funcionamento inconsciente, tanto em seus tropeços quanto em seu mergulho no gozo do corpo”.
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Lalangue nos afeta primeiro por tudo que ela comporta como efeitos 
que são afetos. Se se pode dizer que o inconsciente é estruturado como 
uma linguagem, é no que os efeitos de lalangue, que já estão lá como 
saber, vão bem além de tudo que o ser que fala é suscetível de enunciar.

Nesses laços de lalangue, no equívoco, no nosense e nos jogos perfila um su-
jeito do desejo inconsciente, cujos sentidos só encontram sua forma no espaço de 
cisão entre o outro (função materna) e o Outro4 (função paterna) permeados por 
um constante não saber, por uma falta, uma demanda. É o que pode ser percebido 
quando um adulto se põe a cantar uma cantiga para uma criança, e esta criança 
passa a deixar a mãe em paz em função dessa cantiga, ela está entrando no jogo 
da demanda, visto que os fragmentos que vêm dessa cantiga retornam como signi-
ficante, como uma sonoridade recheada de outra coisa, de outro contexto, que vai 
além de seu significado.

O importante a compreender, segundo Belintane (2013. p. 37),

é que um elemento metonímico toma as rédeas do processo (que pode 
fazê-lo também pela via da metáfora), ou seja, um elemento ou outro 
condensará os sentidos para que ocorra a remissão a um outro, tendo 
claro que a condensação implica o esvaziamento do signo para que ele 
ceda sua materialidade a outros sentidos.

Assim, procuramos mostrar que a entrada do infans na língua se dá a partir da 
emergência de uma subjetividade de entre-textos com todas as possibilidades de 
interferências de poder desfrutar da emoção estética de textos da tradição oral e li-
terários e dos efeitos de sentido que emanam desse desdobramento da mensagem 
sobre si mesma como estruturante do psiquismo da criança.

4. Entendido como a Lei da castração. (LACAN, 1998, p. 279)
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Aquisição, poesia, psicanálise e jogos linguageiros

 Campos (2000) ao aproximar a poesia da linguagem da criança, indaga se os 
fatos linguísticos da aquisição da linguagem podem ser interpretados como os fatos 
literários. E na tentativa de responder a tal indagação, a autora traz a literariedade 
como ponto chave para tal aproximação, visto que para esta autora é a literariedade 
que liga à ideia de um emprego peculiar da linguagem, ao efeito de estranhamento 
provocado pelo texto, através dos mecanismos e recursos disponíveis na lingua-
gem. Esta mesma literariedade, segundo Jakobson (2007), é o que torna uma deter-
minada obra literária. 

Para Campos (2000, p. 01)

embora a fala da criança seja esteticamente apartada da palavra do po-
eta, de quem (ao contrário da criança) se pode falar em um (re)conheci-
mento da diferença, da ruptura entre o fazer poético e a linguagem do 
cotidiano, pode-se dizer que a linguagem infantil tem em comum com a 
literariedade o efeito de estranhamento provocado pelos movimentos 
da língua que ‘dão lugar a enunciados insólitos, arranjos desconcertan-
tes entre os significantes incorporados’.

Dessa forma, ao refletirmos acerca da interpretação da mãe em direção à fala 
da criança, recorremos à hipótese de Castro (1997, p. 128) em que tal movimento in-
terpretativo “faz-se em uma tensão entre uma identificação ou reconhecimento de 
uma língua e um estranhamento provocado pelos deslocamentos causados pelos 
movimentos da língua presentes na fala da criança”. Tal efeito também ocorre na 
poesia, em que o leitor identifica a língua e sofre o estranhamento da ruptura, em 
que toda significação se estanca e de onde se avança pela ficção.

É o que pode ser visto no Livro sobre o Nada, do poeta Manoel de Barros, nos 
versos “um abridor de amanhecer”, “um alarme para o silêncio”, em que o autor fala 
sobre o nada, coisa nenhuma. Lançando mão de uma poética que desaprende e 
regride a palavra ao seu princípio, desembocando no que Branco (1994) chamou 
de“umbigo da escrita”.
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Sobre este aspecto, Sobral e Viana (2014, p. 439) afirmam que “na poesia, a lin-
guagem não se submete à significação estática, a palavra se desdobra produzindo 
efeitos poéticos, uma licença se abre para que algo se produza visando um efeito 
estético e uma abertura à pluralidade de sentidos”.

As autoras afirmam ainda que:

A palavra da criança, como a do poeta, cria outra realidade no lugar da-
quela já existente, uma realidade imaginada com elementos os quais a 
realidade concreta não comporta. Nesse sentido a criança cria um jeito 
de usar a linguagem, em suas brincadeiras a favor de seus desejos. (SO-
BRAL e VIANA, p. 442)

Dessa forma, as crianças assim como os poetas brincam com as palavras, pare-
cendo saber que, não havendo palavras suficientes para nomear, ampliam o sentido 
destas, produzindo metáforas. Nomeadas por Lacan (1998) de mecanismo próprio 
da poesia e função primordial do significante, essencial às formações do inconscien-
te e à criação de novos sentidos.

Ao inventar e subverter certas palavras a criança faz um deslocamento de sen-
tido de uma palavra a outra se assemelhando à questão dos efeitos poéticos, de-
monstrando um jeito inventivo de usar a linguagem. Como no exemplo dado por 
Lacan (1975) sobre A função criativa da palavra, em que afirma ser:

A palavra instituída como tal na estrutura do mundo semântico que é o 
da linguagem. A palavra não tem nunca um único sentido, o termo, um 
único emprego. Toda palavra tem sempre um mais-além, sustenta mui-
tas funções, envolve muitos sentidos. Atrás do que diz um discurso, há o 
que ele quer dizer, e, atrás do que quer dizer, há ainda um outro querer 
dizer, e nada será nunca esgotado – se não é que se chega ao fato de 
que a palavra tem função criadora e faz surgir a coisa mesma, que não é 
nada senão o conceito. (LACAN, p. 275)

Para ilustrar esse mais-além citado por Lacan, trazemos um exemplo dado por 
Sobral e Viana (2014, p. 442), no qual as autoras relatam uma situação chamando 
atenção para:
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O gozo de Antônio, um garoto de 5 anos, ao relatar, no consultório, o 
desconforto de sua professora em uma situação na qual ela atribuiu a 
turma o conceito máximo de comportamento estabelecido pela escola, 
nomeado de Elegante, como forma de elogiar os alunos. A professora 
então diz: “Hoje a turma está Ele...”; e Antônio puxa o coro: “Elefante”. A 
professora então repete: “Hoje a turma está Ele...”; e a turma responde 
como Antônio: “Elefante”. Antônio chega irritado, dizendo ter recebido 
um bilhete da professora e faz a seguinte construção: “É que os adultos 
gostam de adultar as palavras” 

Na fala de Antônio, vemos o que Lacan (1975) chama de traço de identidade, 
quando afirma ser, em certa medida, metafórico o emprego de toda palavra, visto 
que a elaboração e o uso dela é particular a cada falante. “É o nessa dimensão que 
uma palavra se situa antes de tudo, a palavra é essencialmente o meio de ser reco-
nhecido. Ela está aí antes de qualquer coisa que haja atrás”. (p. 273)

Este efeito de estranhamento é passado de forma divinal pelos poetas. Manoel 
de Barros (1996, p. 53) escreve:

“Quem acumula muita informação,
pede o condão de
advinhar: divinare.
Os sabiás divinam.

É de “estames do som5”, como sinaliza a epígrafe do presente estudo, a divinos 
encantos dos sabiás, que nos surpreendem a estranheza com tudo o que é mais ínti-
mo e familiar, irrompendo o que deveria permanecer oculto, mas veio à luz. Abrindo 
fendas, revelando e ocultando ao mesmo tempo o desamparo e incompletude do ser.

E neste “abrir um descortínio para o arcano”, Morais (2006, p. 46) cria algumas 
aproximações entre a poesia e a psicanálise afirmando que:

5. Fio de undir e tecer.
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Tanto a psicanálise quanto a poesia procuram vestígios, buscam dar 
contornos ao indizível, ao objeto perdido desde sempre. Num distan-
ciamento com linguagem... De uma ignorância, no sentido de uma desa-
prendizagem, de uma quebra com o ver cotidiano, olhar como a primeira 
vez, com o deslumbramento de um dessaber, compromisso com nada.

Comparando o poeta ao artesão de palavras,como João Cabral de Melo Neto, 
ou ao Criador, mas sem a onipotência divina, criando do conflito e não da paz celes-
tial. Como o fez Mário Quintana (2006),

E eis que, tendo Deus descansado
no sétimo dia, os poetas continuaram
a obra da Criação.

 
Dessa forma, ao aproximarmos a poesia da psicanálise, percebemos que em 

ambas há um poder de criação capaz de instaurar novas realidades.

Considerações finais

 Lacan (1975), em A função criativa da palavra, situa a linguagem uma dimensão 
fundadora do humano, afirmando que “se a emoção pode ser deslocada, invertida, 
inibida se está engajada numa dialética, é que está presa na ordem simbólica, don-
de as outras ordens, imaginária e real, tomam lugar e se ordenam”. (p. 272)

Esta dialética exigida pela dimensão da palavra inclui um reconhecimento que 
segundo este autor, não se trata das regras da linguagem para o entendimento do 
outro, mas do reconhecimento de um traço que torne o sujeito singular, destacando
-o dos demais, conferindo-lhe um lugar. Mencionado por Lacan (2003) como lugar 
de um desejo não anônimo creditado pelos pais, no qual a lei da separação mãe-be-
bê, instaurando na criança a postura de um sujeito desejante e não de assujeitado 
ao desejo materno.

 Dessa forma, nesta passagem incide a censura e a palavra infantil só aparece 
nas chamadas manifestações do inconsciente, nas quais o desejo força sua passa-
gem e, em uma brecha de linguagem, faz aparecer sua marca. Para Sobral e Viana 
(2014) a fala da criança tenta representar o objeto perdido e o desejo da volta deste, 
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apresentando um sujeito que enuncia um desejo, joga com as palavras e obtém 
prazer com isso. Mostrando que se nossa infância nos fascina, é talvez por estarmos 
enlaçados pelo encantamento materno, lugar das primeiras impressões, fonte de 
“quando a criança garatuja o verbo para falar o que/não tem” (MORAIS, 2006 p. 53) e 
do material poético de muitos autores. 
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ComuniCação individual

A PANTOMIMA COMO UMA FOrMA dE INTErAÇÃO 
MÃE-BEBÊ: O PrOCEssO dE CONsTrUÇÃO dO GÊNErO 
TELEFONEMA sOB UMA PErsPECTIvA MULTIMOdAL

EdICLÉCIA sOUsA dE MELO (UFPB)
vALdENICE PErEIrA dE LIMA (UFPB)

Introdução

Os gestos, o olhar e a produção vocal infantil estão presentes nas interações 
mãe-bebê desde os meses iniciais de vida da criança, assim também como os gêneros 
orais que fazem parte da rotina interativa. De acordo com Travlagluia et. All (2008), a 
voz é uma marca fundamental dos gêneros orais. O telefone é um instrumento usado 
para a mediação da fala. No momento de produção de fala, vários elementos estão 
envolvidos (o olhar, a face a face, a prosódia), formando a multimodalidade linguística. 
Essa simultaneidade da ocorrência dos gestos e da fala forma a multimodalidade da 
língua, uma vez que gesto e fala são indissociáveis (Mc Neill, 1985).  

Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar a pantomima do telefo-
nema, enquanto gênero textual presente nas ações sociais humanas e utilizada fre-
quentemente pelos usuários da língua, em contextos de interação mãe-bebê, uma 
vez que, conforme Cavalcante (2012), “a pantomima se desenvolve especialmente 
dentro de contextos lúdicos, nos quais a mãe interage com o bebê através de brin-
cadeiras e objetos”. Segundo Kendon (2000), os gestos pantomímicos são compo-
nentes do contínuo gesticulatório e representam as simulações de ações cotidianas 
que trazem em sua construção a ausência da produção vocal.

Apresentando a pantomima do telefonema sob uma perspectiva multimodal 
com o foco no viés interacionista da linguagem, temos como base os estudos de 
gestualidade, multimodalidade e interação de Cavalcante (1994; 2010; 2009; 2012) 
e a perspectiva da multimodal da língua de Mc Neill (1985). Na finalidade de dar 
conta das produções verbais infantis, adotaremos a proposta de Barros (2012), que 
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abrange a produção vocal variada no processo de aquisição da linguagem em que 
emergem o balbucio, as holófrases, os jargões e os blocos de enunciados. Em rela-
ção aos gêneros orais, segundo Marcuschi (2001) se organizam quanto à sua função 
e organização em torno de meio discursivo pelos que o autor denomina atores so-
ciais. Nesse sentido, também consideramos a pantomima do telefonema como um 
protótipo do gênero oral telefonema (MARCUSCHI, 2001). 

Metodologicamente, observamos cada sessão, transcrevemos e analisamos as 
filmagens realizadas em situações naturalísticas da dupla mãe-bebê. O LAFE, La-
boratório de aquisição da Fala e da escrita, está situado no programa de pós-gra-
duação em Linguística (PROLING) na Universidade Federal da Paraíba, e conta com 
nove díades com a faixa etária de zero a trinta e seis meses. Para a realização deste 
trabalho são analisadas as sessões da díade I. As análises apresentadas neste tra-
balho revelam a que as pantomimas do telefonema estão atreladas à produção 
vocal infantil, e assumem um lugar privilegiado pela díade no decorrer do processo 
de aquisição da linguagem, bem como mostram a necessidade de inserção desses 
pequenos usuários da língua dentro da interação e comunicação social.

A pantomima inserida na multimodalidade

O ato de imitar é comum entre os adultos. No dia-a-dia, as pessoas simulam 
ações de outras pessoas, imitam a fala, o gesto, olhar, a expressão facial e a vesti-
menta. Notamos essa situação no meio artístico, humorístico e teatral, e essa arte 
de expressar emoções por meio de gestos e da expressão facial, forma o que cha-
mamos de pantomima.

Ávila-Nobrega e Cavalcante (2012) ao estudar os gestos componentes do conti-
nuum de Kendon (1982) apresentam e aclaram as características dos gestos panto-
mímicos. 

Pantomima

Ausência de fala Ausência de proprie-
dades linguísticas

Não 
convencional Global e analítica

Extraído de McNeill (2000, p. 5) 
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O primeiro continuum se refere à presença obrigatória da fala, e de acordo com 
Kendon (1982), as pantomimas não ocorrem de forma simultânea à fala. No segun-
do continuum, notamos que as propriedades linguísticas e as pantomimas não têm 
relacionamento obrigatório, essas propriedades são significações morfológicas, fo-
néticas e sintáticas presentes no momento da execução de algum gesto caso seja 
obrigatória a presença de propriedades lingüísticas (ÁVILA-NOBREGA & CAVALCAN-
TE, 2011, p.6).

O terceiro continuum se refere ao relacionamento com as convenções, ou seja, 
é convencional o gesto presente na cultura de um povo, e de acordo com kendon 
(1982), as pantomimas não são convencionais, são gestos individuais, podendo so-
frer variações de cultura para cultura. 

No quarto e último modelo, a relação entre a pantomima e o caráter semiótico 
é considerada global e analítica, para o autor, se dando de forma geral e não é espe-
cífica simbolicamente. 

Kendon (1982), através de seus estudos visou investigar gestos pantomímicos 
executados pelos adultos, porém no cotidiano, em situações naturais, as simulações 
ocorrem desde cedo, pois as crianças nos primeiros meses de vida esboçam e pro-
duzempantomimas diversificadas. A respeito do aparecimento desses gestos em 
contextos interativos nos primeiros meses de vida, Cavalcante (2012) acrescenta:

A pantomima é um gesto que se desenvolve especialmente dentro de 
contextos lúdicos, nos quais a mãe interage com o bebê através de brin-
cadeiras e objetos. Essa produção costuma aparecer durante os noves 
meses de idade da criança e com doze meses, o bebê já passa a realizar 
suas próprias pantomimas sem um incentivo inicial da mãe. De certa 
forma, o gesto pantomímico da mãe convida o bebê a participar da inte-
ração e a produzir a mesma categoria gestual. (CAVALCANTE, 2012, p.13)

Conforme a autora supracitada, nas situações interativas, adulto e criança si-
mulam ações cotidianas, a mãe, motiva a produção gestual do bebê e também par-
ticipa da construção das pantomimas. São exemplos de pantomimas as simulações 
de fazer comidinha e dar comidinha às bonecas, simular fazer faxina limpando os 
móveis com uma fralda, simular fazer pizzas, simular realizar ligações telefônicas 
entre outras. As pantomimas do telefonema destacam-se pelo diálogo no momento 
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de sua produção. Segundo Cavalcante (2008), esta pantomima envolve a conver-
sa, está presente na esfera familiar, é, portanto, um gênero discursivo oral, pois 
“[Os] gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna, 
que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a gramática. [...] 
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...]”. (BAKHTIN, 1979, p. 301, 
apud CAVALCANTE, 2008, p. 14).

 É buscando observar a produção gestual e a produção vocal enquanto ins-
tância multimodal, em que gesto e produção vocal estão associados que nos dete-
remos não somente ao estudo dos gestos, portanto, é imprescindível conhecer a 
produção vocal infantil presente no processo de aquisição da linguagem. 

O gênero telefonema

O telefonema se constitui como gênero oral frequentemente utilizado pelas 
pessoas de da sociedade (MARCUSCHI, 2010). De maneira cotidiana, os gestos, fra-
ses e modos de se comportar dos usuários, é possível identificar um telefonema. 
Para Bakhtin (1992), por meio dos enunciados concretos os gêneros estão inseridos 
na língua, e são nas interações comunicativas que são assimilados pelos usuários, 
nesta perspectiva, os gêneros textuais são produtos da interação verbal. 

O gênero telefonema, ou conversa telefônica, como o autor denomina, enqua-
dra-se enquanto típico da oralidade, conforme no quadro proposto por Marcuschi 
(2001), quando discute a proximidade dos gêneros orais e escritos imersos na socie-
dade. 
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Conforme gráfico acima, podemos destacar a conversa telefônica como típica 
da oralidade. Devido essa configuração, é comum a criança se inteirar mais facil-
mente com gêneros dessa natureza, tendo em vista a frequência com que ficam ex-
postas ao gênero pelos adultos. Além disso, vale destacar que a criança está na fase 
de aquisição da língua oral, portanto ficando mais suscetível a imitação desse tipo 
de interação verbal oral do que os gêneros de natureza escrita, que, só mais adian-
te, com a maturidade da coordenação motora, irá possivelmente adquirir na escola.

 De uma forma geral, os gêneros como a conversa telefônica, são usados no 
dia-a-dia de modo espontâneo, e não há uma necessidade de aprendizagem no 
âmbito escolar. Gêneros dessa natureza são classificados por Bakhtin (1992) como 
gêneros primários, uma vez que fazem parte do cotidiano, de uma esfera íntima e 
familiar, como conversas espontâneas em cenas de interação, já os gêneros secun-
dários estão relacionados à esfera particular, são construídos em situações discur-
sivas formais, como assembleias, palestras conferência, etc. 

A partir de agora, focaremos o trabalho nas análises de fragmentos onde mul-
timodalidade do gênero telefonema são visualizados em crianças ainda em fase de 
aquisição da língua materna. 
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As pantomimas do telefonema: a multimodalidade 
nas interações da díade I

Para a realização das análises, é necessário selecionarmos fragmentos das 
transcrições da díade I. Observamos a multimodalidade na interação, ou seja, o 
olhar, os gestos e a produção verbal infantil e materna. Partindo das análises, com-
preendemos a construção dos gestos pantomímicos e a tipologia verbal atrelada 
aos gestos. 

Vejamos os diálogos.
1ª situação comunicativa: 
Idade da criança: 14 meses 8 dias
Contexto: A mãe e a criança estão brincando sentados no chão da sala.

Tempo Mãe Criança

07:50 Olha para a criança e diz 
Cadê vitu? Nem achou o telefone pra ligar 
pra vitu, num foi?

Com um brinquedo na 
mão, olha para a mãe, 
balança a cabeça para 
cima e para baixo
Anan!

07:54 Olha para trás e procura o objeto Segura objeto e olha 
para a mãe

08:00 Procurando objeto
Tem que ligar pra vitu vim pra casa (bate 
palma) Vitu,vem pra casa, vem pra casa que 
tá na hora

Bota objeto na boca

08:12 Dá telefone a criança
Tome, ligue aí pra ele ligue

Tira objeto da boca e 
segura o telefone

08:22 Olha para a criança
É, ligue aí pra ele e diga alô! 

Olha e mexe no telefo-
ne, em seguida fala ao 
telefone
Aô!

08:24 Olha para a criança 
Vitinhu!

Tira o brinquedo do ou-
vido e mexe
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Nesta situação comunicativa apresentada acima, a mãe e a criança encontram-
se sentados no chão da sala. A criança brinca com alguns brinquedos, e a mãe brin-
ca e interage com a criança. Em 07:50, a mãe pergunta a criança onde está Vitor, 
o seu irmão: Cadê vitu? Nem achou o telefone pra ligar pra vitu, num foi? A criança 
balança a cabeça para cima e para baixo, parece estar afirmando o que a mãe ha-
via questionado, o gesto da criança acompanha produção vocal “anãm”, primeiros 
enunciados de entrada da criança na sua língua materna (SCARPA, 2001). A criança 
responde a mãe por meio de um emblema ao balançar a cabeça para cima e para 
baixo, que segundo Kendon (1982), são gestos convencionais, e que variam de acor-
do com a cultura.

Esta situação comunicativa mostra que a partir da resposta da criança, em 
08:00 a mãe procura o telefone que estava atrás dela para entregar à criança dizen-
do o que ela deve falar ao telefone. Mesmo segurando um objeto e colocando-o na 
boca, ao receber o telefone da mãe, o infante tira o objeto da boca, pega o telefo-
ne, mexe e diz aô. Esta produção gestual do infante se trata da simulação de uma 
ação cotidiana, pois realizar ligações telefônicas são atos presentes no dia-a-dia das 
pessoas, logo é um gesto pantomímico atrelado a uma holófrase, fragmento da pa-
lavra Alô, o que corrobora com a perspectiva multimodal da língua (Mc Neill, 1985), 
uma vez que gesto e produção vocal ocorrem simultaneamente. Ao produzir aô, 
em 08:22, a mãe continua incentivando a criança, pois ao dizer “Vitinhu” não está 
chamando o filho, mas espera que a criança continue “falando ao telefone com o 
irmão”. Portanto, ressaltamos o importante papel da presença materna para a com-
posição multimodal da língua e inserção da criança no gênero oral no processo de 
aquisição da linguagem.
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2ª situação comunicativa
Idade da criança: 28 meses e 13 dias
Contexto: mãe e criança estão na sala brincando com objetos que estão 
no chão da sala.

Tempo Mãe Criança

17:01 Passa o telefone para o infante
Bota e segura o objeto no ouvi-
do dele
Meli qé saber se tu qé passiar 
com ela
Fala!

Olhando para a mãe

17:09 Olha para a criança Pega o telefone e com olhar distante. 
Com telefone no ouvido
Vem cá a mim? (3s)
Vem cá a mim?(6s)

17:15 Olha para a criança Senta no colo da mãe com telefone
Vem cá a mim é Beli?(4s)

17:20 Olha para a criança (Conversa)
Oh! viiixi... (jargões) i é Beli?(faz cara de 
assustado olhando para baixo com o 
olhar distante)(s)

17:28 Olhando para a criança (Com o pé na caixa de brinquedos e 
depois puxa a caixa com o pé para 
perto dele)
é

17:33 (Olha para a criança) (Balança a cabeça para cima e para 
baixo)
Ée

17:41 Tu atende o tel e nem da chau 
pa pessoa

(tira do ouvido e Bota telefone na 
boca)
Eu dá!

17:44 (Olha para a criança)

Tem q dizê assim: chaaau bêeju

(Com olhar Para baixo e distante)
Bota telefone no ouvido

17:45 (olha para a criança) Chauu bêju
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Neste fragmento desta sessão, vemos a criança simular que está conversando 
ao telefone espontaneamente, no decorrer da sessão o infante passa quatro mi-
nutos ao telefone e ao mesmo tempo interage com a mãe. A mãe busca interagir 
simulando uma situação em que ao atender ao telefone deve passar para a criança. 
O infante pega o telefone, e ao usá-lo, pergunta “vem cá a mim? vem cá a mim?”. 
O gesto de simular realizar uma ligação telefônica é classificado como gesto pan-
tomímico e observamos que nessa sessão, a criança já produz mais enunciados, 
construindo uma conversação. A medida em que a criança parece estar realizando 
uma ligação telefônica, percebemos que esta ação vem acompanhada de blocos de 
enunciados, ou seja, sentenças mais maduras, e enunciados mais completos, como 
em “ta cetu”. É perceptível que na produção vocal da criança ocorre uma alternância 
entre holófrases, e blocos de enunciados, e que a criança já faz perguntas e pedidos.

O olhar é um aspecto relevante, ao simular telefonar, a criança fica com o olhar 
distante, utilizando-o de forma simultânea à produção verbal e ao na construção do 
gesto pantomímico, logo, percebe-se a multimodalidade da língua na simultaneida-
de desses aspectos. É importante ressaltar que no momento da interação entre a 
criança e o “outro”, ocorrem algumas pausas que são dadas pela criança, parecendo 
que, o outro, aquele com o qual ela está conversando, tenha um tempo de respon-
der suas perguntas e para que possa perguntar. Em 17: 20, notamos a presença de 
jargões, uma sequência de sílabas ininteligíveis produzidas pela criança (SCARPA, 
2007). Portanto, é notável a interação da criança com a mãe, como objeto e com o 
“outro” em que o gesto pantomímico é privilegiado pela criança.
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3ª situação comunicativa
Idade da criança: 28 meses e 13 dias
Contexto: Mãe e criança estão na sala brincando com objetos que estão 
no chão da sala. A Criança simula fazer pizza com brinquedos de montar.

Tempo Mãe Criança

17:04 Entrega telefone a criança
Liga pra vovó pra saber se vovó quer pizza!

02:35 Olhando para a criança A criança pega o telefo-
ne, disca números e fala 
ao telefone. Ainda com a 
mão no objeto fala:

Vó tu qué de têju ?vó qué? 
(5s)

02:43 Tá cetu!

02:48 Olha para a criança e pega o telefone (Passa o telefone para a 
mãe) 
Vó qué di têju!

Nesta sessão, a criança e a mãe, novamente interagem e usam o telefone. A 
mãe, inicialmente, pede para que a criança ligue para a avó, a mesma ao interagir 
com a criança contribui para a construção das pantomimas, pois durante o diálogo, 
incentiva esse tipo produção gestual, e ainda produz esses gestos. O infante, que 
estava “fazendo pizzas” produz outra pantomima ao pegar o telefone e perguntar: 
“vó, tu qué de têju ?qué? tá cetu!”. Nesse fragmento é perceptível que na produção 
vocal da criança ocorre a alternância entre a holófrases “teju”, “tá cetu”, e outros 
enunciados mais completos, “vó” e “quer”, e que a criança já faz perguntas. Neste 
período em que a criança da díade I produz mais blocos de enunciados, percebemos 
esteve os gestos pantomímicos ocorreram com uma maior frequência de forma 
simultânea à produção vocal, apresentando mais uma vez a língua enquanto ins-
tância multimodal. 
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Conclusão

Observa-se através dos fragmentos apresentados que as pantomimas do te-
lefonema estão presentes nos momentos lúdicos da interação mãe-bebê na díade 
analisada, e que esta pantomima inicialmente é construída por meio da simulação 
do ato de telefonar associada a uma holófrase “Aô”, fragmento da palavra alô. Nos 
momentos das produções de pantomimas do telefonema, observa-se um diálogo 
longo entre a criança e o outro com o qual “se comunica”, o olhar distante da criança 
e a sua interação com a mãe que incentiva as produções gestuais e vocais. Isso de-
monstra também a inserção e utilização dos gêneros circulantes na sociedade des-
de a infância. São em cenas de interação que a criança inicia seus primeiros passos 
em um processo constitutivo dos gêneros orais. 

Destacamos o importante papel da multimodalidade nas interações das día-
des, uma vez que permitem olharmos para as produções gestuais, o olhar, as produ-
ções vocais desde a mais tenra idade do bebê. A pantomima do telefonema envolve 
a mãe, a criança, o outro e os aspectos multimodais nos contextos interativos de 
apropriação desse gênero.
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A PErsPECTIvA MULTIMOdAL COM FOCO NA 
“APrENdIZAGEM POr IMITAÇÃO” ANALIsAdA ATrAvÉs 
dA INTErAÇÃO dOs TIOs COM BEBÊ

dANIELI MArIA dA sILvA (UFPB)
EdICLÉCIA sOUsA dE MELO (UFPB)

Introdução

O artefato da linguagem desde antiguidade despertava o interesse dos estu-
diosos que procuravam entender o processo de aquisição da linguagem. Com o 
transcorrer dos anos, ressurgiu novamente o interesse pela aquisição da linguagem, 
alguns pais passaram a observar seus filhos na fase aquisicional, fazendo anotações 
de suas primeiras palavras em diários. 

Ao longo do tempo foram surgindo inúmeras concepções para a aquisição da 
linguagem entre elas podemos destacar: a perspectiva da multimodalidade e da 
aprendizagem por imitação.

Na área da aquisição da linguagem é possível investigar funcionamento da lin-
guagem multimodal através do olhar, do gesto, da postura corporal, da qualidade 
de voz e da prosódia, tudo isso pode ser visto nas interações mãe-bebê, família com 
o bebê e cuidador com o bebê.

Segundo Tomasello (2003), na faixa etária dos nove meses a criança já está 
pronta para ser inserida em nosso mundo cultural de infinitas formas. Logo, é nesse 
período que a criança começa a ter um dado entendimento das outras pessoas a 
sua volta como agentes intencionais.

Partindo da premissa de vários estudos como o de Cavalcante (2012), de Mc-
Neill (1985) e de Kendon (1982) em que eles postulam que os gestos e a fala estão 
acoplados, constituindo uma matriz cognitiva. Cavalcante(2012) salienta que a ma-
triz cognitiva está presente na aquisição da linguagem. Percebemos durante a nossa 
pesquisa que alguns desses estudos são voltados para o bebê e sua mãe no mo-
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mento da interação, desse modo, formando um conjunto de dois, chamado díade. 
Mediante, esse fato vimos que a literatura em aquisição da linguagem deve explorar 
estudos que envolvam contextos de interações entre a criança e os tios, neste caso, 
um conjunto de três (tríade), para observarmos e analisarmos o processo interação 
durante aprendizagem por imitação definida por Tomasello (2003) como a capacida-
de de imitar os gestos e ações dos adultos, e também focalizaremos os gestos, mais 
especificamente, as gesticulações (gestos produzidos de forma desordenadas), os 
gestos emblemáticos (ato de apontar com  dedo indicador, dar tchau e vários ou-
tros) e as pantomimas (gesto que ocorre dentro de um contexto lúdico, por exemplo 
a criança pode simular que a mão é um telefone),  Cavalcante2012). 

Este estudo está dividido em cinco seções: aquisição da linguagem: gestos 
e fala; aprendizagem por imitação; metodologia; resultados e análises; considera-
ções finais.

Aquisição da linguagem: gestos e fala

No âmbito da aquisição da linguagem o funcionamento multimodal da língua é 
amplamente discutido por meio do olhar, do gesto, da postura corporal, da qualida-
de de voz e da prosódia, tudo o que foi dito pode ser observado nas interações dos 
pais com bebê, dos parentes com bebê e do cuidador com bebê. 

Os gestos e a fala tendem a ser integrados na mesma matriz de produção e 
significado, sendo assim, quando acontece gestos no decorrer da fala, nos permi-
te inferir que durante o ato de fala duas cogitações: a imagética e sintática, (MC-
NEILL,1985). Como afirma Cavalcante (2012), tanto o gesto quanto a fala são carac-
terísticos de um único sistema linguístico, isto é, gesto e fala formam um conjunto 
indissociáveis.

Em consonância com Laver (2000), é possível constatar que o gesto no proces-
so interativo passou a ser essencial. Ele diz que, ao notar qualquer tipo expressão 
comunicativa se torna fundamental apreender a relação entre a diferença daquilo 
que foi almejado pelo sujeito na comunicação e o que realmente aconteceu durante 
ela. Logo, ainda que se tenham gestos habituais em uma determinada comunidade 
falante, esses gestos passam a se alterar de pessoa para pessoa, conforme os fa-
tores intrapessoais que faz parte de cada sujeito, que devem ser considerados no 
momento da descrição de uma interação.
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Em torno do ano 2000, McNeill postulou que o termo gesto fosse definido no 
plural, neste caso, gestos, porque existem várias dimensões em que é necessário 
diferenciar movimentos que normalmente são chamados gestos. Ele mostra classi-
ficação ao longo de um contínuo - gesticulação, pantomima, emblema e língua de 
sinais que foram definidos pela primeira vez por Kendon (1982), e passou ser conhe-
cido como contínuo de Kendon.

O Contínuo de Kendon (1982) constituído por quatro relações organizadas en-
tre gestos e fala: relação com a produção de fala (1); relação com as propriedades 
linguísticas (2); relação com as convenções (3), relação com o caráter semiótico (4), 
conforme tabela 1:

Tabela 1

Gesticulação Pantomima Emblemáticos Língua de 
sinais

Contínuo 1 Presença obri-
gatória de fala

Ausência de 
fala

Presença 
opcional de 
fala

Ausência de 
fala

Contínuo 2 Ausência de 
propriedades 
linguísticas

Ausência de 
propriedades 
linguísticas

Presença de 
algumas 
propriedades 
linguísticas

Presença de 
propriedades 
linguísticas

Contínuo 3 Não 
convencional

Não 
convencional

Parcialmente 
convencional

Totalmente 
convencional

Contínuo 4 Global e 
sintética

Global e 
analítica

Segmentada e 
analítica

Segmentada e 
analítica

Extraída de McNeill (2000).

Para Kendon (2000) a pesquisa sobre gestos dentro do campo da linguística 
teve um desenvolvimento pouco mesmo com a reorientação da Linguística que 
aconteceu sob a influência de Chomsky, que apresentou estudos linguísticos para 
uma espécie de ciência mental, isso permitiu que os aparentes e os desaparecidos 
interesses no estudo da linguagem gestual fossem novamente reunidos

Em linhas gerais, Cavalcante (2012), afirma que é preciso especificar os gestos 
do “contínuo de Kendon” dentro da proposta aquisicionista:
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• a gesticulação é iniciada a partir dos oito meses marcado pelo mo-
vimento de algumas partes do corpo do bebê, como por exemplo, a 
cabeça, as mãos e os braços;

• a pantomima é um gesto concebido dentro de um contextos lúdicos, 
em que a mãe interage com o bebê por meio de brincadeiras e objetos.

• o emblema, ato de apontar é um dos gestos que mais se sobressai. Do 
mesmo que, os outros gestos emblemáticos como dar tchau, negativa 
manual entre outros;

• a língua de sinais é um sistema linguístico típico de uma comunidade, 
no nosso caso, a LIBRAS.

Os gestos são movimentos em que utilizamos diversas partes do corpo, logo 
eles tendem a ser expressos em uma configuração espacial. Esses gestos dentro da 
multimodalidade vão desempenhar distintas funções entre elas podemos destacar: 
a representação de objetos e o ato de fazer referência a objetos.

Diante do que foi exposto, compreendemos gestos e fala estão situados no 
plano da multimodalidade. Visto que, nessa etapa dos primeiros anos de vida da 
criança ocorre suas primeiras interações com os pais, família e cuidador, isso nos 
permite estudar a linguagem em funcionamento tendo como base os aspectos mul-
timodais.

“Aprendizagem por imitação”1

No período dos nove meses a criança se encontra pronta para adentrar e par-
ticipar do nosso mundo cultural de formas novas. A criança nessa fase passa a ter 
uma “nova compreensão” das outras pessoas a sua volta como agentes intencio-
nais. Tomasello foi quem denominou de aprendizagem cultural, “a forma ontoge-
neticamente primeiro do que é aprendizagem por imitação” (TOMASELLO, 2003, 
p.112-113).

1. Há uma longa discussão acerca da “aprendizagem por imitação”, neste trabalho usamos como termo 
técnico para ilustrar a proposta Tomaselliana. Para uma discussão maior acerca do tema ver Bruner 
(1983).
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Segundo Tomasello (2003, p. 114) cita o estudo de Meltzoff (1998), que fez com 
algumas crianças na faixa etária dos quatorze meses. Meltzoff solicitou que os in-
fantes observassem “um adulto se inclinar e tocar um painel com a cabeça”, isso 
para acender a luz. A maior parte das crianças conseguiu reproduzir mais ou menos 
a ação realizada pelo adulto, embora fosse uma conduta “incomum” e “estranha”, 
ainda que para “elas fossem mais fácil tocar o painel com a mão”. Com base no com-
portamento apresentado pelas crianças é possível fazer algumas inferências do que 
elas compreenderam:

1. o adulto tinha como meta acender a luz;
2. ele selecionou uma forma para realizar o ato de acender a luz;
3. se as crianças tivessem o mesmo objetivo podiam optar pela mesma 
maneira que o adulto usou, mas na realização do ato as crianças se colo-
caram no lugar do outro.

O processo das crianças se colocarem no outro se inicia desde tenra idade, 
elas começam a constituir a alteridade, que consiste em se pôr no lugar do outro, 
portanto isso é essencial na constituição do indivíduo e na interação social (BAKH-
TIN, 1992). A perspectiva da aprendizagem por imitação está alicerçada no fato dos 
infantes identificarem com os adultos e também envolve o aspecto emocional, uma 
vez que há entre ambos uma profunda sintonia afetiva. 

Para Bezerra (2006), Wallon põe o plano da afetividade em primeiro lugar, visto 
que esse é realmente seu lugar, deste modo, por meio da emoção que é um efeito 
corporal de uma dada condição interna, que possibilita a comunicação, o intercâm-
bio entre os indivíduos, certamente tudo isso vai promover o início das representa-
ções, das figurações, que adquirem uniformidade nos movimentos. 

No tocante a “aprendizagem por imitação” tem uma função importante nas 
interações das crianças com dados tipos de objetos, especialmente os artefato cul-
turais. Essa aprendizagem permite as crianças descobrir novas potencialidades ao 
observar os adultos fazendo algo que elas não faziam antes, porém só após obser-
varem conseguem fazer de forma igual ou semelhante.
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Metodologia 

A metodologia que utilizamos para esta pesquisa é a adotada pelo Laboratório 
de Fala e de Escrita (LAFE), que consiste em analisar gravações audiovisuais da mãe 
com o bebê, contudo, neste caso, analisamos gravações dos tios e do bebê em situ-
ação natural, no momento de interação entre ambos, que em média tem duração 
de 15 a 20 minutos. 

Nesta pesquisa envolvendo a interação dos tios com um bebê na faixa etária 
de um ano e dez meses até os trinta e seis meses em processo de aquisição da 
linguagem, já foi gravado o primeiro vídeo e continuaremos gravando os vídeos (au-
diovisuais) com um bebê e seus tios mensalmente. Depois, extrairmos do vídeo, os 
dados que usamos na análise os quais podemos destacar :gestos, fala e olhar. Em 
seguida, assistimos ao vídeo, logo após foi feita a transcrição no software ELAN que 
é uma ferramenta que utilizada para transcrever vídeos. 
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O ELAN foi criado com a finalidade de analisar línguas como a língua de sinais e 
de gestos, porém essa ferramenta pode ser utilizada por indivíduos que trabalham 
com vídeos e áudios para fazer anotações, análises e documentações.

resultados e análises 

Delimitamos nesta pesquisa que os dados fossem analisados com base na 
perspectiva multimodal da linguagem e na aprendizagem por imitação, desta for-
ma seguimos a linha de raciocínio dos estudos de McNeill (1985), Cavalcante (2012) e 
Tomasello(2003). Para esta investigação selecionamos uma tríade, os tios e a criança 
de um ano e dez meses até os trinta e seis meses, pois segundo Tomasello (2003) 
a criança por volta dos doze meses imita as ações dos adultos com os quais ela se 
identifica e também tem uma sintonia afetiva profunda. 

Nos dados que analisamos a criança estava com um ano e dez meses. Observa-
mos os aspectos multimodais (gestos, fala e olhar) e o ato da imitação na interação 
dos tios com a criança em uma situação naturalística, conforme os contextos 1 e 2:

Contexto 1

Trilha linguística Produção Tempo inicial Tempo final

Gesto da tia (A tia com a mão direita vira-
da para baixo pressionando a 
massa de modelar) (Gesticula-
ção)

00:00:59 00:00:01.6

Gesto do tio (O tio movimenta a mão direita 
segurando um lápis e faz leves 
movimentos) (Gesticulação)

00:00:61 00:00:02.49

Fala do tio " Olhaaa!!!" 00:00:01 00:00:01.71

Fala da criança

Gesto da criança (O infante levanta o braço di-
reito com a mão aberta na di-
reção da régua que está sendo 
elevada pela tia e pressionar 
para baixo a massa de mode-
lar) (Gesticulação)

00:00:01.6 00:00:02.4
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Olhar da criança *O menino observa a tia pres-
sionando a massa de modelar. 
*

00:00:0.6 00:00:01.59

Fala da tia "Bota assim, assim vaiii" 00:00:04 00:00:05.8

Gesto da tia (Ela pressiona a massa de mo-
delar com a mão direita para 
baixo) (Gesticulação)

00:00:04 00:00:05.49

Gesto da Criança (O menino pressiona com a 
mão direita para baixo a mas-
sa de modelar na régua que 
tem um desenho de um gato) 
(Gesticulação)

00:00:05.4 00:00:07.19

Fala da tia "Eitaaa! vai fazer o gatinho???" 00:00:07.21 00:00:09.22

Gesto do tio
(Ele retira a mão direita que 
estava sobre o papel)
(Gesticulação)

00:00:07.99 00:00:10.01

Fonte: dados extraídos do ELAN.

Nesta primeira situação comunicativa os tios estão em uma situação natural 
com criança. A tia está com uma régua que tem os desenhos de vários animais, ela 
está fazendo um gato com a massa de modelar. O tio está fazendo um desenho 
e diz “olha”, mas o menino não olha para o tio. O infante levanta o braço direito e 
com mão aberta na direção régua que foi levantada pela tia, com o intuito de pres-
sionar a massa de modelar, em seguida ele observa os gestos da tia pressionando 
a massa, nesse momento a tia percebe que o garoto quer fazer o mesmo que ela, 
ou seja, ele quer tocar/ apertar massa. Então, a tia fala: “Bota assim, assim vaiii”, o 
menino coloca a mão e pressiona com mão direita a massa de modela na régua na 
parte que tem um “gatinho”, a tia diz: “Eitaaa! Vai fazer um gatinho??” a criança fica 
bem entusiasmada. O tio termina o desenho de um peixe e retira a mão da folha de 
papel, porém a criança não mostra o menor interesse. 
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As interações e as gesticulações desenvolvidas entre a tia e o menino, neste 
contexto 1, comprova o que Tomasello (2003) afirma que a criança ao observar um 
adulto fazendo algo ela tende imitar o gesto da mesma forma/semelhante, tal ato 
imitativo foi denominado por Tomasello de “Aprendizagem por Imitação”. A criança 
mostrou essa aprendizagem dentro da perspectiva multimodal por meio da gesti-
culação e olhar.

Contexto 2

Trilhas linguísticas Produção Tempo inicial Tempo final

Gesto da criança (A criança pega com a 
mão direita um círculo 
vermelho)
(Gesticulação)

00:00:00.01 00:00:02.01

Olhar da criança *A criança está com o 
olhar voltado para o 
círculo vermelho*

00:00:00.01 00:00:02.01

Fala da criança "Eiiiita!!!" 00:00:01.1 00:00:02

Gesto do tio (O tio pega peixe amare-
lo com a mão esquerda 
e segura fazendo mo-
vimento em forma de 
onda) (Pantomima)

00:00:02.6 00:00:06.59

Fala do tio "Glu, glu , glu"(Onoma-
topeia)

00:00;03.01 00:00:05.39

Fala da criança “Gu, gu, gu” (Onomato-
peia)

00:00:03.8 00:00:05.99

Olhar da criança
 

*O menino observa os 
movimentos que o tio 
faz com o peixe. *

00:00:03.91 00:00:06
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Gesto da criança (Ele simula o movimento 
do peixe com o corpo) 
(Pantomima)

00:00:03.91 00:00:06

Fala do tio "Pega o outro peixinho." 00:00:05.58 00:00:06.62

Fala do tio "Toma esse peixinho pra 
tu."

00:00:08 00:00:10.12

Gesto do tio (Ele pega o peixe com a 
mão esquerda estende 
o braço e coloca o peixe 
próximo da criança)

00:00:8.51 00:00:10.33

Fala da tia "Como é que o peixinho 
faz?"

00:00:10.8 00:00:12.11

Fala da criança "uh!ahh!" 00:00:12.3 00:00:13.5

Gesto da criança (Ele faz movimentos em 
forma de ondas) (Panto-
mima)

00:00:12.3 00:00:13.5

Fonte: dados extraídos do ELAN.

 Este fragmento do contexto 2, mostra a criança interagindo com o tio em um 
ambiente natural. O menino se encontra entretido com um círculo vermelho na 
mão de massa de modelar. O seu tio pega um peixe amarelo com a mão e simula 
movimentos em forma de ondas, logo ele imita um peixe “glu, glu,glu”. Em seguida, 
o infante apresenta a produção vocal “gu, gu,gu”, ele observa os gestos do tio e 
simula o movimento do peixe com seu corpo. O tio diz: “pega o outro peixinho”, o 
menino não responde, então ele dá o peixinho para a criança que o pega. A tia diz: 
como é que o peixinho faz? A criança responde: uh! ahh!, movimentando o peixe em 
forma ondulares.

 Assim como o contexto1, podemos notar que o contexto 2 reforça os estudos 
em torno da “aprendizagem por imitação” de Tomasello (2003), posto que foi pos-
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sível observar a interação da criança com os tios. No contexto 2, vimos gesticula-
ções, pantomimas, onomatopeias sendo feitas primeiramente, pelo adulto (tio) que 
foram reproduzidos pela criança. O menino se coloca no lugar dos tios em ambos 
contextos, diante disso, percebemos que desde a infância o ser humano começa a 
constituir a alteridade e a desenvolver a afetividade que permite a comunicação e 
interação social, (Bakhtin, 1992; Wallom,2006).

Considerações finais

Como vimos, a multimodalidade se manifestou no estudo por meio da produ-
ção dos gestos e da fala (gesticulações, pantomima e onomatopeias) que puderam 
ser vistos nas análises dos dados. Percebemos que a teoria de McNeill (1985), real-
mente corrobora com os resultados que encontramos, pois os gestos e a fala estão 
atrelados, formando um conjunto que não separam. 

Em nossos dados analisados constatamos que a gesticulação ocorre junto com 
a fala, e também que as pantomimas vêm acompanhadas pelo fluxo de fala. Vale 
salientar segundo Barros (2012), Cavalcante (2012), que a pantomima ocorre no con-
texto infantil com a presença de fala, porque é necessário o incentivo por parte da 
mãe, parentes ou cuidador da criança, sendo assim, o adulto usa gestos pantomími-
cos articulados com a fala.

No que diz respeito, a aprendizagem por imitação foi possível notar que o in-
fante nessa faixa etária tende a usar essa forma de aprendizagem para interagir 
com outro e ainda se coloca na posição outro indivíduo, tal ato permite a criança 
começar constituir desde a infância a alteridade.

A aprendizagem por imitação proporciona a criança o desenvolvimento de di-
versas habilidade entre elas podemos destacar a manipulação de objetos, a criança 
aprende algo sobre a potência do objeto. A criança descobre que pode fazer coisas 
que antes ela não sabia/podia fazer, (TOMASELLO, 2003).

Considerando, tudo o que mencionamos se torna evidente, que a língua en-
quanto multimodal se estabelece na interação dos tios com a criança e nesse con-
texto interacional se desenvolve a aprendizagem por imitação.
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ANÁLIsE dE UMA PrÁTICA dOCENTE: O PrOCEssO dE 
ENsINO E APrENdIZAGEM dA LINGUAGEM EsCrITA NO 
PrIMEIrO ANO dO ENsINO FUNdAMENTAL

ALINE rAFAELA LIMA E sILvA (UFPE)

Introdução

O domínio das destrezas necessárias ao pleno exercício da leitura e da escrita é 
um dos principais elementos para a participação ativa do sujeito a sociedade. É por 
meio da utilização da linguagem que ocorre a interação de maneira eficaz. 

Tudo nos traz a necessidade de utilização da linguagem. O registro de aconteci-
mentos cotidianos, por exemplo, tornou-se um meio de comunicação indispensável 
à humanidade, uma vez que o mesmo propicia o conhecimento dos fatos históricos 
passados através das gerações.

Nesse sentido, pesquisas relacionadas às teorias de alfabetização e letramen-
to, vêm sendo recorrentes no âmbito educacional, tendo como finalidade a busca de 
soluções para os problemas relacionados à apropriação da leitura e da escrita em 
nosso país (SOARES, 1998; FERREIRO; TEBEROSKY, 1979). Novos enfoques surgem e 
tais atividades deixam ser concebidas como mero codificar e decodificar, para se-
rem percebidas como habilidades a serem apreendidas de maneira sistêmica, con-
siderando para isso, o usos e funções sociais da escrita (SOARES, 2003).

Os métodos adotados nas salas de aula, ao longo do tempo foram se modifi-
cando de acordo com a concepção de língua e do processo de ensino e aprendiza-
gem vigente. O ensino de alfabetização na década de 1980 era pautado nas anti-
gas cartilhas (MORTATTI, 2000), as quais abrangiam o uso dos métodos de ensino, 
desde o grupo dos sintéticos ao dos métodos analíticos, todos eles com a mesma 
concepção de ensino aprendizagem, a qual era sempre baseada na memorização, 
cópia e repetição. Mais recentemente, pesquisas realizadas acerca da Psicogênese 
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da Língua Escrita trouxeram uma nova concepção de aprendizagem do sistema de 
escrita alfabética – SEA, percebendo que a criança já pensa e sabe sobre a escrota, 
antes mesmo de ser inserida no contexto educacional.

Nesse sentido, percebeu-se ainda a necessidade de ensinar o indivíduo a, ten-
do posse das habilidades de leitura e escrita, compreenda a sua aplicabilidade, con-
siderando para quem, como e porque escreve. Trabalhar alfabetização e letramento 
juntos possibilita que o ensino do sistema notacional aconteça de modo sistemático 
e significativo para a criança, partindo de seus conhecimentos prévios, bem como 
suas experiências de vida. 

Tendo em vista a problemática exposta, o trabalho aqui apresentado objetivou 
analisar a prática de uma docente de primeiro ano do ensino fundamental no que 
concerne ao seu processo de ensino da linguagem escrita.

No início os métodos 

Ao pensarmos no processo de ensino e aprendizagem do sistema notacional 
hoje, faz-se necessário explanar um breve histórico do percurso dos tradicionais 
métodos de alfabetização, enquanto percussores elementares para o atual modelo 
de ensino; nesse sentido o progresso dos métodos de ensino objetivava um ensino 
mais significativo para o aprendiz.

O ensino de alfabetização, pautado inicialmente pelas cartilhas, passou por algu-
mas etapas, de modo que o grupo de métodos sintético, o ensino da alfabetização se 
dava a partir das unidades mais simples da língua, como os fonemas, letras e sílabas, 
àquelas mais complexas, como as palavras, frases e pequenos textos; os estudiosos 
de tais métodos defendiam que a aprendizagem precisa contemplar primeiro o mais 
simples para então avançar às unidades mais complexas. O grupo dos métodos analí-
ticos, por sua vez, tinha por objetivo trabalhar numa ordem inversa à mencionada an-
teriormente, por perceber a linguagem como global, a qual deveria partir inicialmente 
do trabalho com frases e pequenos textos, para deles, extrair palavras que seriam de-
compostas e estudadas (BRASLAVSKY, 1988; MORTATTI, 2005; GALVÃO; LEAL, 2005). 

Embora estudos já tenham trazido novos ideais do ensino de leitura e escrita, 
tais linhas metodológicas ainda são encontradas em metodologias de ensino e até 
mesmo materiais didáticos, como é o caso do método fônico, defendido por Capo-
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villa e Capovilla (2004), o qual foi trazido à tona, a partir de livros didáticos como 
é o caso do Programa Alfa e Beto, de modo que os alunos aprendem um fonema 
por dia, e não sabem o significado dessas partes tão pequenas que compõem as 
palavras. No entanto, acreditamos que a ênfase excessiva na correlação grafema-
fonema pode dificultar a formação de leitores proficientes, conforme aponta Belin-
tane (2006).

Os estudos do letramento, divulgados no final dos anos 1980, trouxe para o 
ensino da língua uma concepção mais construtivista, a partir da qual a criança de-
veria aprender a partir de um processo contínuo e significativo, incentivando-a a um 
maior contato com o mundo da escrita.

No entanto, cabe enfatizar aqui que apenas disponibilizar um ambiente alfa-
betizador não seja suficiente para que a criança aprenda a ler, conforme ressalta 
Soares (2003, p.5):

Não é preciso primeiro aprender a técnica para depois aprender a usá-la. 
E isso se fez durante muito tempo na escola: “primeiro você aprende a ler 
e a escrever, depois você vai ler aqueles livrinhos lá”. Esse é um engano 
sério, porque as duas aprendizagens se fazem ao mesmo tempo, uma 
não é pré-requisito da outra.

Essa nova concepção de ensino da língua tem acarretado em uma “reinvenção” 
do processo de alfabetização, a partir de uma perspectiva de inovação metodoló-
gica que some os estudos passados às novas descobertas do processo educativo.  

Os estudos acerca da psicogênese da língua escrita

A sociedade na qual estamos inseridos desde o nosso nascimento nos faz pen-
sar, ainda que de maneira inconsciente acerca da língua. Nesse sentido, Emília Fer-
reiro e Ana Teberosky (1979) desenvolveram estudos que percebiam o erro como 
processo de tentativa de acerto da criança, subdividindo assim, o processo de apro-
priação da escrita em quatro níveis.

O primeiro deles, denominado pré-silábico consiste no período em que o 
aprendiz ainda não compreende as relações entre escrita e pauta sonora, escreven-
do com garatujas, desenhos, números, letras aleatórias e etc.
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No nível silábico, a relação mencionada anteriormente já é compreendida, no 
entanto, a criança ainda percebe os sons silábicos da palavra como as menores uni-
dades desta, grafando uma letra para cada segmento silábico, podendo haver qua-
lidade nessa ação – quando a criança escreve as letras estabelecendo correspon-
dência com o fonema convencional, como na escrita da palavra picolé como sendo 
IOE, ou somente quantidade quando, embora a criança grafe uma letra para cada 
sílaba, sejam utilizadas letras aleatórias, como na escrita da palavra picolé como 
sendo UGA.

O nível silábico-alfabético é intermediário no sentido de que a criança já com-
preende as correspondências grafema-fonema necessárias à escrita, embora isso 
ainda não esteja totalmente consolidado, de modo que embora o estudante per-
ceba a existência de mais de uma letra por sílaba, isso não acontece em todos os 
segmentos das palavras.

Por fim, o nível alfabético consiste no final do percurso da apropriação do sis-
tema notacional, no qual a criança já faz corretamente todas as correspondências 
entre a escrita e a pauta sonora, restando somente o ensino das habilidades orto-
gráficas.  

Em foco: a prática docente

Tendo em vista as inúmeras modificações nas concepções do ensino de leitura 
e escrita, além da lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, a partir da qual o ensino 
fundamental foi ampliado para 9 anos, e da emenda constitucional nº 59 de 11 de 
novembro de 2009, que veio estabelecer a obrigatoriedade e a gratuidade do en-
sino para crianças a partir dos 4 anos de idade; novos desafios vêm sendo postos 
frente ao ensinar em sala de aula.

Nesse sentido, faz-se necessário pensar estratégias para o processo de ensino 
nos anos iniciais da escolarização, a fim de que a aprendizagem de leitura e escrita 
aconteçam de maneira significativa, de modo que a criança possa utilizar tais co-
nhecimentos de maneira autônoma e reflexiva em práticas sociais letradas (LEAL; 
BRANDÃO, 2010).

Ao profissional cabe buscar a melhor estratégia para sua sala de aula, conside-
rando a não existência de um método perfeito a ser seguido, pois pesquisas reve-
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lam que cada sujeito aprende de uma forma diferente, em ritmos diferentes, con-
forme Frade (2003, p. 23) “Sabemos que não são apenas os métodos que definem o 
aprendizado e que não é uma única estratégia metodológica que vale para todos”.

O docente deve primar por mais que a mera repetição de letras, palavras ou 
sílabas, auxiliando a criança a compreender, em seu processo de desenvolvimento 
cognitivo, “o que e como a escrita é representada” (MORAIS, 2005; MORAIS, 2012). 
Para tanto, o desenvolvimento de estratégias deve auxiliar o processo de internali-
zação de conhecimentos básicos como que eu escrevo da esquerda para a direita, 
de cima para baixo, a escrita se faz a partir de letras convencionais, as quais com-
põem o alfabeto, dentre outras questões importantes para o entendimento acerca 
do funcionamento da língua (c.f. MORAIS, 2005; MORAIS, 2012).

Por fim, é preciso ainda, perceber os conhecimentos prévios da criança como 
pontos de partida para novos conhecimentos, concebendo o processo de aprendi-
zagem como uma atividade de troca e construção mútua de saberes do professor 
e do aluno a partir das experiências de ambos, de modo que o docente não seja 
percebido como único detentor do saber. 

Metodologia

Esta pesquisa configurou-se como etnográfica e foi desenvolvida com uma 
professora do 1º ano do 1º ciclo de uma escola da rede pública do município de Belo 
Jardim – PE. Para tanto utilizamos como instrumentos de coleta de dados entrevista 
semi-estruturada e observação, a fim de identificar como acontecia o processo de 
ensino da língua escrita em sua sala de aula.

resultados

A partir dos dados coletados na entrevista realizada, foi perceptível a frequ-
ência da utilização do livro didático por parte da docente, de modo que as crianças 
eram poucas vezes convidadas a realizar atividades mais espontâneas, como a es-
crita autônoma de palavras.

No entanto, a professora afirmou trabalhar também com atividades que con-
templassem a exploração de rimas, comparação de palavras quanto ao seu tama-
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nho dentre outras ferramentas, como podemos perceber em uma aula com explo-
ração do gênero cantiga de roda, no qual a docente indagou:

P. Alguém sabe o que essas musiquinhas que acabamos de ouvir?
A. São músicas né tia?
P. Sim, sim, Gabriel, mas essas músicas que nossos pais e avós canta-
vam também quando pequenos, são chamadas de cantigas de roda sa-
bia? São esses textos curtinhos, que terminam em várias frases com o 
mesmo sonzinho que a gente chama de rima. Alguém sabe me dar um 
exemplo de rima?
Pensaram um pouco, mas ninguém sabia ainda o que seria essa palavra, 
embora alguns já conseguissem utilizá-la. Então a professora explicou me-
lhor:
P. As rimas são os pedacinhos iguais que a gente encontra em várias 
palavras diferentes, como quando a gente canta e escreveu no quadro: 
“atirei o pau no gato, mas o gato não MORREU. Dona Xica admirou-se 
do berro, do berro que o gato DEU”. Aqui no final da palavra MORREU, a 
gente encontra quais letrinhas?
T. E-U.
P. E no final da palavrinha DEU, quais são as letrinhas que vocês veem?
T. E-U.
B. Aaaaah tia, agora ficou fácil.
P. Que bom, mais na frente tia mostra outras palavrinhas que termina-
vam com o mesmo som ok? 

Este fragmento nos apresenta o processo de aprendizagem das crianças acer-
ca das relações grafema-fonema, possibilitando a identificação das palavras que 
terminam com o mesmo som no texto afixado no quadro. É interessante notar ain-
da como a docente apresentou as semelhanças nos sons, apontando para a grafia 
das palavras, facilitando assim o aprendizado dos educandos que iam aos poucos 
entendendo a relação existente entre som e grafia, bem como que a semelhança 
nos sons da palavra implica certa semelhança em sua escrita. Acerca disso, Morais 
(2012 apud FERREIRO 2003) postula: “acreditamos que a notação escrita torna mais 
acessível para a criança tomar os sons das palavras como objeto de reflexão”.
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Em outro momento, a professora expôs dois cartazes contendo em um a canti-
ga “A Barata” e no outro a cantiga “Chapeuzinho Vermelho”, convidando as crianças 
a cantarem ambas as canções. Como todos conheciam as cantigas, a professora 
disse:

P. Alguém sabe dizer o nome dessas duas músicas que acabamos de 
cantar?
G. A barata né tia? E a outra é a do Chapeuzinho vermelho.
P. Isso, muito bem Gisele. Essa partezinha da música é chamada de ver-
so sabia? Cada linha dessas aqui é um verso. Sandrielly, você me ajuda a 
contar quantos versos têm nessa cantiga aqui? (apontando para o texto 
da barata).
A aluna se levanta, conta devagar e pergunta:
S. O tia, e essa parte que não é mais juntinha?
P. Essa parte divide a música em estrofes, cada montinho de versos jun-
tos formam uma estrofe entendeu?
S. Huuuu, tá! Tem dez versos então em cada estrofe.
P. Ótimo! E quantas estrofes temos?
S. Cinco!
P. Muito bem! Agora eu quero saber quais são as palavrinhas que termi-
nam com o mesmo som aqui nessa cantiga (apontando para a de Cha-
peuzinho Vermelho).
As crianças vão levantando conforme chama a professora, apontam as rimas 
encontradas nas palavras, circulam-na e voltam a sentar. Uma das crianças 
aponta as palavras SOZINHA e DOCE. A professora questiona:
 P. Será que DO-CE termina com o mesmo sonzinho da palavra SO-ZI-
NHA?
Ela disse apontando as palavras. A criança vê, analisa e nega com o rosto. 
Demora mais um pouco e aponta a palavra VOVOZINHA.
P. Muito bem! SOZINHA termina com o mesmo som de ZINHA da palavra 
VOVOZINHA! Quem mais pode me ajudar?
K. DESERTO e PERTO.
I. POENTE e VOLTAREI.
Novamente a docente intervém.
P. Será que PO-EN-TE termina com o mesmo sonzinho da palavra VOL-
TA-REI?
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I. CON-TEN-TE tia. Ela termina igual a PO-EN-TE né?
Em seguida, a professora convida as crianças a retirarem as palavras marca-
das do cartaz e colocarem no quadro branco e convida as crianças a pensa-
rem novas palavras que também rimem com as que eles encontraram. 
B. GALINHA termina igual a SOZINHA e a VOVOZINHA!
P. Isso! Mais alguma que termina com esse som de INHA no final?
L. MAINHA!
T. TAREFINHA.
R. MARGARINA.
P. MARGARINA termina com esse mesmo sonzinho de INHA das outras 
palavras? Vamos olhar direitinho...
A professora dividiu no quadro a palavra GALINHA: GA-LI-NHA, e bem abai-
xo dessa, escreveu MAR-GA-RI-NA, de modo que o NHA ficou bem em cima 
do NA. Logo a aluna percebeu.
R. Eita tia, falta uma letrinha aqui pra ser igual né? 
P. Isso! Vamos pensar em outra palavra que termine com INHA então?
R. PINHA
L. RAINHA
...

A docente fez ainda o mesmo procedimento com as palavras POENTE e DESER-
TO, levando as crianças a compreenderem de fato o que são as rimas, como rimar, 
ao passo que foram também compreendendo a relação existente entre escrita e 
pauta sonora. Dessa forma, elas puderam, numa prática mais lúdica, aprender algu-
mas das habilidades necessárias à aquisição da linguagem escrita de maneira mais 
reflexiva que a abordada nos livros didáticos comuns. 

Quanto a realização de atividades de leitura em sala de aula, a professora 
aponta:

Tenho feito todos os dias leitura para deleite na sala de aula trabalhado 
muito mais a questão das leituras deleite na sala, porque é onde eles 
descobrem mundos diferentes, mesmo que de forma visual. 
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Nesse sentido, inúmeras questões podem ser percebidas na prática da docen-
te investigada, as quais levam ao aprendiz uma apropriação do sistema notacional 
eficaz e significativo, antes mesmo da consolidação de sua alfabetização, conforme 
postula Morais (2012, p. 118-119)

Antes mesmo de terem se apropriado do sistema alfabético, se as crian-
ças têm a oportunidade de participar de práticas de leitura e de produ-
ção de textos, aprendem uma série de características dos gêneros textu-
ais escritos (não só relativas à “estrutura” ou organização composicional 
dos mesmos, mas também sobre suas finalidades, usos sociais e esferas 
de circulação). As crianças pequenas, então, também iniciam o aprendi-
zado de estratégias de compreensão leitora e adquirem conhecimentos 
convencionais sobre os atos de ler e escrever. (pp. 118-119).

Dessa forma, consideramos a partir dos dados apresentados, que a docente 
tem desenvolvido um trabalho bastante profícuo no que concerne ao ensino de lei-
tura e escrita de seus alunos, proporcionando-lhes uma aprendizagem sistemática 
e significativa.

Considerações finais

Como já explicitado anteriormente, esta pesquisa procurou analisar concep-
ção da docente sobre o ensino de práticas sistemáticas envolvendo a apropriação 
do Sistema de Escrita Alfabética – SEA com uma professora de uma turma de 1º ano 
do Ensino Fundamental.

Os resultados evidenciaram que a docente investigada utilizava em suas aulas 
metodologias significativas de ensino do sistema notacional, bem como da lingua-
gem que se usa para escrever, a partir da utilização de sequências de atividades 
sistemáticas e significativas para a criança.

Percebemos em nossas observações que a docente consegue articular a utili-
zação de práticas sociais em sala de aula, desdobrando seus usos e funções e apli-
cações do que se aprende, tendo em vista que a escrita deve constituir-se, principal-
mente, em sua finalidade social.
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As EsTrATÉGIAs dE ENsINO dE PrOdUÇÃO TEXTUAL 
NUMA TUrMA dO 5º ANO: GArANTINdO O dIrEITO dE 
APrENdIZAGEM A TOdOs Os ALUNOs 

LEILA NAsCIMENTO dA sILvA (UFrPE)12

Introdução

É grande o desafio dos professores em garantir a progressão de todos os alu-
nos, nas diversas áreas de conhecimento. Em se tratando do ensino de Língua Por-
tuguesa, parece que as dificuldades são maiores, pois a realidade brasileira aponta 
que vários alunos têm chegado ao final do 5º ano do Ensino Fundamental com sérias 
lacunas de aprendizagem, inclusive, sem estarem com o processo de apropriação 
do sistema de escrita consolidado.

Um dos maiores desafios encontrados pelos professores em relação ao ensino 
de língua escrita é a dificuldade em garantir o desenvolvimento pleno dos alunos, 
contribuindo para que se tornem leitores e escritores autônomos, ou seja, que con-
sigam participar de várias práticas sociais de leitura e escrita. Os professores têm 
suas queixas relacionadas ao fraco desempenho dos estudantes na área de Língua 
portuguesa, e, mais, especificamente, na área de produção textual. Já os alunos, 
por sua vez, reclamam da falta de um trabalho mais sistemático nessa área. Essas 
dificuldades ainda se acentuam devido à heterogeneidade da turma, ou seja, com 
o desafio de lidar com os alunos que possuem diferentes níveis de aprendizagem. 
Nesse panorama, o presente trabalho emerge a partir do seguinte questionamen-
to: Quais as estratégias de ensino são adotadas por uma professora para garantir a 
progressão dos alunos com dificuldades no eixo da produção textual? Assim, como 

1. Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFRPE (UAG).

2. Esta pesquisa teve a colaboração da aluna Helena Fernanda Nunes Pereira.
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objetivo geral buscou investigar as estratégias de ensino relacionadas ao eixo da 
produção textual adotadas por uma docente do 5º ano para ajudar os alunos que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem neste eixo. E como objetivos específi-
cos: identificar as estratégias de ensino mobilizadas no trabalho com o eixo da pro-
dução textual e analisar de que forma essas estratégias contribuem para o avançar 
dos alunos que possuem mais dificuldade no eixo da produção textual;

O ensino da produção textual: o que precisa ser levado em 
consideração?

Pesquisas têm mostrado que a escola, muitas vezes, proporciona momentos 
de produção textual fora do contexto da vida do educando, por esse motivo, o alu-
no pode apresentar mais dificuldades em aprender e acabe por se sentir desmoti-
vado. Segundo Soares (2004, p. 73):

A insistência e a persistência da escola em levar os alunos a usar a escrita 
com as funções que privilegia, insistência e persistência que têm, como 
principal instrumento, as condições de produção da escrita na escola e a 
avaliação dessa escrita, são, na verdade, um processo de aprendizagem/
desaprendizagem das funções da escrita: enquanto aprende a usar a es-
crita com as funções que a escola atribui a ela, e que a transformam em 
uma interlocução artificial, a criança desaprende a escrita como situação 
de interlocução real. 

A produção textual não pode ser vista apenas como um meio para avaliar se 
o aluno escreve bem ou não. É preciso mostrar qual é a real função da escrita e, 
assim, contribuir para que os educandos se insiram em diferentes contextos comu-
nicativos da nossa sociedade.

Além disso, quanto mais cedo os alunos forem inseridos no mundo da leitura 
e da escrita, possivelmente vão se tornar adultos leitores e escritores autônomos. 
É fundamental, portanto, proporcionar o estudo de diversos gêneros textuais, uma 
vez que estes são nossos instrumentos de comunicação: 
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A escola, desde os primeiros anos deveria oferecer condições para for-
mar esses escritores, organizando o trabalho escolar de forma a se-
lecionar dentre os diferentes gêneros disponíveis, o mais apropriado 
na situação enunciativa que desejam participar, planejando seus tex-
tos em função de seus objetivos e dos leitores a que se destinam tais 
escritores, também deveriam utilizar-se da revisão textual, verificando 
a adequação de seus textos, assim como recorrer a diferentes fontes, 
selecionando informações pertinentes para sua produção (CUNHA E 
GARCIA, 2009, p. 67).

As crianças são plenamente capazes de elaborar textos, basta que os mesmos 
estejam de acordo com suas capacidades e especificidades. Para criar escritores 
competentes são necessárias condições favoráveis para os mesmos. O professor 
precisa mostrar que o texto tem uma finalidade, um contexto, um objetivo, um lei-
tor. É preciso estimular os alunos a pensarem sobre seu próprio texto; mostrar que 
o aluno pode usar da escrita para se comunicar em diferentes momentos, depen-
dendo da situação. 

Os autores suíços, Dolz e Schneuwly (2004), também propõem que os gêneros 
textuais sejam tomados como objetos de estudo centrais no ensino de Língua Por-
tuguesa. Para fins didáticos, organizam estes em cinco agrupamentos, garantindo a 
diversidade de finalidades dos textos e dos aspectos estruturais:

• Gêneros da ordem do Narrar (cultura literária ficcional) exemplos: len-
das, contos, fábulas e etc. 

• Gêneros da ordem do Relatar (documentação e memorização das 
ações humanas exemplos: relato histórico, notícia, reportagem, biogra-
fia, relato de experiência vivida e etc. 

• Gêneros da ordem do Argumentar (discussões de problemas sócias 
controversos) exemplos: textos de opinião, resenhas criticas, cartas do 
leitor, cartas de reclamação, cartas de solicitação, debates, editoriais, 
requerimentos. 

• Gêneros da ordem do Expor (transmissão e construção de saberes) 
exemplos: seminários, palestra, verbete, artigos científicos e etc. 
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• Gêneros da ordem do Descrever ações (instrução e prescrição) exem-
plos: receitas, regras de jogo, instruções de montagem e etc.

Na proposta de progressão do ensino defendida por tais autores, gêneros dos 
diferentes agrupamentos precisariam ser explorados, ao longo do ano, garantindo 
que os estudantes possam refletir sobre uma diversidade de textos, que mobilizam 
diferentes capacidades de linguagem. E seria também pertinente que esse trabalho 
aconteça por meio de sequências didáticas, ou seja, de um conjunto de atividades 
organizadas de maneira sistemática em torno do gênero.  

O trabalho com sequências didáticas, além de ajudar o educando a compreen-
der melhor as características e finalidades de um determinado gênero, permite um 
trabalho sistemático e acompanhado, visto que o docente pode realizar uma avalia-
ção inicial e final das produções dos alunos. 

A heterogeneidade em sala de aula e o trabalho do professor
 
A heterogeneidade de níveis de aprendizagem dos alunos, de modo geral, é 

sempre um tema em debate, mas será que, realmente, dentro de sala de aula, os 
professores se dão conta de que esta diversidade é um meio de desenvolvimento 
da turma? Será que os professores trabalham de modo a proporcionar oportunida-
des iguais para todos os alunos avançarem? Acreditamos que uma turma diversifi-
cada é uma fonte rica de conhecimento, pois reais oportunidades de aprendizagem 
requerem troca de ideias e isso só é possível quando os agentes desses processos 
são diversos. 

Cortesão (1999) ratifica a riqueza de uma sala heterogênea: “a heterogeneida-
de que está presente numa turma poderá ser lida como fonte potencial de uma ri-
queza que importa rentabilizar e não como um obstáculo à realização de atividades 
de ensino-aprendizagem” (p.03). Uma sala heterogênea não é um problema é, sim, 
fonte incessante de conhecimentos múltiplos. 

Reconhecemos, porém, que independentemente dos conhecimentos diversi-
ficados que os educandos tenham no início de cada ano letivo é primordial que o 
educador garanta que os objetivos de ensino se adéquem a todos. Muitos educan-
dos, contudo, podem chegar ao final do 5º ano do Ensino Fundamental com habili-
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dades, em diferentes eixos, consolidadas, entretanto outros poderão não ter atingi-
dos algumas dessas referidas habilidades, por esse motivo à progressão do ensino 
deve estar atenta a essa realidade. Brasil (2012) ressalta que: “É preciso, portanto, 
planejar o ensino, considerando que as crianças chegam a essa instituição tendo 
percorrido diferentes caminhos e que cabe à escola garantir que seus direitos de 
aprendizagem sejam atendidos” (p. 13).

Os meios para fazer que o educador organize atividades que englobem todas 
as crianças podem ser vários. Na pesquisa desenvolvida por Silveira e Aires (2008), 
uma das professoras investigadas se deparou, no início do ano, com uma turma do 
4º ano, do Ensino Fundamental, com seis crianças que ainda não tinham sido alfa-
betizadas. A professora, então, começou a realizar atividades de produção textual 
diversificadas com essas crianças. Em certos momentos, ela fazia atividades dire-
cionadas com as mesmas; em outros momentos realizava atividades com duplas 
mistas; em outros deixava as crianças não alfabéticas juntas e fazia um trabalho de 
escriba, enquanto os outros alunos desenvolviam outro tipo de atividade. 

É importante destacar que essa professora sempre estimulava a cooperação, 
a solidariedade entre as crianças criando um ambiente de ajuda mútua. Além disso, 
sua prática professora demonstrou que mesmo a turma sendo heterogênea isso 
não foi um empecilho para desenvolver atividades diversificadas e adequadas a to-
dos os educandos garantindo dessa forma a participação de todos em sala.

Como vemos, o educador deve atentar para a necessidade de cada educan-
do, e entender que nem todas as atividades irão ser adequadas a todos. Heacox 
(2006), citado por Couto (2013), ressalta que: “Diferenciar o ensino significa alterar 
o ritmo, o nível ou o gênero de instrução que o professor pratica em resposta às 
necessidades, aos estilos ou aos interesses de cada aluno (p.7)”. O professor precisa 
ter sensibilidade para detectar as necessidades e especificidades para desenvolver 
atividades compatíveis as possibilidades dos alunos.
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Metodologia

A pesquisa que realizamos se caracteriza como uma pesquisa do tipo etno-
gráfica. A coleta de dados foi feita através de entrevista do tipo semi-estruturada 
e observações de sala de aula. Segundo Ludke e André (2012), a entrevista do tipo 
semi-estruturada “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 
rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (p. 34). 

Utilizamos também a observação do tipo não-participante, pois, para Marconi 
e Lakatos (2009, 195), nesse tipo de técnica o pesquisador “toma contato com a co-
munidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de 
fora [...].Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situa-
ções; faz mais o papel de espectador”.

sujeitos colaboradores

Participaram da pesquisa uma professora e sua turma do 5º ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública municipal. Essa docente foi escolhida pela se-
cretária de educação e equipe gestora, pois solicitamos que fosse uma docente que 
trabalhasse, na ocasião, de forma sistemática com produção de textos e que fosse 
reconhecida pelos pares como uma boa docente. 

Procedimentos metodológicos

Tivemos como etapas da pesquisa: 1) Observação de onze aulas da professora 
selecionada; 2) Entrevistas após cada aula para saber os objetivos didáticos da pro-
fessora e pedir algum esclarecimento sobre as atividades desenvolvidas. Todos es-
ses momentos de coleta foram gravados em áudio e, posteriormente, foram trans-
critos. Os dados foram analisados à luz da metodologia da “Análise de Conteúdo” 
(BARDIN, 2002).
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resultados

Caracterizando a prática observada

Durante a pesquisa foi possível verificar que a educadora realizava sequências 
didáticas para explorar os gêneros textuais e vivenciou, com sua turma, cinco ativi-
dades de produção textual, sendo que duas foram individuais, uma em dupla, uma 
em grupo e outra coletiva. Para melhor visualização, apresentamos um quadro que 
mostra a síntese de todas as aulas observadas.

Quadro 1: Síntese das aulas

Aula Atividades realizadas

1º
24-03-14

Gênero: autorretrato

• Os alunos discutiram e elencaram as características des-
se gênero verbalmente a partir de seus conhecimentos 
prévios;

• Exercício sobre autorretrato a partir do livro didático;
• Leitura do um texto “soltando os bichos”, de autoria de 

Rosana Ferão e Dylan Ralphes, para relacionar as caracte-
rísticas dos animais às características dos alunos. 

2º
26-03-14

• Os alunos elencaram, por escrito, as características do 
Autorretrato e realizaram uma produção em grupo do re-
ferido gênero (produção sobre o personagem “Chaves”). 

3º
31-03-14

• Retomada das características do autorretrato;
• Produção individual do seu autorretrato;

4º
07-04-14

Gênero: reportagem

• Descoberta do gênero a ser estudado por meio de pistas 
dadas pela docente; 

• Exercício relacionado à reportagem e, posteriormente, 
conversa sobre possíveis características do gênero. 
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5º
09-04-14

• Foram elencadas, por escrito, as características da repor-
tagem pelos alunos e professora;

• Foram elaboradas perguntas que seriam feitas a vizinhos 
ou familiares. Essas perguntas estavam relacionadas a 
questionamentos sobre a páscoa e serviram de base 
para construção de uma reportagem. 

6º
11-04-14

• Produção, em grupo, de uma reportagem (grupos forma-
dos por alunos que possuíam diferentes níveis de apren-
dizagem). O texto produzido foi destinado à socialização 
para a comunidade, com a finalidade de informar ques-
tões sobre a páscoa.

7º
05-05-14

Gênero: fábula

• Leitura de uma fábula “o corvo e a raposa”, de Esopo. Em 
seguida, discussão sobre qual gênero seria e suas carac-
terísticas; 

• Exercício do livro didático sobre o gênero fábula.

8º
07-05-14

• Leitura de uma fábula do livro intitulado de “folclore”, de 
Murilo de Souza, seguida de retomada das características 
do gênero;

• Produção textual da parte final da fábula “As rãs e os 
touros”, de Esopo. 

9º
12-05-14

• Retomada das características do gênero fábula;
• Produção individual de uma fábula (esse texto foi desti-

nado apenas para socialização na turma).

10º
21-05-14

Gênero: paródia 

• Produção de uma paródia a partir dos temas relaciona-
das a dois textos lidos anteriormente. Os alunos sugeri-
ram músicas para as paródias. O texto foi exposto em um 
mural da escola.

11°
23-05-14

• Produção de uma paródia, em dupla, que teve como 
tema a copa do mundo ou o trânsito. Cada aluno possuía 
um a letra de música diferente que foi escolhida pelos 
mesmos para ser parodiada. O texto foi divulgado no 
mural da escola.
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A educadora sempre buscava realizar um trabalho de exploração prévia do 
gênero textual a ser produzido e diversificava as atividades nas aulas de produção 
textual são muito importantes para o sucesso do trabalho nesse eixo de ensino, 
porque permitem que os alunos passem por diferentes atividades e façam diferen-
tes reflexões, antes da produção final. 

Dentro dessa perspectiva, nos apoiando em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 
verificamos que a professora utilizou diferentes tipos de atividades que podem ser 
realizadas dentro de uma sequência didática, tais como as atividades de observa-
ção e de análises de textos. A educadora desenvolveu essa atividade quando levou 
textos do mesmo gênero (autorretrato) e solicitou que os alunos comparassem os 
mesmos. Além desse tipo de atividade, tais autores apresentam também as tarefas 
simplificadas de produção de textos. Foi possível verificar que ela desenvolveu essa 
atividade quando pediu que os alunos reescrevessem o final de uma fábula. Por 
fim, vimos que nesse trabalho de abordagem dos gêneros, a professora conseguiu 
contemplar os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos desses ins-
trumentos culturais, mas com ênfases diferentes.

As estratégias de ensino mobilizadas pela professora com os alunos 
com mais dificuldades

Em relação ao atendimento dessa diversidade na sala de aula observada, cons-
tatamos que a educadora sempre buscava variar as formas de produção, ora reali-
zando atividades coletivas ora em grupos. 

No que concerne às atividades coletivas, constatamos que esta ocorreu em 
um dos momentos de produção. Destacamos que, por meio da interação entre os 
pares, os alunos tiveram a possibilidade de aprender e superar suas dificuldades 
e não ficarem de fora dos momentos de escrita. Nessas situações, o professor as-
sume papel de escriba e o aluno aprende com ele o modelo de escritor. Quando o 
professor assume o papel de mediador, intervindo e auxiliando, ele proporciona a 
tomada de consciência do aluno acerca das estratégias usadas pelas pessoas que 
têm mais experiências.

A pesquisadora Guerra (2009) também ratifica a importância dos momentos 
coletivos de produção textual. Em estudo realizado pela mesma, o qual buscou ana-
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lisar a interação entre estudantes e professoras do 5º ano, em situações de produ-
ção coletivas, pôde verificar que a produção coletiva de textos pode ser uma pode-
rosa estratégia didática. Tal atividade proporciona que modos de funcionamento 
próprios de escritores experientes (no caso, os professores) sejam vivenciados com 
indivíduos menos experientes (alunos).

A seguir, destacamos um dos momentos observados em que a docente colabo-
radora da nossa pesquisa realizou uma produção coletiva com sua turma:

Trecho da produção sobre o Personagem “Chaves”, na aula 2 (26-03-14):

P: Então vejam só, hoje eu quero fazer com vocês uma produção coletiva e 
nós vamos fazer de conta que somos um personagem. Todos nós seremos 
um só, porque no autorretrato a gente só fala de si mesmo, não é?
A1: É!
P: Então, eu quero que vocês me digam aí um personagem, uma criança, um 
adulto, adolescente pra que a gente possa falar como se nós fossemos ele e 
assim produzirmos um autorretrato.
A2: Chapolim!
P: O Chapolim? Vamos fazer do Chapolim.
A3: Não, não.
P: A gente tem que fazer de um personagem que a gente conheça bem.
(...)
A (a maioria dos alunos): Chaves!
P: O chaves? Certo. Então, agora nós vamos escrever sobre o Chaves, vocês 
agora são o Chaves. Agora ô, a gente só faz produção coletiva se agente fa-
zer silêncio e respeitar a fala do outro. A gente tá fazendo a produção coleti-
va pra quê? Pra na hora que você for fazer o seu, você não ter dúvida, saber 
o que você quer fazer. Então vamos lá!
A6: Isso, isso, isso...
P: Como é que nós vamos escrever?
A7: Eu sou o Chaves!
P: Precisa colocar eu sou o Chaves?
A8: Não.
P: Eu só falo das características.
(...)
P: Vamos ver com está? Numa produção a gente faz assim, tem que ler e 
reler pra ver se realmente é aquilo que a gente quer dizer, como Alice disse 
assim: A comida tem que vir primeiro e depois coloca o banho. Porque como 
é que vai falar da comida, depois do banho e depois da comida novamente? 
Tem que ter coerência, a gente tem que pensar no que a gente escreve.
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A professora buscava envolver toda a turma, em todos os momentos relacio-
nados à produção textual, e não apenas na hora da escrita. Observamos também 
que, além das produções coletivas, a educadora desenvolveu atividades em grupos 
como meio de interação e troca de conhecimentos entre as crianças. Essa foi outra 
forma encontrada por ela para ajudar os alunos que tinham mais dificuldades. 

Nesses momentos em grupos/duplas eram vivenciadas interações com alunos 
de níveis diferentes, de forma que o mais experiente ajudava o menos experiente. 
Vygotsky (2007), ao explicar o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, des-
taca a importância de colocar sujeitos mais experientes como mediadores da tarefa, 
pois seria por meio da ajuda destes, que os sujeitos menos experientes consegui-
riam desenvolver determinadas atividades, que sozinho não conseguiriam. 

Identificamos que a escolha dos grupos não se dava de forma aleatória, pois a 
docente deixou claro na entrevista concedida ao final de uma das aulas: “Eu agrupo 
por nível de aprendizagem de maneira que os com menos dificuldades possam ajudar os 
outros”. Essa atitude da educadora foi importante, pois os alunos tinham a oportu-
nidade de mostrar o que eles sabem, além de formar um ambiente na sala de aula 
de ajuda mútua. 

Outra importante estratégia de ensino desenvolvida pela professora para 
acompanhar e ajudar os alunos a progredirem em suas aprendizagens foram os 
atendimentos individuais. Quando as atividades eram individuais ou em grupos, ela 
sempre chamava os alunos para tirarem suas dúvidas em sua mesa, para orientar 
a atividade, verificar como estava o andamento das atividades. Vale ressaltar que 
esse atendimento não se dava apenas com os alunos que possuíam mais dificulda-
de, mas com todos os alunos. A seguir um dos momentos:

Aula 4 (07-05-2014)
P: Leia você agora pra mim. 
A: (Aluno lendo) “Os touros terminaram a disputa e o outro touro foi embora, 
as rãs pararam de rir e o touro que ganhou queria colocar elas para fora, mas 
elas começaram a chorar e ele não as colocou para ir embora mais!”
P: Pra ir embora de onde?
A: Lá do brejo!
P: Ficou razoável, porque não apareceu onde as rãs pagaram o pato, então 
tente colocar um final em que as rãs se deram mal.
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Nota-se que a professora procurou orientar os alunos em suas escritas, len-
do e analisando os textos produzidos, observando se estava atendendo ao que 
foi solicitado e não apenas vendo questões de ortografia. Em uma das aulas de 
produção, inclusive, a professora serviu de escriba para um aluno, pois este ainda 
não dominava bem a escrita, mas estava envolvido também na tarefa de criar sua 
própria fábula.

Indagada sobre essa atitude de servir como escriba para este aluno, a pro-
fessora explicou “Porque tenho dois alunos que não dominam totalmente a escrita 
e por não conseguirem escrever ficam sem desenvolver a produção. Com escriba eles 
produzem oralmente sem a escrita interferir. Acredito que servir como escriba para 
eles também é fundamental para que os mesmos comecem a se a apropriar do gênero, 
da escrita e da função do mesmo”. Essa atitude da educadora foi importante, pois 
não deixou que o aluno que tinham dificuldade em produzir ficasse de fora dessa 
atividade. Sua atitude está em consonância com o que ressalta Silveira (2013), ao 
argumentar como é fundamental não só o trabalho em grupo, mas também mo-
mentos de direcionamento com o educador. 

Considerações finais

Após a análise feita percebemos que os alunos com maiores dificuldades se 
envolveram/participaram ativamente das atividades de produção textual propos-
tas antes e depois da escrita propriamente dita. As estratégias encontradas pela 
professora colaboradora para garantir que todos os alunos vivenciassem e apren-
dessem com as situações de produção textual foram: 1) realizar produções cole-
tivas, tendo ela como escriba. Desta forma, garantiria a participação efetiva de 
todos e os alunos poderiam tê-la como modelo de escritor; 2) Promover situações 
de escrita em pequenos grupos ou duplas, assim fazia grupamentos produtivos 
dos alunos e o mais experiente ajudava o outro na escrita; 3) Dar atendimentos in-
dividuais indo até a carteira dos alunos ou os chamando a sua mesa. Em algumas 
situações também atuou como escriba de alguns alunos em atividades individuais.

Consideramos que lidar com a heterogeneidade não é uma tarefa fácil, espe-
cialmente no eixo da escrita, isso porque dentro da sala de aula existem crianças 
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com diversos níveis de aprendizagem, entretanto essa situação não deve ser vista 
como um empecilho para a aprendizagem, mas, sim, como fonte de trocas de co-
nhecimentos e aprendizagem. A professora observada isso pareceria reconhecer 
bem essa questão.
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ComuniCação individual

As MArCAs dA OrALIdAdE NO PrOCEssO dE AQUIsIÇÃO 
dA EsCrITA: UM EsTUdO dE CAsO

FErNANdA vIANA CAsTrO (UPE)
KELLy EUNICE sILvA OLIvEIrA (UPE)

Introdução
 
A discussão a respeito da oralidade e da escrita é um tema bastante conhecido 

no meio acadêmico e educacional que divide opiniões. Para uns, oralidade e escrita 
são coisas completamente diferentes, para outros, oralidade e escrita caminham jun-
tas no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. Em meio a tantas 
divergências de opiniões, é necessário discutir cada vez mais esse assunto para que 
os professores de Língua Portuguesa compreendam a importância peculiar de cada 
um e percebam que ambas se complementam.

A relação entre oralidade e escrita não se reduz a um elenco de diferenças ou 
semelhanças formais, materiais, funcionais e linguísticas dicotomizadas, mas consti-
tuem um continuum dialético processual entre linguagem oral e escrita (Costa, 2005). 

Com suas peculiaridades, cada uma desempenha na sociedade papéis relevan-
tes e como esclarece Marcuschi (2001 e 2008), elas não são concorrentes, mas sim, 
manifestam-se em caráter de complementaridade, cada uma cumprindo funções es-
pecíficas. No processo de comunicação elas são fundamentais, e referem-se a duas 
maneiras dos indivíduos organizarem seus discursos e assim interagirem cotidiana-
mente. Tanto a oralidade quanto a escrita são essenciais no processo de comunica-
ção. Referem-se a duas maneiras dos indivíduos estruturarem seus discursos para 
praticarem as interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante que a outra. 
Isto é, cada uma tem seu lugar, não concorrem, não competem, mas são complemen-
tares e utilizadas harmonicamente (MARCUSCHI, 2001).

Outra contribuição de Marcuschi (2007) diz respeito aos usos da língua. Segundo 
o estudioso os usos que fazemos da língua é que determinam a variação linguística. 
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Assegura ainda que, o que diferencia a escrita da fala é que a escrita apresenta ele-
mentos significativos ausentes na fala e que oralidade e escrita são práticas e usos 
da língua com características próprias, ambas consentem exposições informais e for-
mais, variações estilísticas, dialetais, sociais, dentre outras. Dessa forma, Marcuschi 
(2007) defende a ideia de que a escrita é utilizada em contextos sociais básicos da 
vida cotidiana, em paralelo com a oralidade, posto que, fala e escrita são consideradas 
como práticas sociais e atividades comunicativas. 

 Nota-se que as diversas formas de competência com que a criança chega à es-
cola constituem a matéria-prima para o professor lidar com as diversidades linguísti-
cas. Possivelmente essa matéria deve ser trabalhada planejando a forma de utilização 
mais adequada para que a criança realize, eficientemente, todas as funções próprias 
da língua, tais como: estabelecer uma comunicação eficaz com outras pessoas, de-
monstrar sua personalidade, desenvolver conceitos que permitem estruturar a per-
cepção de mundo e, por fim, utilizar a linguagem como uma ferramenta de raciocínio. 
E quanto a aquisição da escrita como ela ocorre em meio a essa relação entre oralida-
de e escrita?

 A aquisição da escrita não é instantânea, tal como um passe de mágica. Mas, 
de forma gradativa o indivíduo aprende as concepções, regras e normas que compõe 
este processo, ou seja, há uma série de reflexões em que o indivíduo é submetido até 
chegar de fato ao domínio da escrita. Emília Ferreiro endossa este pensamento afir-
mando que: 

A construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica in-
dividual, embora aberta a interação social, na escola ou fora dela. No pro-
cesso, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar 
do código linguístico e dominá-lo. 
O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é mui-
to variável. Duas das consequências mais importantes do construti-
vismo para a prática de sala de aula são, respeitar a evolução de cada 
criança e compreender que um desempenho mais vagaroso não sig-
nifica que ela seja menos inteligente ou dedicada do que as demais. 
(FERREIRO, 2001, p. 35) 
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 A aquisição da escrita é um processo imprescindível na formação escolar do in-
divíduo. O professor é também o mediador das primeiras leituras e é necessário que 
exerça essa mediação de forma segura e prazerosa, não apenas apontando os “er-
ros”, isto é, aquilo que se diferencia da norma padrão da Língua, mas percebendo que 
o aluno se expressa da maneira que sabe e para isso, em muitas situações ocorre a 
transcrição da fala para a escrita, o que para muitos professores constitui-se um erro. 
Com base nesses pressupostos, esta pesquisa verifica a inter-relação da fala e da es-
crita de alunos do 5ºano em uma escola pública de Petrolina-PE, com vistas a analisar 
como as marcas da oralidade estão presentes na construção dos textos. Realizamos 
intervenções em sala de aula desenvolvendo oficinas de produção textual. Nosso in-
teresse resulta de um processo de convívio com estudantes e professores para os 
quais a relação entre oralidade e escrita é um complexo mundo no qual todos es-
tão inseridos, entretanto poucos alcançam êxito no desenvolvimento das produções 
textuais. Esta pesquisa contribui para a ampliação do conhecimento de professores, 
estudantes e demais interessados a respeito das práticas da oralidade e da escrita.

Fundamentação teórica

Concepções teóricas na relação entre oralidade e escrita 

Como a aprendizagem da leitura e da escrita pode ser vivenciada senão atrelada 
às modalidades oral e escrita? Impossível dissociar tais modalidades de um processo 
básico que todo indivíduo passa ao chegar à escola. Consideradas como uma das 
mais recorrentes no meio educacional, as modalidades oral e escrita são fenômenos 
inerentes ao ser humano, e entre ambas as semelhanças se sobressaem. Tais moda-
lidades possuem características peculiares, porém há muito em comum entre elas.

 Tanto a oralidade quanto a escrita são essenciais para a vida humana, entre-
tanto, é necessário diferenciar seus contextos de uso. Muitas marcas do indivíduo 
passam pela fala devido a seu caráter de envolvimento situacional; entretanto, na 
escrita isso não acontece, já que existe um caráter de afastamento. Tanto a fala 
quanto a escrita são contextualizadas. A oralidade apresenta um conjunto de ele-
mentos simbólicos, dos quais, não podem ser passados para a escrita, por exemplo, 
o tom de voz, a velocidade, a gestualidade, dentre outros. A fala, assim como a escri-
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ta, são formas históricas de manifestação que vão assimilando ao longo do tempo 
todos os desenvolvimentos, tecnológicos dentre outros. Nossa escrita tem ficado 
cada vez menos alfabética e tem envolvido cada vez mais outras formas simbólicas 
(MARCUSCHI, 2008). 

Observa-se que as práticas da oralidade e da escrita representam a cognição 
manifestada de práticas específicas de cada núcleo social, não sendo uma superior a 
outra. Na ordem cronológica, a fala antecede o momento da escrita, contudo, em de-
terminadas situações, esta seja mais prestigiada que a fala. Por sua vez, a fala é a fer-
ramenta humana privilegiada da comunicação, cujo material e expressão seguem as 
próprias normas, consequentemente, tais normas presumem a existência de varian-
tes. Quanto à escrita, esta procura seguir a ordem da norma padrão de uma língua, o 
que legitima ser a gramática, o estudo das regras de aplicação do material linguístico 
acessível para o seu uso. Desta forma, a norma-padrão do escrever requer mais aten-
ção, o que não significa ser a fala menos complicada, e não é a modalidade escrita que 
corresponde à fala, considerando que os gêneros textuais variam, na forma escrita. 
Marcuschi reitera este pensamento com a seguinte informação:

As diferenças entre a fala e escrita podem ser frutiferamente vistas e 
analisadas na perspectiva do uso e não do sistema. E neste caso, a de-
terminação da relação fala - escrita tornou-se mais congruente levando-
se em consideração não o código, mas os usos do código. (MARCUSHI, 
2001, p. 43)

Fala e escrita, por natureza, são compostas por formulações diferentes. Ambas 
caracterizam-se por serem produções discursivas com objetivos comunicativos. A fala 
é descrita pelo manuseio de sons articulados e sistemáticos, incluindo-se a utilização 
de recursos expressivos, tais como: mímica, movimentos corporais e a gestualidade. 
Enquanto que a escrita, constitui-se do sistema gráfico, composto de letras, números, 
desenhos e pontuação.

Em linhas gerais não existe escrita genuína, enquanto modalidade autônoma 
trata-se de uma modalidade empregada pela língua, complementar á fala. Por sua 
vez, a oralidade é considerada uma prática social com finalidade comunicativa, apre-
sentando-se sob variados gêneros textuais, originados no meio sonoro. A oralidade 
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perpassa tanto pela informalidade como pela formalidade em contextos comunica-
cionais diversos.

Identificar as probabilidades de convergências entre oralidade e escrita não sig-
nifica negar a existência de diferenças vitais entre o funcionamento dessas modalida-
des, impossibilitando o indivíduo a falar da mesma maneira que escreve e vice-versa. 
As modalidades oral e escrita apresentam peculiaridades em sua composição, deline-
adas pelas particularidades das circunstâncias em que são produzidas. Desse modo, 
a fala e a escrita são meios de representação social que se propagam em um contexto 
sociocultural marcado. 

Outras contribuições acerca desse assunto solidificam o entendimento acerca 
das características da escrita, como por exemplo, para o estudioso Fayol (2014). Ele 
afirma que:

Produzir por escrito, em vez de oralmente, levanta certo número de pro-
blemas. Quem emite as mensagens deve ser capaz de escrever utilizan-
do rápida e eficazmente sinais gráficos cuja aprendizagem é lenta e difícil 
e cujo uso permanece oneroso para a maioria dos adultos. Trata-se de 
converter sequências de grafemas armazenadas na memória temporária 
em movimentos que permitam produzir sequências de letras ordenadas. 
(FAYOL, 2014, págs. 21 e 22).

Notamos que escrever não é uma atividade simples, pelo contrário envolve ra-
ciocínio. Fayol (2014) complementa essa ideia ratificando que a produção escrita é 
uma atividade dispendiosa em atenção e memória para todos que a executam.

 Por sua vez, Barros (in PRETI, 2006) compreende que há uma diferença de acei-
tação na fala e na escrita, isto é, “são aceitos na fala usos considerados insuficientes 
na escrita (a gramática dita popular nas gramáticas ou nos termos e expressões con-
siderados populares nos dicionários) e são bem aceitos na escrita, mas não na fala, 
os usos ditos excessivos, ou seja, a linguagem erudita e/ou literária de que tratam 
as gramáticas e os eruditismos dos dicionários”. Portanto, depreende-se que, o que 
existe entre fala e escrita vai além da imaginação humana, dos muitos estudos formu-
lados a esse respeito. Isto é, a produção de sentidos, as relações entre os indivíduos, 
bem como a efetivação da comunicação, não se resume a determinadas formas, pelo 
contrário, podem ser vivenciados diversificadamente.



70

XXVI Jornada do Gelne

Diante do exposto, surge um questionamento: Qual o papel da escola diante de 
duas modalidades tão essenciais no ensino da leitura e da escrita? 

Marcuschi (2007) explica que:

seria interessante que ela soubesse algo mais sobre essa questão para 
enfrentar sua tarefa com maior preparo e maleabilidade, servindo até 
mesmo de orientação na seleção de textos e definição de níveis de lingua-
gem a trabalhar. Parece que a escrita tem uma perspectiva na escola e ou-
tra fora dela. A perspectiva da dicotomia estrita oferece um modelo muito 
difundido nos manuais escolares, que pode ser considerado como a visão 
imanentista que deu origem à maioria das gramáticas pedagógicas que se 
acham hoje em uso. Sugere dicotomias estanques com separação entre 
forma e conteúdo, separação entre língua e uso e toma a língua como 
sistema de regras, o que conduz o ensino de língua ao ensino de regras 
gramaticais. (MARCUSCHI, 2007, p. 35)

É necessário que a escola mantenha o equilíbrio no trabalho com as duas mo-
dalidades. Ou seja, exponha as diferenças e semelhanças que caracterizam oralidade 
e escrita, e que, esclareça para o aluno que em determinadas situações ele deverá 
escolher uma em detrimento de outra, o que não significa que aquela é mais impor-
tante que esta.

Outro aspecto relevante que precisa ser esclarecido pela escola é que, a moda-
lidade escrita não se resume simplesmente na transcrição fonética da fala. Pois nem 
sempre há um único som para cada letra. Sem dúvida, esse tipo de situação pode con-
fundir o aluno, já que para determinadas palavras a transcrição fonética da fala para 
a escrita é a mesma, porém, para outras palavras isso não funciona. Desse modo, 
cabe ao professor elucidar o porquê de tais situações a fim de dirimir as dúvidas que 
certamente surgirão. Caso contrário, se o professor não considerar as diferenças en-
tre oralidade e escrita, consequentemente influenciará o aluno a transcrever marcas 
próprias da fala para a escrita, resultando no insucesso da aprendizagem da leitura e 
da escrita. Lima (2008) endossa esta afirmação dizendo que um dos motivos para o 
fracasso no ensino da língua materna na escola é o fato de haver uma desconsidera-
ção das diferenças básicas entre fala e escrita. 
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Ao compreender tais diferenças o professor tem a oportunidade de nortear o 
aluno a passar das formas conhecidas da fala para as formas desconhecidas da escri-
ta. Por fim, é imprescindível que o aluno perceba a função social que cada modalidade 
desempenha, pois somente assim o entendimento de outros assuntos que envolve a 
aprendizagem da língua, serão absorvidos com mais facilidade.

 
Material e métodos

Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola Pública Municipal Maria Clara Macha-
do, instituição de Ensino Fundamental I e II da cidade de Petrolina-PE. A escola está 
localizada no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, N-08, zona rural. O desenvol-
vimento da pesquisa ocorreu durante as aulas de LP nos dois primeiros bimestres 
letivo do corrente ano (2016). A turma selecionada foi o 5ºano A, que conta com 30 
(trinta) alunos regularmente matriculados e residentes no Núcleo 08 (N-08), com faixa 
etária entre 10 e 11 anos de idade. Para o desenvolvimento das atividades realizamos 
05 (cinco) oficinas que totalizaram 10 (dez) aulas com duração de 50 minutos. 

Na 1ª oficina iniciamos com uma sondagem sobre o que os alunos conheciam a 
respeito da fábula. Após ouvi-los realizamos uma exposição mais detalhada acerca 
do referido gênero, destacando os personagens envolvidos, as características do en-
redo, a presença da moral no final da história e por fim a função social da fábula. Em 
seguida, convidamos os alunos a contarem para a turma uma fábula conhecida a fim 
de ilustrar nosso trabalho e deixá-los mais à vontade para participar daquele momen-
to. Dentre os 30 (trinta) alunos que estavam presentes, dois se propuseram a contar 
a história “A cigarra e a formiga” de Esopo, esse momento foi marcado de euforia e 
agitação, pois cada um queria ter a oportunidade de contar o que sabia sobre a refe-
rida história. Finalizamos a aula esclarecendo algumas dúvidas a respeito da fábula e 
informamos nosso retorno para continuação do trabalho. 

A segunda oficina caracterizou-se pela apresentação e leitura coletiva da fábula 
“O urso e os dois viajantes” (Esopo). Por duas vezes a leitura foi realizada em voz alta 
para que todos entendessem melhor a narrativa. Em seguida abriu-se uma discussão 
sobre a temática do texto, principalmente quanto ao sentido da moral da história. 
Notamos que nesse momento alguns se sentiram à vontade para falar sobre suas 
experiências com amizades verdadeiras e falsas, enquanto outros preferiram ouvir 
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os colegas. Após esse debate, os alunos foram convidados a reescreverem a história 
como se eles estivessem contando para alguém, como um amigo ou um familiar, bus-
cando preservar o enredo da fábula. Essa primeira produção textual serviu de base 
para as demais produções, pois os alunos, individualmente, reescreveram a história 
de modo espontâneo e natural, ou seja, o que foi entendido deveria ser escrito da 
maneira deles. Esclarecemos que não se tratava de uma cópia do texto original, mas 
que eles escreveriam o que de fato foi entendido sobre a história. 

Já a terceira oficina caracterizou-se pela nossa primeira intervenção. Das 30 (trin-
ta) produções textuais realizadas na oficina anterior, cinco foram selecionadas para 
compor o nosso corpus das análises. O texto do aluno KS foi o primeiro a ser escolhido 
para iniciar nosso processo de intervenção. No formato original, a produção textual 
foi exposta em sala de aula, utilizando-se do quadro digital para facilitar a visualização 
de todos. A reação dos alunos ao ver o texto de um colega de classe, exposto no qua-
dro, foi de admiração e euforia, pois não imaginavam que o texto de um deles pudes-
se ser o objeto central da aula. Muitos ficaram curiosos para saber a quem pertencia 
o texto, porém essa informação não foi revelada. Com o texto no quadro, solicitamos 
aos alunos que observassem atentamente a maneira como aquela história foi escrita, 
pois o próximo passo seria a reescrita. Realizamos uma leitura coletiva e logo inicia-
mos nosso diálogo, não apontando “erros”, mas instigando os alunos a pensarem 
quanto à escrita de determinadas palavras, que foram grafadas diferentemente da 
norma padrão. Com perguntas do tipo: “A palavra X pode ser escrita de outro modo? 
Qual? Podemos reescrever a palavra Y da mesma maneira que está no texto? Qual a 
sugestão de vocês?” E eles percebiam e apontavam os problemas de escrita, ao passo 
que também sugeriam outra maneira de escrevê-la. Desse modo a reescrita foi de-
senvolvida no quadro para que todos acompanhassem e em folha individual reescre-
vessem seus textos. Essa atividade foi efetuada por partes, frase por frase, para que 
aos poucos eles notassem que determinadas palavras, não estavam de acordo com a 
norma padrão. É preciso ressaltar que, outros desvios também foram identificados, 
tais como, separação silábica, uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas e au-
sência dos sinais de pontuação. 

Após a reescrita do texto, e diante de duas realidades, texto original do aluno KS 
e texto reescrito com a participação de todos, procedemos com a releitura dos dois 
textos a fim de que, comparativamente, as diferenças entre eles fossem nitidamente 
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reconhecidas. Partindo de questionamentos, que despertassem a curiosidade dos 
alunos, buscamos uma identificação de marcas da oralidade no texto, de modo que 
eles associassem a leitura da palavra “X” ao que já sabiam, ou pelos menos tivessem 
uma noção e em seguida comparassem ao que estava escrito no quadro, para então 
perceber a diferença entre a pronúncia e a escrita. A utilização do raciocínio lógico 
nesse processo foi importante, pois o aluno após associar leitura x palavra escrita no 
quadro, perceberia a ocorrência de uma transposição da fala para a escrita, e que, 
consequentemente a palavra “X” se diferenciava da norma padrão da Língua. Desse 
modo, o texto foi sendo reescrito com a participação de todos, pois eram instigados 
a responderem, eram desfiados o tempo inteiro, o que motivou no desenvolvimento 
da atividade, não como uma cópia, mas um texto original, refeito naquele momento 
e por todos. Para concluir nossa participação, bombons foram distribuídos entre os 
discentes. 

Na quarta oficina realizamos nossa segunda intervenção. Esta etapa da pesquisa 
seguiu o mesmo entendimento da oficina anterior. Desta vez, o texto do aluno VR foi o 
escolhido para ser reescrito, por também apresentar marcas da oralidade em vários 
trechos. Originalmente, o texto foi exposto no quadro e mais uma vez a curiosidade 
em saber quem era o autor não foi diferente. Entretanto, preservamos a identidade 
do aluno, ocultando o nome, deixando apenas o texto em evidencia. Esclarecemos 
ainda que, nosso objetivo não era ridicularizar a escrita de “A” ou “B”, pelo contrário, 
nosso intuito era contribuir para o desenvolvimento da leitura e escrita de cada um 
deles. Iniciamos com a leitura do texto. Solicitamos que as meninas começassem e 
que os meninos terminassem, de modo que todos pudessem participar. Logo após, 
frase por frase foi analisada, e questionamentos foram feitos, tais como: “O que vocês 
acham que o colega VR quis dizer ao escrever: u Uso É dois Viajate”? E nesse outro tre-
cho: “Quando dirite laviha o uso atravesado o camiho” ?  

Desse modo, o texto foi reescrito, à medida que os alunos iam respondendo 
aos nossos questionamentos, apontando outra forma de escrita, livre de marcas da 
oralidade. 
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Figura 1- Produção textual do aluno VR 
 

Na quinta oficina realizamos a terceira produção textual. Assim como as anterio-
res, reconstruímos junto aos alunos a fábula “O urso e os dois viajantes”, texto base de 
nossas oficinas. Desta vez a produção textual escolhida foi a do aluno TS. Apresentando 
marcas da oralidade, o referido texto foi exposto em sala de aula no formato original, 
para que todos notassem a seriedade do nosso trabalho, além de perceberem que 
entre as produções textuais deles, algumas apresentavam o mesmo comportamento 
linguístico, a transposição da fala para a escrita. Procedemos com a leitura coletiva do 
texto, desta vez os meninos iniciaram e as meninas terminaram. Como a história já era 
bem conhecida, não houve necessidade de repetirmos a leitura. Entretanto, solicitamos 
que todos observassem atentamente para a escrita das palavras, aquelas que estavam 
de acordo à norma padrão e as que não estavam. Para as palavras que não estavam 
conforme a norma padrão, questionamos o porquê de tal ocorrência e que hipóteses 
eles levantariam que explicassem aqueles desvios linguísticos. 

A reescrita seguiu os mesmos passos das anteriores, frase por frase foi analisada 
a fim de verificar minuciosamente cada detalhe das palavras e não deixar escapar ne-
nhuma observação a esse respeito. Lançamos para todos questionamentos do tipo: 
“Para essa palavra K existe outra forma de ser escrita?”; “O que o aluno TG quis dizer ao 
escrever esta expressão W?”; “Falta alguma letra nesta palavra? Qual?”; “Vocês acham que 
houve algum tipo de troca de letras nesta palavra? Qual?” 

E, assim a reescrita foi concluída, de modo que os alunos participavam a todo 
instante, pois eram convidados a isso, além de que eram estimulados a desenvolve-
rem uma atividade de acordo ao nível de aprendizagem deles, pois todos já sabiam 
ler e escrever. Tratava-se de uma questão de raciocínio, perceber que as palavras do 
texto apresentavam desvios da norma padrão, por terem sido transcritas do mesmo 
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modo que foram pronunciadas. Concluímos nossas intervenções agradecendo a pro-
fessora responsável pela turma, por nos ceder algumas aulas de LP para desenvol-
vermos nossa pesquisa, e aos alunos, por participarem das atividades propostas. No 
final, balas e pirulitos foram entregues a todos.

resultados e discussões
 
Após o desenvolvimento dessa pesquisa podemos apontar algumas reflexões 

sobre as marcas da oralidade na aquisição da escrita de alunos do 5ºano. Em momen-
to algum falamos em “erro”, pelo fato de muitas palavras apresentarem desvios da 
norma padrão, não estando de acordo com a gramática. Poderíamos afirmar que os 
alunos cometeram vários “erros”, entretanto, essa não foi a nossa estratégia. 

Optamos por instigar os alunos, interrogando se para determinada expressão 
existia outra maneira de ser escrita, e o que eles percebiam de diferente ao pronun-
ciar determinada palavra comparando-se a mesma palavra escrita no quadro, isto é, 
por que aquela palavra foi redigida daquele modo? O que houve na escrita do aluno 
VR? Como eles se sentiram desafiados, e havia algo de lógico na situação que ora vi-
venciávamos, manter a atenção entre pronúncia e escrita foi imprescindível a fim de 
entender o “mistério” daquela situação. Os alunos observaram que o colega VR trans-
pôs para o texto escrito a pronúncia de determinadas palavras.

Ao longo das oficinas não explicitamos para os alunos que havia no texto pa-
lavras carregadas de marcas da oralidade. Nosso intuito era despertar o raciocínio 
dos alunos, para que percebessem pela leitura e reescrita textual, que as marcas da 
oralidade estavam presentes ali, mas que poderiam ser minimizadas com a prática da 
leitura e da escrita. E era isso que estávamos fazendo, praticando a leitura e a escrita, 
instigando a consciência metalinguística de cada um, a fim de refazermos um texto 
livre de marcas da oralidade.

Conclusão

Os resultados nos proporcionam uma reflexão sobre a importância de com-
preender que as marcas da oralidade na escrita de alunos do 5º ano, não podem 
ser consideradas como “erros”, mas tentativas de acertos. De modo que a intenção 
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do aluno é se expressar como sabe e isso envolve alguns processos, entre eles a 
transcrição fonética. 

Os alunos perceberam ao longo das oficinas que é necessário a prática da leitura e 
da escrita, pois somente esta prática diária contribuirá para o entendimento que, embo-
ra muitas palavras da nossa língua possuam o mesmo som, como é o caso do grafema 
“S”, elas são grafadas com letras diferentes. No momento da escrita é natural que a dúvi-
da exista sobre como escrever esta ou aquela palavra, porém um caminho que pode sa-
nar esta dúvida é a prática da leitura e da escrita, de modo que o aluno encontre sentido 
tanto para o que lê como para o que escreve. Essa compreensão não ocorrerá da noite 
para o dia, mas com a prática da leitura e da escrita, e claro, com o auxílio do professor 
para dirimir as dúvidas que certamente surgirão. 

Ao longo das oficinas os alunos apresentavam novos resultados, o que constituiu-
se como algo positivo no processo. Respaldando nossas análises Cagliari (1999) afirma 
que os acertos não são obra do acaso ou que os erros não são por falta de capacidade 
ou pura desatenção dos alunos. O que ocorre nesse processo de desenvolvimento da 
escrita, mostra-nos como o aluno reflete o que aprendeu tanto nas atividades escritas, 
como na forma de interpretar o fenômeno que cotidianamente estuda. 
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Introdução

Discutir a respeito de fatores concernentes à dificuldade no aprendizado de 
estudantes no que se refere à leitura, à escrita, à oralidade e à compreensão textual 
tem sido o propósito de muitos professores, tanto do ensino básico, quanto supe-
rior. Pensar a prática cotidiana do docente também tem sido uma das preocupações 
dos formadores. A respeito do Ensino Infantil e Fundamental, a discussão parece ter 
uma atenção mais acentuada devido ao fato de ser a base do conhecimento para 
anos seguintes do Ensino Médio e Superior. De acordo com Soares (2008, p.99) uma 
discussão em torno do ensino de Língua Portuguesa no nível fundamental pode ser 
feita sob vários enfoques, já que esse ensino, devido à sua natureza social, é resulta-
do de múltiplos fatores, os quais o condicionam e o determinam. No caso específico 
de Língua Portuguesa, o acesso às escolas por crianças pertencentes às camadas 
populares trouxe um fator inusitado para a sala de aula: a presença de padrões cul-
turais e variantes linguísticas diferentes dos com que a escola costumava conviver 
(os padrões linguísticos e culturais das classes dominantes). 

Outro enfoque a respeito do ensino de Língua Portuguesa diz respeito às suas 
práticas pedagógicas, pois “estamos vivendo um momento de radical mudança de 
quadros teóricos nos estudos e pesquisas sobre aprendizagem e o ensino de lín-
gua materna” (SOARES, 2008, p.100). O ensino de línguas, no nosso caso a Língua 
Portuguesa, por muitos anos teve como primazia o ensino apenas da gramática 
normativa. O ensino do português restringia-se à alfabetização (no âmbito da deco-
dificação), ao conhecimento das normas e regras de funcionamento desse dialeto 
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que tinha como prestígio a variante padrão advinda da classe dominante. Para Jung 
(2007, p. 80) existe forte diferença entre a prática de alfabetizar e entre a prática do 
letramento, pois o primeiro termo se referia apenas ao fator do conhecimento dos 
sinais, dos sons e das letras, em detrimento ao segundo termo, que leva o sujeito a 
ir além do código. 

O letramento é um conceito bastante discutido hoje em dia e usado para de-
finir recentes práticas educacionais. Isso se explica porque, na medida em que a 
alfabetização foi avançando nas sociedades desde o final do século XIX, um novo 
questionamento surge: por que pessoas alfabetizadas não necessariamente adqui-
rem competência para usar a leitura e a escrita? Assim, o letramento surge para 
definir não apenas o conjunto de habilidades individuais, mas o conjunto de práticas 
ligadas à leitura e à escrita que permitem o sujeito se envolver em seu contexto so-
cial, já que a alfabetização começou a ser vista como um conjunto de conhecimento 
descontextualizado (JUNG, 2007,p. 84).

Para autoras como Rojo e Cordeiro (2004, p. 7) o texto tem sido adotado como 
base do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental no 
Brasil desde 1980, quando esse princípio começa a ser afirmado por diversas pro-
postas curriculares e programas. Antes, as estruturas dos gêneros escolares por 
excelência – a narração, a descrição e a dissertação – eram enfocadas por meio de 
noções da linguística textual como tipos de textos, super, macro, e microestruturas, 
coesão, coerência etc. Aqui no Brasil esse ensino das propriedades do texto em 
salas de aula originou a gramaticalização dos eixos do uso, passando o texto a ser 
“pretexto” não apenas para o ensino normativo da gramática, mas da gramática 
textual, com a crença de “quem sabe as regras sabe proceder”, ou seja, para ser 
um bom leitor e um bom escritor, seria necessário dominar as regras da gramática 
normativa (ROJO e CORDEIRO, 2004, p. 9). 

Ainda sobre a abordagem textual há uma crítica que se refere às práticas liga-
das ao uso, à produção e à circulação desses textos, faz-se abstração das circuns-
tâncias ou da situação de produção e de leitura desses textos, com a finalidade de 
extrair informações mais do que uma leitura de interpretação, reflexão e crítica, e 
uma produção guiada pelas formas e pelos conteúdos mais que pelo contexto e pe-
las finalidades dos textos. Por exemplo, muita preocupação tem-se visto a respeito 
de que as práticas escolares brasileiras formam leitores, ao final do Ensino Médio, 
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com básicas capacidades de leitura, ligadas à prática de extração de informação em 
textos relativamente simples (ROJO e CORDEIRO, 2004, p. 10). 

Outro autor que corrobora o pensamento do ensino de texto ligado ao uso é 
Marcuschi (2003, p.14-16) quando diz que todos os textos se realizam em algum gê-
nero (contos, poemas, relatos, fábulas, piadas etc.), todo gênero comporta uma ou 
mais sequência tipológica (narrativa, descritiva, instrucional, expositiva, argumenta-
tiva), todo gênero é produzido em algum domínio discursivo (religioso, judicial, fami-
liar, educacional, militar, saúde etc.), sendo que sempre se fixam em algum suporte 
(livro, revista, outdoor, jornal, quadro, mural etc.) pelo qual atingem a sociedade. 

Em vários aspectos o Ministério da Educação no Brasil tem procurado investir 
em projetos de formação continuada de professores da educação básica, com a 
finalidade de, dentre algumas, melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB). Assim, professores pesquisadores de Instituições de Ensino Superior 
(IES) têm enquadrado seus projetos de linguística aplicada visando à formação do-
cente. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar relatos de profes-
sores orientadores que participaram do PNAIC 2014/2015 a respeito de suas con-
cepções de leitura deleite. O que é essa leitura para os orientadores? Como eles a 
executam em suas formações? 

 
O PNAIC e a leitura deleite 

Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2014) o Pacto Nacional pela Al-
fabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos 
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as 
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do en-
sino fundamental. 

O que se entende aqui por alfabetização é que aos oito anos de idade, as crian-
ças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domí-
nio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções 
ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfo-
lógicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compre-
ensão e de produção de textos escritos (Grifo nosso).
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 Então, como visto no texto do MEC a criança, dentre outras habilidades pos-
síveis aos oito anos, precisa ter fluência de leitura, o que também a possibilitará o 
compreender o funcionamento das várias estratégias do texto (inferências, retoma-
das, antecipação, intertextualidade, paráfrases etc.) durante o seu período escolar e 
social. Pensando em fluência de leitura, podemos elencar algumas questões:

1. Como podemos garantir que a criança aos oito anos tenha uma prática 
de leitura que a possibilite fluência?

2. Será que as atividades de leitura vinculadas ao currículo escolar são 
suficientes? 

3. Para cada momento de leitura precisamos elaborar questionamentos, 
opiniões e atividades? 

4. A criança precisa ler apenas as seleções do professor, ou da escola?
5. Existe um perfil de leitura que seja correto, e outros errados?
6. Precisamos controlar o que o aluno lê? 
7. O nosso gosto pela leitura deve influenciar o gosto do aluno?
8. Um professor que lê por prazer influencia a sua turma?
9. Um professor que lê apenas por obrigação influencia a sua turma?
10.  Afinal, LER para quê?

Refletindo sobre o ato da leitura e o seu papel podemos destacar que a lei-
tura não deve servir para tornar o aluno/leitor num ser não pensante, passivo aos 
conteúdos e ensinamentos. Devemos, sim, formar leitores capazes de se posicionar 
diante de um mundo cheio de informações e temas que circulam em vários meios e 
mídias a todo instante; devemos formar leitores críticos e que, como cidadãos, irão 
transformar o universo ao seu redor. Mas não apenas isso, a leitura também pode 
servir para passar o tempo.

A leitura serve para cumprir uma atividade escolar, para se informar, para se 
distrair, para interagir com outros leitores, para fugir do mundo (NÓBREGA, ASSIS, 
ALMEIDA et. al., 2009, p.39) (Grifo nosso). Vejamos que podemos ler apenas como 
forma de distração, de admiração, de contemplação, como forma de fugir do mun-
do das obrigações, dos problemas, dos limites, das imposições. Podemos LER POR 
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PRAZER, POR DELEITE, POR SATISFAÇÃO. E isso não significa ter que ler o que se 
pede, o que se indica.

O que queremos dizer é que a leitura deleite não deve ser encarada como mais 
um momento de atividade de sala de aula, ou ser utilizada como pretexto para inse-
rir o planejamento do dia para os conteúdos. O ambiente escolar deve ser um espa-
ço onde o aluno/leitor sinta satisfação em escolher o que quer ler e se deleitar nas 
suas próprias aventuras e imaginação, sem que necessariamente haja um mediador 
naquele momento, pois o mediador sempre tenderá a colocar o seu ponto de vista 
e as suas satisfações e/ou frustrações enquanto leitor diante do outro. 

recortes dos relatos e discussões

As formações do PNAIC na Paraíba têm acontecido em 3 cidades-pólo: João 
Pessoa, Campina Grande e Sousa. Dentre as pautas seguidas nos encontros foram 
trabalhados temas como “Tipologias e gêneros textuais”, “Letramento e surdez” e 
“Letramento Literário”. Os orientadores que participam dos encontros têm apresen-
tado excelentes resultados como, por exemplo, a frequência nos encontros, a dispo-
sição em receber a formação, bem como em contribuir com os seus conhecimentos 
e experiências, além de perfis para lidar com o lúdico e as artes. 

Os relatórios que vimos recebendo mostram, a cada formação, uma evolução 
satisfatória daquilo que pretendemos com as formações, pois a cada etapa perce-
bemos o quanto as marcas das formações estão presentes em seus planejamentos 
e resultados dos encontros com os alfabetizadores.  

Avaliando 66 relatórios de 22 orientadores, ou seja, 3 relatórios de cada um 
deles referentes aos temas trabalhados, percebemos uma variação no entendimen-
to do que seria a leitura deleite e a forma de sua abordagem nos encontros com os 
alfabetizadores. 

Elencamos aqui apenas algumas leituras deleite mencionadas nesses relató-
rios e faremos uma rápida análise de algumas colocações encontradas nos relató-
rios sobre essas leituras:
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1. O dono da bola (Manuel Filho)
2. Dez sacizinhos (Tatiana Belinky)
3. Beleléu e os números (Patrício Dugnani)
4. Quem tem medo do ridículo (Ruth Rocha)
5. Qual é (Mônica Machado)
6. O menino que aprendeu a ver (Ruth Rocha)
7. O ouriço (Gustavo Roldán)
8. Poemas Problemas (Renata Bueno)
9. O menino e a gaiola (Sônia Junqueira) 
10. Viviana a rainha do pijama (Steve Webb)
11. A bruxinha Zuzu (Eva Furnari)
12. Só um minutinho (Ana Maria Machado)

A lista de materiais utilizados para leitura deleite proposta nas pautas dos 
orientadores realmente foi bastante variada, pois incluía, além dos livros e autores 
aqui elencados, vídeos, letras de músicas e poemas. 

O que nos chamou a atenção foi exatamente o fato de, juntamente com a va-
riação de escolhas de materiais para a leitura deleite, haver uma variação na con-
cepção do que alguns orientadores destacaram como sendo a sua concepção de 
leitura deleite, ou mesmo como foi a sua abordagem a esse respeito nos encontros 
com os alfabetizadores.

Abaixo destacamos 08 fragmentos dos textos escritos nos 66 relatórios anali-
sados. Por uma questão de espaço, não exploraremos outros recortes, mas de uma 
maneira geral estão seguindo o perfil dos selecionados abaixo:

Professor orientador A:

Momento de entrosamento e vários risos com a leitura.

Ao observar a pauta seguida pelo professor orientador A em uma de suas for-
mações com os alfabetizadores, notamos esse relato a respeito do momento da 
leitura deleite. 
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Como não houve um detalhamento a respeito do termo “entrosamento”, fi-
camos a nos perguntar se foi solicitada alguma atividade social nesse momento 
juntamente com a leitura, ou se foi solicitado para cada alfabetizador ler uma parte 
do material como forma de participação. Talvez o “entrosamento” pode se referir ao 
fato de todos os professores presentes terem gostado da leitura e sentido prazer 
naquele momento sem obrigações.

Professor orientador B:

No 1º momento desenvolvemos a leitura deleite que sempre proporciona gran-
de satisfação e descontração entre o grupo.

Este recorte de um dos relatórios do orientador B parece mostrar que a leitura 
deleite foi colocada no lugar da satisfação, do relaxamento, do ler por prazer. Não 
foi detalhado em seu relatório algum outro tipo de exploração desse momento a 
não ser esse da satisfação e descontração do grupo, de forma diferente com o que 
notamos com o recorte seguinte.

Professor orientador C:

Leitura coletiva das imagens que apareciam no livro, momento em que refleti-
mos sobre as nossas ações.

Já nesse fragmento começa a surgir a marca da sempre presente preocupação 
do profissional no que se refere à necessidade de termos um ensinamento em tudo 
o que fazemos. A leitura deleite aqui aparece como mais uma etapa de um plane-
jamento diário em que não há o espaço para o desfrute, para as escolhas do gosto 
literário pessoal. 

O fato de termos que refletir sobre o que lemos em grupo já reflete o funciona-
mento em nossa profissão como consequência de tantas pressões e cobranças para 
o cumprimento de atividades nos dias letivos. O mesmo pode ser visto no próximo 
exemplo.
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Professor orientador d: 

Discuti com o grupo que possibilidades pedagógicas essa obra literária traz 
para o trabalho com os números.

A obra utilizada para a leitura deleite, seja uma música, um vídeo, um poema 
pode ser retomada em momentos posteriores como uma forma de aproveitar o 
material desenvolvido na sala para outro tipo de atividade.

Mas o momento da leitura deleite precisa ser entendido como um recorte de 
todos os outros momentos estabelecidos em sala de aula. A sala de aula já carre-
ga em si uma essência de obrigatoriedade, de cumprimento de deveres, tanto por 
parte do professor, quanto do aluno. Então, ler por deleite significa reconfigurar o 
espaço escolar como um lugar onde podemos enxergar além das obrigações pro-
fissionais; um espaço onde todos os agentes podem simplesmente desfrutar das 
letras e das imagens (ou sons) como aquilo que mais nos traz satisfação.

Então “discutir” implica pensar, criticar, formar, ativar, e não “deleitar”. Não es-
tamos aqui acusando ou ferindo as práticas dos orientadores, mas estamos refle-
tindo sobre o quão somos pressionados a trabalhar a todo instante, o que não nos 
permite relaxar no planejamento e perceber que o ler por deleite faz parte da for-
mação de bons e ávidos leitores.

Professor orientador E: 

Os professores gostaram bastante da leitura.

O orientador E parece ter compreendido bem o significado do momento inicial 
das pautas nas formações. Nas leituras dos relatórios vimos que os tempos cro-
nológicos dedicados para a leitura deleite também variavam. Uns tomavam cerca 
de 10 minutos, outros 20 e até 30 minutos, o que nos leva a perceber que alguns 
orientadores tomavam os 10 minutos para uma leitura inicial e deixava que cada 
alfabetizador se identificasse, ou não, com a obra, enquanto outros orientadores 
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levavam bastante tempo devido ao fato de fazerem perguntas, reflexões, incentiva-
rem o grupo a tirar lições do que se leu. 

Professor orientador F: 

Discussão e sugestões de ideias para trabalhar o texto.

Mais uma vez encontramos as marcas de preocupação do professor acerca 
do trabalho desenvolvido nas formações. A necessidade que nos foi ensinada de 
sempre discutir e refletir, pois do contrário não estamos formando, não estamos 
ensinando.

Para alguns a leitura deleite está apenas como item da pauta, mas não há 
ainda a real compreensão de um desligamento da postura profissional enquanto 
avaliador. 

Professor orientador G: 

As professoras se deleitaram na leitura, fizeram colocações e socializações.

 O que significa “se deleitaram na leitura”, se logo em seguida foi necessário 
fazer colocações? Será que não podemos tecer comentários após uma leitura? Po-
demos sim, claro! 

Mas temos que entender que a leitura deleite é o momento da não-obrigação, 
da não-avaliação, da não-necessidade de questionar, de se colocar, de perguntar.

Professor orientador H: 

Por ser uma atividade rotineira apenas solicitei ao grupo de professores para 
trabalhar essa atividade em sala de aula e sempre deixar a criança realmente 
se apropriar desse momento como um momento de deleite.
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Aqui há uma fala bastante interessante para encerrarmos esses exemplos. O 
orientador H interpreta o momento da leitura deleite como algo que faz parte da 
rotina da sala de aula, das formações e entende que a criança deve se apropriar da-
quele tempo como um deleite.

Parece ter ficado mais claro para esse profissional que aquele momento tam-
bém faz parte do planejamento, e isso não interfere no entendimento de que esta-
mos formando leitores sem necessariamente cobrarmos um retorno, uma atividade.

Com esses relatos podemos encontrar uma variação no entendimento e na prá-
tica do que vem sendo construído a respeito da leitura deleite. Nos relatórios vimos 
uma divisão entre os momentos de descontração e os momentos de aprendizagem. 
A descontração surgia com sorrisos, dinâmicas e brindes. Já a aprendizagem surgia 
com os questionamentos, as reflexões, as opiniões.

Notamos, ainda, que nos relatórios não havia muita ênfase nos espaços para 
explicar o que era feito na leitura deleite. Pouca coisa é escrita. Questões pontuais 
que nos levam a perceber as marcas da descontração ou da necessidade da avalia-
ção. Há mais ênfases nas dinâmicas, nos materiais produzidos em coletividade, nos 
jogos enquanto a leitura deleite fica apenas como um instante inicial sem um olhar 
mais cuidadoso. Por que será? 

Talvez isso aconteça porque não fomos acostumados, ou treinados para ler por 
deleite. Talvez no Brasil tenhamos uma cultura da leitura sempre escolar, para con-
cursos e exames nacionais, mas dificilmente para o desfrute, para o prazer, para a 
simples companhia entre o leitor e a sua escolha textual.

Finalizando

 A intenção de escrever esse texto está longe de criticar, acusar, atribuir culpa 
aos profissionais envolvidos nas formações do PNAIC na Paraíba e em outros Esta-
dos. Longe disso! 

Nosso intuito é refletir sobre os resultados que encontramos nessas forma-
ções. Caso contrário, como podemos saber se o que fazemos está dando certo?

Cada profissional envolvido nesse trabalho carrega em si pelo menos duas 
marcas: a de uma pressão por avaliar, por ter resultados; e uma vontade de conti-
nuar sendo formado sempre que possível.
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Acreditamos que essa iniciativa do Governo para projetos de formações conti-
nuadas, de uma maneira geral, é de extrema importância e necessidade. Mas tam-
bém acreditamos que refletir sobre o tipo de leitura e o perfil de leitores que exis-
tem em nosso país se faz urgente.

 
• O que entendemos por leitura deleite?
• Que tipo de leitura faz parte do nosso cotidiano pessoal?
• Em qual perfil de leitor nos encaixamos?
• Qual perfil de leitores queremos preparar?

São questões que podem nortear a finalização desse texto e, quem sabe, nos 
ajudar a pensar sobre mudar, ou não, o nosso entendimento a respeito do desfrute 
e satisfação pela leitura em nossas formações.
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ComuniCação individual

ELEMENTOs MULTIMOdAIs NAs INTErAÇÕEs MÃE-BEBÊ 
EM CONTEXTOs dE rIsO

vALdENICE PErEIrA dE LIMA (UFPB)
drIELy XAvIEr dE HOLANdA (UFPB)

Introdução

Os estudos em aquisição da linguagem têm suscitado crescente interesse em 
várias áreas do conhecimento. São pesquisas oriundas da Psicologia, Sociologia, Fo-
noaudiologia, Linguística, dentre outros, tornando esse campo de estudo interdisci-
plinar. Tais investigações vêm ganhando impulso e têm enriquecido as pesquisas no 
campo da aquisição da linguagem de forma significativa. 

A multimodalidade em aquisição é uma abordagem que concebe não somente 
os elementos linguísticos como constitutivos da linguagem, mas também os com-
ponentes não linguísticos. A maior parte das pesquisas sobre o tema trata-se da 
relação entre gesto e fala, ao longo do período que envolve os três primeiros anos 
de vida da criança. Autores como MCNEILL (1985, 2000); GOLDIN-MEADOW (1999); 
KENDON (2000); FONTE (2011); CAVALCANTE (2003, 2009) e FONTE et al. (2014) têm 
se dedicado cada vez mais a estudar a relação entre os gestos e a fala.  

McNeill (1985) e kendon (2000) partem do pressuposto de que a linguagem é 
manifestada sempre multimodalmente, através de gesto e fala. Os autores muito 
contribuíram para observação da multimodalidade através do “Contínuo de Ken-
don”, que evidencia a relação gesto e fala. Citado por McNeill (2000), o contínuo clas-
sifica alguns tipos de gestos, caracterizando cada um deles; a saber: a gesticulação, 
a pantomima, os emblemas e a língua de sinais. 

Diante disso, concebemos em nosso trabalho um estatuto de língua multimo-
dal, constituída de gesto e de fala, indissociavelmente. Portanto, nosso objetivo é 
investigar as rotinas envolvendo o riso, observando o papel do interlocutor/adulto 
na caracterização desses momentos, além de analisarmos e descrevermos as cenas 
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interativas, mapeando a construção do riso e sua interligação com outros elemen-
tos multimodais; verificar de que maneira a construção de rotinas envolvendo o riso 
contribuem para a aquisição da linguagem.

A multimodalidade em Aquisição da Linguagem

Por multimodalidade, entendemos ser uma abordagem que busca integrar vá-
rios elementos, para produzir significações. Segundo Kress (2001), os pressupostos 
da multimodalidade partilham a ideia de que os significados são produzidos, in-
terpretados e refeitos a partir da leitura de vários modos de representação e co-
municação, e não apenas por meio da linguagem falada ou escrita. Dessa forma, 
compreendemos que a linguagem não se limita apenas no aspecto verbal, mas há 
outras representações que implica linguagem, a exemplo dos gestos, do olhar, que 
expressam linguagem. Concordamos com Kress (2001), em relação aos modos de 
representações e acreditamos que os gestos, as expressões faciais, o olhar são mo-
dos de representar a linguagem.

Definindo multimodalidade, Morato (2014) afirma que se trata de uma abor-
dagem que concebem processos não verbais (gestos, posturas, direcionamento do 
olhar, posição espacial, risos, etc.) ligados, de maneira constitutiva, à linguagem.A 
autora acrescenta ainda que tal perspectiva teórica tem proporcionado grande im-
pacto sobre a análise de processos verbais e não verbais envolvidos na constituição 
do conhecimento, uma vez que a abordagem multimodal proporcionando uma in-
vestigação mais ampla sobre a interação, que se dá através da linguagem.

A multimodalidade em Aquisição da Linguagem é um campo que vem ganhan-
do seu espaço nos estudos da linguagem infantil. Através do pressuposto maior de 
que gesto e fala fazem parte de um mesmo sistema de significação (MCNEILL, 1985), 
a multimodalidade proporciona um estatuto de língua que ultrapassa o aspecto ver-
bal. Segundo essa concepção os elementos não-verbais, como olhar, postura corpo-
ral, gestos são relevantes no momento de interação entre os sujeitos, uma vez tais 
elementos que carregam o estatuto de língua nas variadas trocas comunicativas.

A relação gesto e fala na multimodalidade é tão necessária, a ponto de se criar 
uma tipologia gestual. Kendon (1982) desenvolveu um contínuo que categoriza os 
gestos e os relaciona com a fala. O “contínuo de Kendon” apresenta quatro tipos de 
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gestos: gesticulação, pantomima, emblemas e língua de sinais. A gesticulação, por 
sua vez, é utilizada juntamente com a fala, não sendo convencional, uma vez que 
seu uso se relaciona a marcas individuais de cada falante (MCNEILL, 2000). Os ges-
tos emblemáticos são aqueles culturalmente utilizados, como exemplo, nós temos 
o balançar da cabeça, que pode significar aprovação. Já a pantomima é um tipo de 
gesto que indica representação de ações, ela tem caráter de narrativa, pois envolve 
uma sequência de micro ações. Quanto à língua de sinais enquanto sistema linguís-
tico próprio de uma comunidade, no nosso caso, a LIBRAS (CAVALCANTE, 2009).

Quadro da multimodalidade. Fonte: McNeill (2000, p.5).

Gesticulação Pantomima Emblemáticos Língua de sinais

Contínuo 1 Presença obriga-
tória de fala

Ausência de fala Presença opcio-
nal de fala

Ausência de fala

Contínuo 2 Ausência de 
propriedades 
lingüísticas

Ausência de 
propriedades 
lingüísticas

Presença de 
algumas proprie-
dades lingüísticas

Presença de 
propriedades 
lingüísticas

Contínuo 3 Não convencio-
nal

Não convencio-
nal

Parcialmente 
convencional

Totalmente con-
vencional

Observando o Contínuo, McNeill (2000) observa que na presença obrigatória 
de fala, há ausência de propriedades linguísticas e de caráter convencional, enquan-
to que na ausência obrigatória da fala, as propriedades linguísticas e o caráter con-
vencional estão presentes, como nas Línguas de Sinais. Isso não se aplica à panto-
mima, uma vez que é produzia com ausência de fala e de propriedades linguísticas.

A emergência do riso na multimodalidade

Devido aos poucos trabalhos desenvolvidos nessa área, a investigação sobre o 
humor na linguagem infantil é um desafio enfrentado pelos que se interessam pelo 
assunto. Apesar dessa escassez, podemos citar algumas pesquisas na área que vem 
ganhando notoriedade. Tais trabalhos partem de um pressuposto discursivo de lin-
guagem e buscam compreender o desenvolvimento dos discursos humorísticos e 



92

XXVI Jornada do Gelne

sua relação com a aquisição da linguagem, que se dá através da multimodalidade.  
Trabalhos como o de Del Ré (2002, 2003, 2005) partem dessa compreensão dialógi-
ca discursiva para compreender o humor, enfatizando a relevância das trocas inte-
rativas entre adultos e criança na construção de enunciados humorísticos.

 Del Ré et al. (2014) enfatiza que o humor é pouco analisado na aquisição da 
linguagem, com exceção de pouquíssimos trabalhos, com base na psicologia. Assim, 
ela cita pesquisas como a de Freud (1905), Aimard (1988) que investigam a emergên-
cia do humor na infância.A maioria das pesquisas sobre o assunto trata-se de inves-
tigaçõesenvolvendo adultos ou trabalhos que explicam o surgimento do fenômeno 
(humor) de forma ampla e histórica. 

Dodane et al. (2014) realiza estudo sobre o componente acústico do riso, explo-
rando seus aspectos articulatórios e acústicos. Nesse trabalho, os autores discutem 
a mudança acústica do riso, assim como sua variação, de acordo com a idade e do 
contexto discursivo, atrelando o riso à prosódia. 

Eles partem da ideia de que o riso é um dos componentes não verbais que 
mais aparece na conversação, sendo um dos componentes essenciais do humor. 
Ainda segundo tais estudiosos, os primeiros risos são provocados por estímulos 
táteis rigorosos e não são sincronizados com o riso da mãe, somente a partir dos 
dois anos de idade que ocorre a sincronia entre o riso da mãe e do bebê. Os teóricos 
acrescentam ainda que entre os 4 a 6 meses, os bebês reagem a estímulos visuais 
e sociais através do riso.

Os autores ressaltam a importância de realizar um trabalho com base em da-
dos quantitativos e qualitativos, uma vez que o estudo do enunciado impõe uma 
abordagem de natureza qualitativa.

As análises evidenciaram que:

• Os risos partilhados são muito mais curtos e sonoros que os risos não 
partilhados;

• Os risos partilhados aumentam com o desenvolvimento da criança 
analisada: aos 24 meses, ela produzia risos partilhados, em sua maio-
ria;

•  O riso aos 24 meses, a maioria dos risos só ocorria em interação com 
o outro;
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• Aos 30 meses, os risos só ocorrem de forma partilhada, através de jo-
gos, em sua maioria.

Através dessa pesquisa, os autores concluíram que quando os risos são de-
sencadeados pela palavra, eles se apoiam em jogos de linguagem e a criança brinca 
com a linguagem, por isso é relevante fazer um estudo qualitativo contextual, pois 
foi possível acompanhar a produção de risos, de acordo com o desenvolvimento do 
sujeito analisado. 

Os trabalhos sobre o humor infantil, descritos acima, evidenciam o papel re-
levante que o humor e o riso desempenham no desenvolvimento da linguagem 
infantil. O riso é visto como um elemento constitutivo da interação, uma vez que é 
utilizado pela criança como uma forma de interação com o outro. Os bebês, mesmo 
antes de começar a falar, utilizam o sorriso e o riso para entrar no mundo dialógico 
da linguagem. Portanto, tais elementos são uma forma de entrada da criança na 
língua.  Dessa forma, podemos dizer que o riso, assim como os sorrisos, é elemento 
que faz parte da multimodalidade no período da aquisição dos infantes.
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Análise dos dados

Visando melhor compreender o funcionamento multimodal da linguagem em 
contextos de riso, passaremos a analisar os fragmentos de interação mãe-bebê, em 
que o riso se faz presente.

EXTRATO 1
Contexto: Mãe e bebê no quarto, a criança sobe em cima da cama.
Idade: 16 meses.

MÃE     
 
1 O que é Vivi? Ó o noivo, ó (referin-
do-se à figura de uma revista).
    
2  Ó, Vi (referindo-se à figura).                                   

3  Ai, meu Deus do céu (sorrir com o                                             
gesto da filha). 
 
4  Tá tirando o atraso, é Vitória. Tô
lhe vendo aí.   
    
5  Manda um beijo pra Marianne, dá 
um beijo em Mari, Bê.

6  Um beijinho, não faça isso, não.                                    

BEBÊ

Êi (tenta subir na cama)

Sobe na cama e mexe no livrinho

Balança a cabeça e sorrir, olhando 
para mãe.  

Movimenta-se o tempo todo na 
cama e sorri   

Olhando para câmera, diz: não, fa-
zendo caretinha

Ergue os braços em direção à mesa.                  

O extrato acima corresponde a uma das cenas de interação entre adulto e 
criança, mais adiante estão distribuídas as trilhas contendo toda descrição da cena 
analisada:
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PrOdUÇÃO vOCAL dA MÃE

PrOdUÇÃO vOCAL dA CrIANÇA

PrOdUÇÃO GEsTUAL dA CrIANÇA

Nessa sessão, estão mãe e filha no quarto em um momento de interação. Há 
pouca produção de fala da criança, mas a mesma utiliza bastante o riso, o olhar e 
os gestos. A mãe, por sua vez, interage a todo o momento com o infante, interpre-
tando suas produções multimodais. Como se percebe pela imagem acima, a criança 
produz o riso; mais adiante, veremos como se deu sua construção.

É relevante mencionar que nesse episódio foi necessário acrescentarmos tri-
lhas para expressão facial, uma vez que acreditamos que nessa cena o comporta-
mento gestual da face da criança foi determinante para estabelecer a ocorrência de 
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risos e sorrisos entre a mãe, o pesquisador, que também participa da cena, e a pró-
pria criança. Essa ocorrência estará logo mais descrita e evidenciada pela imagem 
da trilha da expressão facial, abaixo.

Passemos, então, para análise das produções da mãe e da criança distribuídas 
nas trilhas abaixo.

PrOdUÇÃO MULTIMOdAL dA CrIANÇA

EXPrEssÃO FACIAL dA CrIANÇA

PrOdUÇÃO MULTIMOdAL dA MÃE
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rIsOs dA CrIANÇA

rIsOs dA MÃE

A cena inicia-se com o olhar da criança voltado para câmera. Aos 2s da sessão, 
o bebê produz um riso intenso, que surge após o seu olhar direcionado à câmera, 
estabelecendo com a pesquisadora, ao que parece, um modo dialógico através do 
riso e do olhar. Aparentemente, não foi nenhuma ação por parte da pesquisadora 
que fez com que a menina produzisse o sorriso, a não ser o simples gesto de ambas 
se olharem. Esse primeiro sorrir parece significar uma intimidade entre tais sujeitos. 
É interessante mencionar que seguido ao riso, a menina produz uma produção ver-
bal: “êhi” aos 4 segundos da cena, legitimando os pressupostos da multimodalidade 
da linguagem.

Em seguida, a criança sobe na cama e folheia uma revista, em poucos segun-
dos. Nesse momento, a mãe tenta interagir com a filha, perguntando-lhe quem ela 
está vendo na revista e tenta interpretar o olhar e a expressão corporal da menina 
e pergunta: “o que é Vivi? É o noivo”. O tempo que a criança manuseia a revista é 
muito rápido; logo em seguida, a revista é deixada de lado e a menina segue em di-
reção a uma janela. Sua mãe mais uma vez tenta estabelecer interação e pergunta 
se a menina vai ao shopping, porém sem sucesso.
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No turno 6 da trilha multimodal da criança, podemos perceber pela descrição 
lá contida, que a menina olha para câmera, fazendo biquinho; em seguida, balança 
a cabeça e todo seu corpo, fazendo rir sua mãe e logo após sorrir também. Essa 
produção do infante, que tem duração de 20 segundos, nos faz acreditar que o riso 
tem um efeito contagiante, provocando nas outras pessoas o desejo de rir, uma vez 
que todos os envolvidos na cena riam inclusive a mãe, que produz um riso de forma 
intensa. Toda essa ação ocorre aos 17s da sessão e a criança faz uso de elementos 
multimodais de forma bem intensa, como: expressão facial, olhar, expressão corpo-
ral, ao mesmo tempo.

É interessante mencionar que após a mãe rir intensamente, a criança também 
inicia sua produção de riso, que a princípio se intensifica e acompanha o movimento 
dos braços e o olhar para mãe; depois continua, mas a atenção se volta para câme-
ra. O riso da criança parece estar associado à produção da mãe, pois ela que ajuda 
na construção de estatuto de riso.  O riso, dessa forma, ancorou uma interação en-
tre mãe e filha, em que o bebê chama atenção da mãe através do fazer rir.

Outro momento relevante da cena se dá quando a mãe pede para filha mandar 
um beijo para câmera, aos 52s da sessão. A menina, ainda sentada na cama, olha 
para mãe e produz um “aum”, acompanhado de uma expressão facial, que é inter-
pretada pela mãe como uma negação da filha. A menina, ao se recursar dar o beijo, 
aos 50 segundos da cena, do turno 3 da “produção vocal da criança”, faz suscitar no-
vamente o riso, tanto da mãe, como do pesquisador. Esse “aum” da criança é com-
preendido como engraçado, pois é algo que surpreende aos que estão inseridos 
na cena. Essa compreensão nos faz evocar o conceito de riso definido por Bergson 
(2007) que relaciona seu acontecimento a um desajuste, a um fato ou a uma ação 
inesperada do habitual. No dado analisado, não se esperava a recursa enfática, en-
graçada da menina, em relação ao pedido da mãe. Assim, o cômico do fragmento foi 
caracterizado pelo surpreendente “aum”. Quanto a essa expressão, Scarpa (2009) 
define o termo com sendo aqueles primeiros enunciados da entrada da criança na 
sua língua materna. As holófrases são construções de enunciados de uma palavra 
só, portanto esse “aum” assemelha-se à produção de negação “não”.

Se observarmos a trilha da “expressão facial da criança”, podemos perceber 
que ela produz uma “caretinha”, ao negar o beijo. Essa atitude gera o riso das pesso-
as que estão em volta e, consequentemente, o riso da própria criança.
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Quanto à capacidade da criança em engajar-se em contextos dialógicos com os 
adultos resulta principalmente, segundo Dodane et. al. (2014) do desenvolvimento 
da atenção conjunta, que, após os nove meses, dá sustentabilidade às cenas intera-
tivas do bebê. Ainda em relação à produção de riso na faixa etária da criança anali-
sada (18 meses), é relevante mencionar que após os 12 meses, os bebês reagem a 
estímulos sociais mais sutis e seus risos são provocados por processos cognitivos 
cada vez mais sofisticados.  (Dodane et. al. 2014). 

A expressão facial, que veio demonstrada acima, no quadro “expressão facial 
da criança”, foi muito significativa para o surgimento do riso. Ao produzir a negação, 
a menina faz uma caretinha, enfatizando sua vontade de não dar o beijo. Percebe-
mos que a criança faz utilização da produção vocal e gestual ao mesmo tempo, cor-
roborando com a perspectiva multimodal de língua de que gesto e fala encontram-
se numa mesma matriz de significação (MCNEILL, 2000).

Considerações finais

Baseados nos pressupostos da multimodalidade, este trabalho buscou compre-
ender o desenvolvimento do riso na aquisição, considerando que estudar o discurso 
infantil, na verdade, é analisar a linguagem adulta, que é construída dialogicamente 
nas trocas interativas entre os sujeitos.Conforme nossa proposta apresentada nes-
te trabalho, acreditamos que o riso, assim como qualquer manifestação linguística 
da criança, é um elemento multimodal, que se apresenta concomitante a outros 
elementos, formando um conjunto indissociável, como propõe McNeill (1985).

Pudemos notar que a ocorrência dos risos está relacionada também à faixa 
etária da criança. Através da categorização dos gestos apresentada por Dodane et. 
al (2014), percebemos que na faixa etária dos 24 meses, o infante produz o riso com 
a intenção de interagir com seus parceiros.

Outra observação que merece destaque é que, ao analisar as produções do 
bebê, não podemos deixar de considerar também a atuação da mãe/pai no desen-
volvimento dessas cenas. O adulto tem papal fundamental na consolidação das roti-
nas interativas que envolvem a criança. É através do adulto, ou melhor, da interação 
com o adulto que a criança vai se constituindo como sujeito da linguagem. Através 
dos dados, notamos que o papel da mãe nas cenas é fundamental para o desenvol-
vimento do riso na criança.
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Portanto, constatamos que a multimodalidade se faz presente nos contextos 
de riso, nos quais se consolida através da dialogia entre os sujeitos envolvidos; isso 
implica pensar que não se pode analisar qualquer manifestação discursiva sem re-
correr a noção de linguagem como construção contínua com o outro.
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PrÁTICAs EdUCATIvAs
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rEGINA CELI MENdEs PErEIrA (UFPB)

Introdução

Não é novidade que as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
constituem uma realidade irreversível no cenário da sociedade moderna, as quais 
associadas ao avanço da Educação a Distância redesenharam o espaço educativo, 
democratizando e ampliando espaços de aprendizagem. Se, por um lado, muito 
já se avançou na democratização do acesso ao conhecimento, por outro, ainda se 
busca aperfeiçoar os instrumentos de aprendizagem para serem utilizados em di-
ferentes contextos educativos, tanto na modalidade presencial quanto a distância. 

Os recursos digitais já são naturalmente atrativos por toda a dinamicidade e 
interatividade que proporcionam, exemplo disso é a facilidade com que crianças 
e adolescentes apropriam-se desses recursos sem que seja necessário formalizar 
uma prática de ensino, ou seja, eles são “naturalmente” motivados a aprender a 
utilizá-los. Nesse sentido, o desafio perseguido por muitos educadores passa a ser 
o uso das tecnologias associado às práticas educativas, já que não basta apenas dis-
ponibilizar o acesso dessa tecnologia em sala de aula, mas que ela se torne, de fato, 
um instrumento de favorecimento de aprendizagem. 

Neste artigo, então, elegemos como foco de investigação um Objeto de Apren-
dizagem (OA) “Ler é preciso”, presente no repositório Banco Internacional de Obje-
tos Educacionais (BIOE), com o intuito de analisarmos suas características consti-
tutivas e relacioná-las com os princípios que regem a elaboração desses recursos 
didático-pedagógicos. Fundamentamos nossas reflexões nos pressupostos de base 
sociointeracionistas, especificamente nas contribuições de Vigotski e Bronckart, no 
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que se refere aos conceitos de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo; e nas 
pesquisas desenvolvidas por Leffa, Prensky e Ersad relacionadas à caracterização e 
funcionalidade dos OA.

Nativos digitais, interação e aprendizagem escolar

As propostas teóricas do Interacionismo Social enfatizam a participação dos 
construtos sociais e linguageiros no processo de desenvolvimento humano. Nesse 
contexto, é necessário levar em consideração o conjunto das construções da histó-
ria social humana e suas relações de interdependência. Portanto, se a ação de lin-
guagem é fruto da apropriação humana dos atributos da atividade social mediada 
pela linguagem, há de se levar em conta as interações sociais que são realizadas 
pela criança no curso do seu desenvolvimento. A constituição do pensamento cons-
ciente é fruto das interações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior, 
por isso, é necessário analisar o papel das TIC no processo de desenvolvimento dos 
nativos digitais. 

Prensky (2001) adota o termo “nativos digitais” para a geração nascida entre 
1980 e 1999. Segundo o autor:

Os nativos digitais são acostumados a receber informação muito rápido. 
Eles gostam de processos paralelos e ao mesmo tempo. Eles preferem 
gráficos a textos. Utilizam acessos randômicos como hipertextos e fun-
cionam melhor em rede. Os nativos digitais preferem jogos do que “tra-
balho sério” (PRENSKY apud LEMOS, 2009, p. 39).

Lemos (2009) descreve diversas pesquisas realizadas no Brasil e em outros 
países sobre o uso da tecnologia por nativos digitais, bem como a sua relação com 
a aprendizagem na escola. É inegável que os jovens atuais usam as tecnologias para 
as mais diversas formas de comunicação e interação, utilizando recursos como 
computadores, tablets e smartphones. Diariamente, milhares de jovens ouvem músi-
cas, conversam em bate-papos, navegam em redes sociais, pesquisam nos sites de 
busca, procuram e trocam informações, conectando-se com o mundo todo. 
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Para Ersad (2003), os jovens são o primeiro grupo na sociedade que assume e 
utiliza a tecnologia como prática social. Esses artefatos instituem novas possibilida-
des e concepções de ensino-aprendizagem, que ganham significado a partir da ne-
gociação dos atores envolvidos. Essa necessidade de mudança na concepção da es-
cola é comprovada por Abramovay e Castro (2003), cuja pesquisa identificou que os 
alunos mantêm a expectativa de que a escola ofereça condições ínfimas de acesso 
às TIC e que sejam instrumentalizados para usá-las na vida diária. Isso ocorre, pois 
a modernidade exige a utilização das TIC nas mais diversas ocupações profissionais. 
Embora muitos jovens tenham acesso às tecnologias, milhões de crianças e adoles-
centes ainda não possuem acesso à internet em casa e na escola. Sendo assim, a 
inserção das tecnologias na sala de aula assume a função social de incluir os jovens 
no mundo da era virtual, evitando o que autores chamam de “exclusão digital”. 

Segundo Vigotski (2012), é necessário compreender os fatores sociais que in-
teragem com os seres humanos ao longo da sua história. Sendo assim, o processo 
de desenvolvimento humano modifica-se conforme variam os contextos sociais de 
interação entre indivíduo e mundo exterior. Os nativos digitais nascem inseridos em 
uma conjuntura que apresenta novos contextos de interação e mediação no tocan-
te à linguagem. É inegável que os processos comunicativos modificaram-se a partir 
da entrada das TIC no cenário social. Muitas crianças, ainda nos primeiros meses de 
vida, têm acesso a objetos tecnológicos e mantêm uma relação interativa com esses 
artefatos. 

Vigotski (2012) e Bronckart (1999) destacam a importância de incluir os ele-
mentos sociais no processo de aprendizagem escolar. Mas, se a aprendizagem inicia 
antes da escola e os nativos digitais convivem com novas formas de linguagem, cabe 
à escola desconsiderar esses conhecimentos ou interações sociais? De que forma 
pode se efetivar a mediação entre objetos de aprendizagem digitais, tecnologias e 
práticas educativas no desenvolvimento e aprendizado desses novos alunos?

A aprendizagem escolar estimula e norteia processos interiores de desenvol-
vimento.  Por isso, para Vigotski (2012), o verdadeiro papel de um diagnóstico do 
processo educativo equivale a descobrir o surgimento das linhas internas de de-
senvolvimento no instante em que ocorrem no curso da aprendizagem escolar. Se 
levarmos em consideração que a mediação com a linguagem digital promove mu-
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danças no desenvolvimento dos nativos digitais, seria papel da escola encontrar 
essas linhas internas e estimular o desenvolvimento das crianças.

 A partir dessas discussões, várias políticas públicas vêm sendo implantadas 
no Brasil a fim de incluir a tecnologia no âmbito escolar. Segundo Barreto e Maia 
(2012), as primeiras medidas são estabelecidas ainda na década de 1970 em algu-
mas universidades públicas. Entretanto, só a partir da década de 1980, o computa-
dor passa a ser analisado como instrumento de ensino e, consequentemente, fruto 
de políticas públicas (NASCIMENTO 2007; BORBA; PENTEADO, 2010). Nessa época, 
surgiram programas do Ministério da Educação (MEC) como o EDUCOM (Computa-
dores na Educação) e o Projeto Formar, cujos focos eram, respectivamente, o desen-
volvimento da informática educativa e a formação de profissionais (MORAIS, 1997).

Em 1997, surge o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), 
que propiciou a criação de Laboratórios de Informática Educativa (LIE) nas esco-
las públicas do País. Embora a introdução de políticas públicas seja fundamental, a 
entrada de recursos tecnológicos nas escolas, por si só, não garante uma transfor-
mação no desempenho dos estudantes. A tecnologia não é a “solução” para os pro-
blemas educacionais, mas um instrumento que pode auxiliar a propiciar a apren-
dizagem. Para ocasionar uma mudança nas escolas, é fundamental que, além de 
investir-se em aquisição de hardwares e softwares, enfatize-se a formação do pro-
fessor para o trabalho pedagógico com o computador. Como observa Valente (2011, 
p. 22), “os computadores só fazem sentido se forem implantados para enriquecer 
o ambiente de aprendizagem, e se nesse ambiente existirem as condições necessá-
rias para favorecer o aprendizado do aluno”. O professor capacitado para esse fato 
é um dos elementos indispensáveis para a existência de condição benéfica. Para 
isso, é essencial que os professores sejam preparados para o trabalho com as TIC 
ainda na formação inicial.  

Um dos recursos que podem ser utilizados nos computadores, laptops ou ta-
blets distribuídos nas escolas são os objetos de aprendizagem (OA). Segundo Balbino 
(apud BARBOSA, 2008), os OA são estudados desde a década de 1980, entretanto, 
apenas em 1998 é constituída a primeira definição formal. Apesar da quantidade de 
repositórios de OA e de políticas públicas para a introdução de recursos tecnológi-
cos nas escolas, o trabalho com as TIC na sala se aula ainda não é eficiente, seja por 
dificuldades técnicas, seja pela (não) formação do professor. 
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O trabalho com OA visa incluir as TIC na escola, como forma de promover um 
aprendizado autônomo, lúdico e interativo, respeitando as características dos alu-
nos nativos digitais e permitindo a aquisição de conhecimentos relativos à lingua-
gem digital.

Mediação entre objetos de aprendizagem digitais, tecnologias 
e práticas educativas no ensino de Língua Portuguesa

Desde o início do novo milênio, inúmeros autores propuseram uma série de 
definições para os OA, resultando em uma literatura vasta e, ao mesmo tempo, con-
fusa sobre o tema. Atualmente, ainda não há uma definição clara aceita por todos. 
Cada pesquisador define os OA conforme seus objetivos de pesquisa, resultando 
em definições entre muito amplas e muito restritas.

Leffa (2006) afirma que são tantos os sentidos quantos são os autores ou enti-
dades envolvidos. Diante da ampla variedade de definições, utilizaremos nesta pes-
quisa a acepção proposta pela Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED, 2013), 
que constitui os parâmetros para a construção de OA no Brasil:

Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso que possa ser reutili-
zado para dar suporte ao aprendizado. Sua principal idéia é “quebrar” o 
conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser 
reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material 
eletrônico que provém informações para a construção de conhecimento 
pode ser considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação 
em forma de uma imagem, uma página HTM, uma animação ou simula-
ção (RIVED, 2013).

O foco de nossa análise será o OA “Ler é preciso” presente no repositório Ban-
co Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), importante no agrupamento dos 
OA no Brasil. Esse OA insere-se na área de língua portuguesa, nível das séries finais 
do ensino fundamental e é catalogado como software educacional.
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Figuras 1 e 2. Objeto de Aprendizagem “Ler é Preciso”. 

   

Figuras 3 e 4. Objeto de Aprendizagem “Ler é Preciso”.  

     

Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/han dle/mec/9652/

JogoLerPreciso.swf?sequence=1. 

Este OA será analisado levando-se em consideração os elementos e caracterís-
ticas que compõem um OA e verificando se ele atende aos princípios norteadores 
de uma abordagem sociointerativa de aprendizagem.

Segundo Martins et al. (apud ANTONIO JUNIOR; BARROS, 2005, p. 3) são carac-
terísticas técnicas de um OA: “acessibilidade, durabilidade, granularidade, intero-
perabilidade, reusabilidade, dependência, educabilidade e facilidade de localização 
(metadados)”. Os autores oferecem como características pedagógicas: “interativida-
de, autonomia, cooperação, cognição e afetividade”. Por questões de espaço, foca-
remos a discussão em apenas alguns desses aspectos, sobretudo os que não estão 
presentes no OA.

Segundo Leffa (2006), o sentido de granularidade parte do princípio de que os 
OA são unidades que se constituem a partir de certas particularizações técnicas. Ele 
é, assim, um módulo que pode se combinar a outros de vários modos, formando 
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um conjunto funcional e homogêneo. Embora não haja um padrão de granularidade 
e nem de critérios para estabelecer esse padrão, é importante que o objeto seja de-
senvolvido em um tempo mínimo necessário para a realização da tarefa, para evitar 
o desinteresse e desestímulo por parte dos usuários. 

O OA é algo feito para ser usado várias vezes. O princípio de “reusabilidade” 
tem a ver com questões de tempo e dinheiro, pois se faz necessário um planeja-
mento criterioso que prevê a realização de muitas pesquisas para desenvolver cada 
objeto. Por isso, é recomendável reutilizar o objeto construído pelo professor/pes-
quisador, podendo aplicá-lo ou adaptá-lo nas suas diferentes turmas. O constante 
uso do objeto dinamiza o aprendizado e aprimora o próprio objeto, capaz de ser 
atualizado constantemente. Assim, o OA contribui para o ensino de forma dinâmica 
e interativa já que é capaz de ser utilizado por diversos alunos e turmas. A reusabi-
lidade, assim, enquanto admite a reduplicação do mesmo objeto, também aceita e 
demanda sua evolução. 

No tocante ao OA ora analisado, em sua apresentação, os autores destacam 
que o seu objetivo é fazer com que o aluno aumente seu vocabulário de forma in-
terativa e contextualizada. A interação se estabelece, é verdade, entre o usuário e 
o OA, mas processo semelhante ocorre em outros instrumentos didáticos, como o 
livro, por exemplo, sem que haja necessariamente uma característica particular que 
vincule esse objeto de aprendizagem aos princípios que regem a elaboração de OA. 
Percebe-se que o jogo é limitado, pois só há uma pergunta para cada letra (26 le-
tras do alfabeto), de modo que o aluno, ao concluir todas as letras, não jogará mais. 
Esse aspecto dificulta a reutilização em outros momentos, comprometendo, então, 
o interesse e o estímulo em atividades futuras tanto no usuário imediato quanto em 
outros futuros usuários. Além disso, cada pergunta apresenta apenas duas opções 
de resposta, restringindo a esfera de possibilidades de uso pelo aluno.

A evolução do objeto resulta na interoperabilidade. Essa propriedade torna o 
OA não somente um objeto adaptado, mas também adaptável: ele conserva o mes-
mo aspecto externo de um ambiente digital para outro, mas muda sua composição 
interna (LEFFA, 2006). O OA “Ler é preciso” está disponível para utilização na inter-
net, sendo necessário fazer download do seu conteúdo no site do Banco Internacio-
nal de Objetos Educacionais (BIOE). 
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No contexto de ensino de línguas, Leffa (2006) explica que uma catalogação 
de OA precisaria, possivelmente, abranger, entre tantos outros descritores: o nível 
de adiantamento (básico, intermediário, avançado), habilidade (fala, escuta, leitura, 
escrita), tipo de atividade (diálogo interativo, jogo didático, etc.), campo semântico 
(cores, peças do vestuário, meios de transporte etc.), atos de fala (promessa, ne-
gação, pedido de desculpa etc.), de modo a facilitar o acesso do professor e dos 
alunos à atividade. Levando em consideração esses aspectos, percebe-se que o OA 
em análise não indica se o nível é básico, intermediário ou avançado, nem existem 
desafios progressivos (na linguagem dos games denomina-se “fases”). Embora não 
haja especificação explícita no jogo, nota-se que ele explora apenas a habilidade da 
leitura e está enquadrado na categoria de software educacional no BIOE. O campo 
semântico refere-se à significação de palavras em textos escritos e não está clara a 
utilização de atos de fala.

Diante dessa análise, percebe-se que vários elementos não foram contem-
plados na construção deste OA. Um OA baseado na concepção sociointeracionista 
deve levar em consideração as especificações do contexto social e da comunidade 
escolar, só tendo validade pedagógica se puder atingir o público alvo, utilizando lin-
guagem e características próprias. Dessa forma, a mediação entre a utilização de 
OA e as práticas educativas de ensino de língua portuguesa de nativos digitais fica 
comprometida ou não é satisfatoriamente utilizada neste caso específico.

Levando em consideração as concepções interacionistas propostas por Vigot-
ski (2012) e Bronckart (1999), nota-se que no OA “Ler é Preciso” não há interatividade 
com outros jogadores, remissão a hipertextos ou desafios progressivos. As palavras 
são previamente escolhidas, a partir de excertos de textos de autores diversos ci-
tados nas atividades. Assim, um aspecto importante representado pela utilização 
das palavras em contextos reais de uso não é devidamente explorado, uma vez 
que as palavras utilizadas não são dotadas de duplo sentido, de modo a fazer com 
que o aluno identifique o que melhor se encaixa naquele determinado contexto. 
Por exemplo, na letra “A” (vide figura 3), busca-se entender o sentido da palavra 
“ambiente” e, para isso, é inserido um excerto de um texto. As alternativas são: “o 
que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas; espaço, lugar” e “parte de dentro 
dos seres vivos e das coisas”. Nota-se, portanto, que é explorado o sentido literal 
da palavra (denotativo) e não o que foi empregado no trecho. Inclusive, o aluno po-
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deria responder a partir de seu conhecimento prévio da palavra, sem necessitar do 
texto motivador. A letra “M” (vide figura 4) apresenta a palavra “microcosmo”, com 
o seguinte excerto motivador: “Parece mentira que o homem, um ser tão pequeno, 
consiga prejudicar o planeta, que é muito maior que ele”. Entretanto, a palavra “mi-
crocosmo” sequer aparece no trecho, não havendo qualquer indicação que ligue ao 
significado da palavra: o aluno precisa deduzir o significado, já que não há contex-
tualização no trecho.

Em estudo recente, Silveira (2008) constatou que o número de OA exclusivos 
para a área de língua portuguesa é muito pequeno. Além disso, poucos são os OA 
que promovem uma interação social e construção do conhecimento pelo aluno. A 
maioria refere-se a conteúdos gramaticais, com a função de “marcar um x” na res-
posta correta, uma espécie de transposição de atividades não virtuais para o espa-
ço virtual, sem explorar suas características e potencialidades. Esse fato é um pro-
blema, tendo em vista que o uso de OA, como instrumento pedagógico, assegura 
uma participação ativa do aluno na constituição do conhecimento e no seu próprio 
desenvolvimento cognitivo. 

Os OA devem explorar os recursos que não estão disponíveis em meios “físi-
cos”, ou seja, utilizar links, hipertextos, sons, movimentos, cores, desafios, interati-
vidade, competição. Dessa maneira, podem facilitar o processo de ensino-aprendi-
zagem, pois agem como motivação, sobretudo para a aprendizagem de exercícios 
rotineiros como a leitura e produção de texto, podendo ser favorável ao tornar a 
atividade mais agradável.

A partir das pesquisas realizadas até então, percebe-se que a utilização de OA 
na escola propicia uma melhora no processo de ensino-aprendizagem dos conteú-
dos curriculares, inclusive em língua portuguesa. Entretanto, é necessário integrá
-los a teorias que garantam um ensino significativo, pautado no desenvolvimento 
cognitivo do aluno, como é proposto pelo ISD. Nesse sentido, para que os benefícios 
apareçam, segundo Barbosa (2008, p. 119), são pré-requisitos planejamento, “orga-
nização, competência profissional, estrutura física adequada e objetivos educacio-
nais definidos a fim de que a introdução de materiais da informática educativa no 
processo ensino-aprendizagem mostre-se eficaz e eficiente”.

Assim como pontuou Prensky (2001), a conexão entre as TIC e a educação pro-
duz novas formas de aprendizagem, o que gera um desafio aos professores que es-
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tão mais afastados dos seus alunos, que utilizam a web ao invés do livro e interagem 
com seus amigos por meio das tecnologias. Essas tecnologias estão integradas ao 
mundo do trabalho, por isso é papel da escola preparar o aluno para essa realida-
de, utilizando os recursos digitais como instrumentos de aprendizagem, tomando o 
conhecimento de forma dinâmica, desafiadora e interativa.

Apesar de entender as contribuições que as TIC e OA podem causar nas práti-
cas educativas, ainda é muito cedo para afirmar que os nativos digitais aprendem 
mais e melhor porque têm acesso aos recursos digitais. O que se pode concluir é 
que os nativos digitais mantêm uma relação distinta com a linguagem e com os 
processos de interação sociais, levando em consideração o acesso aos diversos re-
cursos de comunicação no mundo moderno. É necessário, assim, que as tecnolo-
gias sejam utilizadas não como um fim para a educação ou como “salvação”; mas, 
como um recurso importante a ser utilizado diante das transformações sociais que 
permeiam as relações humanas historicamente construídas, que afetam o processo 
de desenvolvimento humano e do pensamento consciente, sobretudo, de nativos 
digitais. 

Considerações finais
        

A denominação para os Objetos de Aprendizagem, conforme abordamos neste 
artigo, é variável e não apresenta ainda consenso, mas tem como ponto de con-
vergência a sua função primordial que é promover e despertar estímulos para a 
aprendizagem. Nesse sentido, por ser ainda um campo em expansão, verifica-se 
que o desenvolvimento desses instrumentos de aprendizagem, no que eles têm de 
específico para o ambiente digital, não foi devidamente contemplado em todas as 
áreas de conhecimento.

Embora tenhamos usado como exemplo na área de língua portuguesa apenas 
um OA, até porque não há exemplares disponíveis em grande número nessa área, 
este objeto analisado é emblemático do que tem sido registrado como um aspec-
to comum a outros da mesma natureza: as atividades previstas não foram ple-
namente configuradas para atuar nesse novo ambiente de aprendizagem. Nesse 
contexto, recomenda-se investir no atendimento de alguns princípios como acessi-
bilidade, durabilidade, granularidade, interoperabilidade e reusabilidade, os quais 
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não foram enfatizados na atividade analisada. Em linhas gerais, verifica-se que se 
trata de uma roupagem diferente para um mesmo artefato: o princípio da interati-
vidade com o objeto e os desafios previstos na realização da tarefa são verificáveis 
também em outros instrumentos didáticos mais tradicionais e não específicos ao 
ambiente digital. 
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ComuniCação individual

ENsINO PrOdUTIvO: AsPECTOs sIGNIFICATIvOs PArA O 
PrOCEssO dE APrENdIZAGEM EsCOLAr.

JULIANA OLIvEIrA BArrOs dE sOUsA (UFC)1

dANNyTZA sErrA GOMEs (UFC)2

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte 

do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu 
dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 

dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam 
são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

Rubem Alves

Introdução

No meio do caminho tinham várias pedras...

Como bem disse o escritor rUBEM ALvEs (2004) passáros engaiolados seus 
donos podem levá-los onde quiser, são pássaros alienados, presos. Muitas vezes, o 
ensino escolar não permite que seus alunos voem, ou seja, sejam libertos, sejam crí-
ticos ou mais sejam seres atuantes socialmente, e isso é uma das várias “pedras” que 
impedem o crescimento educacional brasileiro. Ofertar aulas mais dinâmicas com o 
mesmo aporte teórico que aulas ditas “tradicionais” é o grande desafio dos professo-

1. Graduada em Letras Português/Literaturas pela Universidade Federal do Ceará  (UFC) em 2015.1.

2. Professora Doutora, do Departamento de Letras Vernáculas, na Universidade Federal do Ceará ( UFC)

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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res em formação e dos que já atuam na sala de aula. Assim, nosso estudo retratará 
algumas experiências vividas por docentes em formação do curso de Letras da UFC, 
sob supervisão de professores de Teoria e Prática da instituição, traçaremos alguns 
caminhos que levaram o Estágio de Regência em Língua Portuguesa, disciplina obri-
gatória do curso de Licenciatura em Letras, ser mais que um domínio em sala do 
professor em formação, mas uma ampliação do ensino de conteúdos teóricos da LP 
com práticas pedagógicas mais dinâmicas, com abordagens mais conscientes do en-
sino linguístico e, sobretudo, voltados para as Habilidades e Competências exigidas 
no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).  Esse estudo foi motivado por pesquisas 
anteriores que já sinalizavam para uma mudança nas abordagens em sala de aula 
de conteúdos de LP, mas não apontavam os caminhos para tais transformações, re-
tratavam que análises sintáticas eram desnecessárias se o aluno não tinha a compe-
tência linguística, por exemplo, mas não nos mostravam práticas pedagógicas para 
promoção de um ensino mais produtivo. Contudo, para realizar toda nossa proposta 
de apontar alguns aspectos significativos para potencializar o ensino de LP, iremos 
proceder com a seguinte ordem em nosso estudo: descrição do estágio e seus objeti-
vos –com suporte teórico e guiada pela legislação vigente; em seguida, faremos uma 
exposição e análises das aulas planejadas e concluímos com algumas considerações 
acerca de práticas pedagógicas para o ensino de LP.

Inciando o caminho...

Sabemos que o magistério alargou sua missão, sobretudo, em tempos de altas 
tecnologias, em que a dinamicidade dos aparelhos eletrônicos ao alcance das mãos 
dos alunos rouba a atenção e as altas performances deles em sala de aula. Assim, 
para tornar o ensino mais produtivo e possibilitar que os discentes não sejam meros 
observadores durantes as aulas, identificamos durante os estágios dos docentes 
em formação algumas metodologias que se tornaram aliadas para a promoção de 
práticas pedagógicas mais próximas à realidade dos alunos.

O estágio nos cursos de Licenciaturas é obrigatório, segundo a LdB de 1996, 
art. 82ª – que sinaliza para os sistemas de ensino estabelecerem as normas de realização 
do estágio em sua jurisdição, e deve atender aos dispositivos da Lei nº 11.788/2008, 
bem como às normas definidas pelo Parecer CNE/CEB nº 35/2003 e resolução 
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CNE/CEB nº 1/2004, no que não contrariar a citada lei, até que haja nova manifesta-
ção deste Conselho Nacional de Educação sobre a matéria – embasado sob aspecto 
da legalidade essa modalidade de avaliação dos educandos em formação, especifi-
camente, no Curso de Licenciatura em Letras, o Estágio de Regência [em ensino] em 
Língua Portuguesa, campo de nossa observação, compõe umas das disciplinas da 
grade curricular com objetivo de expor os docentes em formação em contato com o 
ambiente escolar, verificar suas atuações em sala de aula e suas práticas pedagógi-
cas para efetivar toda suas propostas de ensino da Língua Portuguesa (LP) conquis-
tado ao longo dos anos de estudo, uma vez que os estágios são componentes finais 
no curso. Embora, o estágio em análise tenha essa missão global ainda apresenta 
muitas limitações quando comparamos sua prática com a realidade vivenciada em 
sala de aula, pelos professores já atuantes, uma vez que sua concretização só se 
aproxima da realidade da práxis escolar, pois, conta com a atuação de professores 
em formação em dupla na sala de aula e, ainda, com a supervisão de um professor 
responsável pela disciplina. 

Ainda desse modo, o estágio de Regência em LP foi escolhido para lançarmos 
nossas propostas de ensino com remodelações e ênfase maior nos aspectos textu-
ais do que os gramaticais - muitas vezes, ensinados aleatoriamente, sem conexões 
com a realidade linguística dos alunos. O planejamento das aulas desenvolvidas 
nesse estágio levou em consideração ao que propunha ANTUNES (2010; 25):            

    
Os planejamentos de ensino da língua feitos nas escolas não têm sabido 
ver para além da gramática, de modo que, como se tem reiterado, estu-
dar uma língua tem equivalido, apenas , a estudar questões de gramáti-
ca. Bem dizendo, de uma gramática fora de qualquer contexto.

Assim, todas as aulas tiveram como objetivo maior tornar os alunos mais cons-
cientes, linguisticamente, expondo conteúdos gramaticais, mas aliados à constru-
ção e interpretação de textos. Pois, consideramos, também, o aspecto social da 
educação, em que muitas vezes os alunos só terão possibilidade de construir um 
pensamento crítico com a ajuda da escola e dos professores em aulas, e isso é a 
nossa maior missão: permitir que os alunos cresçam socialmente, sejam libertos de 
suas esferas sociais e que usem a língua a favor de seus ideais. Não é um objetivo 
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fácil e rápido, mas será construído ao longo dos anos escolares, se em nossas aulas 
usarmos metodologias que despertem à atenção dos alunos, que sejam baseadas 
em seus contextos de vivências, e, acima de tudo, sejam não só atrativas, mas de-
safiadoras – pois, desafiar o aluno é um dos caminhos para despertar neles novas 
possibilidades de ensino. Vale ressaltar que devido à limitação desse trabalho, fare-
mos exposições de algumas das aulas planejadas pelos docentes em formação em 
parceria com os professores responsáveis pela disciplina.

Nossas práticas e observações do Estágio de Regência em LP foram na Escola 
Estadual Governador Adauto Bezerra, em Fortaleza/Ceará, com altos índices de apro-
vação em vestibulares e no ENEM, essa é a instituição de ensino público cearense 
que tem em seus alunos uma referência de educação promotora de inclusão social, 
posto que desenvolve uma política de ensino voltada para integração dos alunos 
com a sociedade, através dos conhecimentos adquiridos em aulas. Por estar locali-
zada nas proximidades da UFC, e de outras instituições de ensino superior, a escola 
serviu como um espaço de aprendizagem, pois, já acontecia em seu ambiente esco-
lar aulas interdisciplinares, oficinas, minicursos e vários outros projetos de extensão 
realizados por estudantes universitários de diversos cursos. Assim, nos integramos 
na escola para assistir às aulas extracurriculares que aconteciam durante toda se-
mana e realizar nosso estágio.

Contudo, a realização do nosso estágio foi baseada na Pedagogia dos ciclos te-
máticos, validada pela Lei de Diretrizes de Base da Educação de 1996, no artigo 23ª 
que permite as instituições de ensino, em qualquer modalidade da educação básica, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem recomendar, a implantação 
de ciclos de ensino-aprendizagem acerca das disciplinas que compõem o currículo 
escolar. Assim, a disposição do artigo possibilita a integração das áreas de conheci-
mentos e a elaboração de aulas que abordem um tema específico ou geral para ser 
explorado entre alunos e professores. 

Assim, desenvolvemos um projeto com minicursos intitulado: Gramática e Pro-
dução Textual, na perspectiva do ENEM, ao longo de 14h/aulas em sete encontros 
semanais entre os meses de Abril e Junho de 2015, com a participação de 20 alunos 
em média. Com o objetivo global de auxiliar os alunos para o ENEM, com resolução 
de exercícios de revisão e aprofundamento nos conteúdos de Gramática e de Pro-
dução Textual, evidenciando as Competências e Habilidades exigidas aos candida-
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tos nas provas de Linguagens Códigos e suas Tecnologias e de Redação que contem-
plam os conhecimentos destas duas vertentes da Língua Portuguesa.

Aulas planejadas

Estratégias de retirada das pedras do caminho educacional.

As aulas planejadas em nosso projeto, avaliado nesse estudo, eram desenvol-
vidas em horários contraturno para alunos multisseriados, mas isso não retira des-
sa metodologia de ensino – Minicursos – a possibilidade de ser aplicado no ensino 
de LP nas escolas, em diferentes séries, visto que nossa atenção maior foi em não 
aplicar mecanismos gramaticais, mas a leitura, a interpretação e a produção tex-
tual. Esses três atos forma para nós os eixos de aplicação do ensino de LP, pois, os 
alunos precisarão dominá-los para agir socialmente em seus diversos contextos de 
vida ao saírem do ambiente escolar, desse modo, a avaliação maior do ensino de LP 
aos alunos não será em provas, mas em saberem promover seu papel de cidadão 
consciente através da utilização da língua, seja oral ou escrita, conforme sinaliza o 
artigo 22ª da LdB:

“A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, asse-
gurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidada-
nia e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos pos-
teriores”.

Para tanto, destacamos também para a realização de um ensino produtivo a 
eliminação da prática que comumente acontece entre professores e instituições de 
ensino, a separação de aulas de língua materna em: gramática, literatura e redação, 
esquecendo que a formação dessa tríade, muitas vezes, não promove a integração 
da área Linguagens Códigos e suas tecnologias. Não há uma associação no ensino 
entre essas áreas linguísticas, assim, os professores responsáveis por estas aulas 
não elaboram seus planejamentos em companhia (em conjunto), para explicar me-
lhor podemos exemplificar a seguinte prática: o professor de literatura não planeja 
aulas com o professor de redação, com o objetivo de promoverem uma análise dos 
tipos de linguagens que os escritores do Modernismo usavam, e despertarem nos 
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alunos porque era usada a linguagem coloquial, em detrimento da culta, quais os 
agentes externos e internos aos textos esse momento literário pretendia alcançar, 
esse exemplo de atividade exige cooperação entre os docentes e desafio para os 
alunos, ao mobilizarem conhecimentos que se complementam. Tal mudança nos 
permite elencar como um dos aspectos significativos para o ensino-aprendizagem 
da língua, além da formação continuada dos professores, pois, como toda área de 
atuação, os docentes têm a responsabilidade e devem ser motivados para se es-
pecializarem cada vez mais em estudos de pós-graduação, capacitações, palestras 
tudo é válido para possibilitar a ligação entre seus conhecimentos acadêmicos e as 
estratégias de universalização do ensino, permitindo uma nova roupagem á educa-
ção básica brasileira. 

Cientes desses aspectos, seguimos com a exposição de planos de aulas formu-
ladas pelos docentes em formação, que além de efetivar a integração entre a tríade 
do português, usa o jornal para despertar nos alunos o hábito da leitura desse su-
porte e também promovem a produção de textos, durante as aulas - outro aspecto 
a ser difundido, permitir que os alunos façam exercícios em sala, evitando que eles 
não fiquem só no modo de escutar atentamente, mas praticar o que lhes forem 
ensinados, “trabalhando” em equipe ou de forma individual, não sendo meros re-
ceptores de conteúdos.

OBJETIVO • Apresentar, o quanto possível, os conceitos e diferenças 
de Lides e Chamadas, e suas localizações no jornal.

• Demonstrar a aplicabilidade destas estruturas jornalís-
ticas nas aulas de Produção Textual e Gramática, como 
forma de desenvolver nos alunos a interação autor-lei-
tor.

CONTEÚDO • Texto jornalístico.
• Definição e composição de Lide e Chamada. 

ESTRATÉGIA • Exemplificar através das estruturas jornalísticas: Chama-
da e Lide, as ferramentas aplicáveis na produção textual 
dos alunos como: formulação de títulos, escolha lexical, 
tomando como base as estratégias textuais deste veícu-
lo de informação.
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MATERIAL • Jornal Impresso – O Povo.
• Slides para a apresentação do conteúdo da aula.
• Na culminância, imagens em papel A4 para a produção 

dos alunos.

AVALIAÇÃO/ OBSERVAÇÃO • Perguntas feitas aos alunos, ao longo da apresentação 
acerca do assunto.

• Atividade em dupla:
Produção de Chamada e/ou Lide, com base em imagens 
presentes em cartazes, disponibilizadas pelos professo-
res palestrantes ou 
Produção de um texto de 10 linhas a partir da Chamada 
e/ ou  Lide entregues em cartazes.

Inicialmente, destacamos a importância de um plano de aula a ser elemento de 
orientação para o professor, que devido a sua carga horária é negligenciado diver-
sas vezes. Esse gênero nos serviu para lançarmos nossos objetivos para a explicação 
do determinado conteúdo, naquela devida aula, nossas estratégias de ensino, o uso 
de materiais e nossa forma de avaliação, em que essa é a oportunidade de saber-
mos o grau/nível de aprendizagem da aula, seja através de perguntas, exercícios de 
rápida resolução ou trabalhos de análises no curso da aula, é um dispositivo no qual 
o aluno será desafiado e convidado a participar da realização da aula pelo docente 
que despertou na turma um novo conhecimento, uma nova informação acerca do 
objeto de estudo da aula. Assim, ilustramos um modelo de plano de aula fácil e re-
alizado em nosso estágio:

Como demonstrado no texto do plano de aula, seu planejamento foi tanto para 
as aulas do Minicurso quanto para servir de modelos para professores de LP, algu-
mas adaptações são válidas, mas a unidade do plano destaca para um ensino mais 
dinâmico, á medida que os alunos recebiam uma atividade com imagens que de-
notavam acontecimentos destacáveis pelo jornal, acionava seus conhecimentos de 
mundo e os desafiava para a produção de texto a partir da análise do texto visual. 

Por exemplo, a edição deste jornal destacava entre suas chamadas ‘o gol de 
Neymar durante a partida em que a seleção brasileira venceu o Chile de 1 x 0’, como 
forma de avaliação foi confeccionado pelos docentes em formação folhas com as 
imagens das chamadas e solicitado aos alunos a produção de um texto a partir 
da visualização do texto não verbal. Atividade simples, mas que exigia dos alunos 
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conhecimentos das normas da língua, o desafio da escrita e a adequação lexical e 
gramatical para a construção do texto, cuja atividade substituiria, supostamente, a 
matéria do jornal. Diante disso, os alunos deveriam escrever algo a mais que foi es-
quecido pelo redator da matéria e evidenciar seu posicionamento diante da vitória 
da seleção brasileira, já desenvolvendo a sequência argumentativa dos aprendizes. 
Essa atividade logo foi aderida pelos alunos que colocaram em ênfase suas opini-
ões, suas criatividades, em escrever as chamadas para as imagens, e possibilitaram 
a avaliação de seus conhecimentos gramaticais ao produzirem um texto de vinte 
linhas para as imagens escohida por eles. Aqui nos cabe a observação de ANTUNES 
(2010; 37):

“Possivelmente, uma das maiores limitações que tem acontecido em 
nossas aulas de línguas tem sido a pressuposição ingênua de que o texto 
resulta de um conjunto de elementos linguísticos. Ou seja, nessa supo-
sição reduzida, as palavras bastam; a gramática basta. Por isso, ficamos 
tateando por sobre elas, como se todo o sentido expresso estivesse na 
cadeia dessas palavras e na sua gramática de composição.”

Com isso, nos é mostrado novas metodologias que saem do campo frasal para 
o texto, nosso maior evento linguístico, nosso maior condutor ao ensinar o uso da 
língua. Conforme os docentes planejavam aulas e as realizavam, surgiam novas pos-
sibilidades de uso do jornal em sala de aula, diferentes estratégias de ensino de LP 
e atividades que permitiam os alunos serem protagonistas da aula. Assim, nosso 
maior desafio em universalizar o ensino e conduzi-lo à inclusão social do aluno era 
aos poucos efetivado. Outra demostração das aulas planejadas durante o estágio 
foi a seguinte: 

 

OBJETIVO • Esclarecer, o quanto possível, a diferença e uso dos gê-
neros: Editorial e Artigo de Opinião.

• Mostrar como atividades com tais gêneros podem ser 
trabalhados em sala de aula do 9ª ano ao 3ª ano do 
Ensino Médio.

CONTEÚDO • Gêneros Textuais: Editorial e Artigo de Opinião.
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ESTRATÉGIA • Demonstrar por meio de exemplos com textos retirados 
de jornais, a caracterização e o uso da linguagem - nos 
gêneros: Editorial e do Artigo de opinião.

MATERIAL • Revista online: VEJA.
• Jornal impresso: O Povo; O  Estado .

AVALIAÇÃO/ OBSERVAÇÃO • Atividade de Produção Textual:

1. Produção de Artigo de opinião em resposta ao texto da 
revista VEJA- Professores, acordem!

2. Produção de um Editorial para o Jornal da UFC, em 
reposta ao texto citado, expondo a visão dos alunos 
acerca do assunto.

O planejamento das aulas durante nosso estágio nos foi baseado em (GERAL-
DI, 99; 36): 

“Haveria muitas vantagens no ensino de português se a escola tivesse 
como padrão ideal a ser atingido pelos alunos algo como a escrita dos 
jornais ou dos textos científicos, ao invés de ter como modelo a literatu-
ra antiga.” 

Portanto, como as provas da área de língua do ENEM e de outros vestibulares 
avaliam dos candidatos a escrita padrão e seus mecanismos de composição, com 
interpretação de textos e a produção de uma redação, exemplificamos e similamos 
através de textos jornalísticos como seriam exigidos os conhecimentos de LP aos 
alunos. Vale ressaltar, que ao levar textos retirados de jornais, revistas ou trabalhos 
cientifícos para a sala de aula, esses irão possibilitar aos alunos a verificação do 
ponto de vista do autor sendo defendido, os argumentos que ultiliza e as escolhas 
lexicais que lança no texto, assim, os docentes contribuem para a formação de um 
aluno-leitor consciente e com repertório linguístico produtivo.

Como observado, no plano de aula a forma de avaliação seriam a produção 
de respostas aos gêneros lidos e discutidos durante a aula, e, ainda, a observação 
das funções da linguagem nos textos, como seus usos são representativos para a 
construção do texto, atividade essa que pode ser adaptada a vários outros assuntos 
gramaticais, para diferentes anos escolares. Uma demostração de atividade seria a 
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explicação do uso de Pontuação, ou ainda, a escolha vocabular para composição de 
Títulos e sua relação com o texto o qual pertence. Enfim, não se esgotam estratégias 
quando usada o texto.

Com a retirada de algumas pedras, o caminho

Considerações finais

Como a natureza do trabalho nos é limitada, analisamos somente algumas das 
aulas planejadas, mas exemplicamos também alguns métodos que a educação pre-
cisa melhorar ficar mais próxima da mudança do modo de vida dos alunos, saber de 
anseios e dar voz a eles como forma de potencializar o ensino. 

Destacamos que não é tarefa fácil para os professores atuantes terem tempo 
hábil para o planejamento de suas aulas, sobretudo em tempos atuais, em que nos 
é cobrada atividades, correções e ainda problemas de indisciplinas e desatenções 
dos alunos, mas é válido tomarmos novas atitudes frente ao ensino de LP, para pro-
varmo à sociedade, ao governo e aos alunos que os anos escolares são as ferramen-
tas mais úteis e sólidas para mudarmos o panorama educacional, político-social e 
econômico de nosso país. 
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EsTILOs dE FALA MATErNA E A PrOdUÇÃO 
LINGUÍsTICA dA CrIANÇA EFETIvANdO A MATrIZ 
MULTIMOdAL dA LINGUAGEM

drIELy XAvIEr dE HOLANdA1 (UFPB)
LAÍs CAvALCANTI2 (UFPB)

Introdução

A fala dirigida ao bebê tem sido alvo de vários estudos no campo da linguagem 
por apresentar uma prosódia um tanto peculiar, que trás consigo aspectos próprios 
tais como: duração do som, ritmo, entonação, frequência, velocidade de fala, pausa 
entre outros.

Entendemos que por meio da fala materna o bebê é inserido em processos 
comunicativos e vivencia suas primeiras experiências com a linguagem desde o seu 
nascimento. Na interação entre adulto e criança, a linguagem se manifesta em suas 
várias facetas que incluem a produção gestual, vocal, de olhares variados, de expres-
sões faciais, de diferentes choros, da prosódia, por meio dessas produções as crian-
ças se fazem entender e entendem seus principais interlocutores que são os adultos.

Partindo disso, o presente trabalho tem como objetivo investigar os estilos de 
fala materna no manhês, e como estes estilos favorecem a inserção da criança no 
processo de aquisição da linguagem, além de classificar essa fala a partir de aspectos 
prosódicos e mapear as produções vocais da criança sob influência da fala atribuída. 

É por meio da fala materna que a mãe proporciona para a criança um contato 
maior com a linguagem, isso ocorre já nos primeiros meses de vida enquanto a inte-
ração entre a mãe e o bebê está se efetivando pelo aleitamento materno. As primei-

1. drielyxavier@hotmail.com

2. lais_cavalcanti12@hotmail.com

mailto:drielyxavier@hotmail.com
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ras trocas de olhares, as expressões faciais, o contato físico, as produções gestuais 
e vocais da mãe inserem a criança num primeiro contexto de linguagem, ou melhor, 
num contexto multimodal de linguagem. CAVALCANTE (1999) afirma que é nesse 
contexto que surgem as primeiras manifestações de fala atribuída e na medida em 
que a criança vai se apropriando efetivamente da linguagem, a fala atribuída passa 
a acorrer com menor frequência e deixa de ser uma prática exclusiva da produção 
materna e se introduz também nas produções da criança em momentos de brin-
cadeiras. Assim, haverá estilos de fala materna a depender do período de desen-
volvimento linguístico? Os estilos de fala materna dependem também do contexto 
interativo? Tais questionamentos nortearão a presente pesquisa.

O manhês e sua influência na produção infantil

Por volta dos anos setenta, muitos estudos passaram a investigar o manhês. 
Uma diversidade de pesquisas surgiu em função da sua peculiaridade, qual seria a 
real função do manhês? SNOW & FERGUSON (1977) chegaram à conclusão de que 
tal fala funcionaria como “input” para que a criança pequena pudesse extrair dela 
categorias linguísticas que facilitaria a sua entrada na língua.

Para FERNALD (1993), os destaques prosódicos característicos do manhês fun-
cionariam como moduladoras num primeiro momento de atenção e afeto e, depois 
modulariam estruturas mais linguísticas para a criança, como marcas prosódicas que 
facilitaria a identificação de unidades linguísticas, assim a focalização de palavras fa-
cilitaria à criança identificar as unidades linguísticas, o que implicaria dizer que as pa-
lavras e as estruturas linguísticas começariam a emergir da melodia da fala dirigida  
à criança.

Por algum tempo as configurações prosódicas do manhês foram consideradas 
universais, independentes da cultura na qual o falante está inserido, o que caracte-
riza esse tipo de fala como algo pré-adaptativo, nesse sentido ela teria a função de 
mediar a adaptação da criança com a linguagem, ou seja, a criança já nasce pré-pro-
gramada a perceber as saliências da fala materna como as curvas de alturas eleva-
das, as relações entre essas modulações prosódicas e os contextos de afetividades 
funcionariam de acesso para criança entrar na linguagem.



125

XXVI Jornada do Gelne

Estudos mostram que as crianças percebem todas essas modulações na fala 
dirigida a elas por possuírem segundo FERNALD (1993), habilidades que lhes permi-
tem detectar diferentes emoções expressas na voz do falante. Outra coisa interes-
sante segundo Fletcher & Whinney é que através das suas próprias ações (como um 
sorriso e um olhar) os bebês influenciam o comportamento prosódico e facial de 
seus cuidadores, que possivelmente corresponderão com um sorriso, um levantar 
de sobrancelhas e vocalizações variadas, por exemplo. Desta forma, a estimulação 
que os bebês obtêm para si mesmo influencia o seu próprio desenvolvimento neu-
ral, conceitual e percepto-motor. Ou seja, a forma como os outros decidem dirigir-se 
ao bebê é na verdade muito mais influenciada pelo comportamento do infante do 
que podemos imaginar, pois embora o bebê seja do ponto de vista motor limitado, 
seus “estímulos” sociais estão sob ótimo controle. O papel desempenhado por pis-
tas dessa natureza é o que segundo FERNALD (1993), garantirá a entrada da criança 
no “linguístico”. 

Entretanto, outros trabalhos se preocuparam em entender a influência dessa 
fala materna sob a produção infantil. Segundo CAVALCANTE (1999), o termo Fala 
Dirigida a Criança FDC, tenta recuperar o papel da criança como um ser ativo no 
processo interativo, para tanto a autora parte do pressuposto de que as crianças 
são inseridas em processos comunicativos desde seus primeiros meses de vida, 
por seus principais interlocutores, que nesses primeiros meses geralmente são as 
mães. Para SCARPA (2012), o manhês faz mais do que um pano de fundo, é de fato o 
cenário de interação social para fala que carrega consigo a língua materna. Vejamos:

(...) Recorta, contém, salienta, cerca as manifestações orais ou gestuais 
do bebê, oferece uma sintaxe (embora parcial), expandindo, retomando 
as manifestações vocais do bebê pré-verbal, assim como o fará, mais 
tarde, com as verbalizações do bebê que começa a produzir um léxico 
primitivo. A FDC pode oferecer um espaço formal, um quadro, de espa-
ços prosódicos mais ou menos gestálticos, melódicos e rítmicos por ex-
celência, que podem fornecer informações sobre domínios e fronteiras 
prosódicas, diferenças prosódicas entre palavras funcionais e lexicais, 
informações sobre juntura, entre outros fenômenos. (SCARPA & SVART-
MAN, 2012: 7)
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Como vimos, o manhês é significativamente importante para o desenvolvimen-
to linguístico da criança no seu primeiro ano de vida, por carregar consigo recortes 
da língua materna, características prosódicas que passam pelo ritmo e melodia, 
nesse caso sussurros, qualidade de voz e falsetto. Tais elementos prosódicos contri-
buem para que haja interação entre mãe e criança, pois, é por meio das modulações 
na voz que a mãe consegue acalmar, atrair a atenção da criança para si, ou seja, a 
maneira como a mãe vai modular a sua voz depende da intenção comunicativa des-
ta. Quanto a essa questão, observemos:

(...) elas se apresentam quando a mãe busca reforçar a atenção do bebê,  
quer seja através de mudanças vocais repentinas (nas modulações de 
voz, altura etc.), troca de sorrisos, manutenção do olhar, quer através 
de estímulos corporais e visuais (mexer mãos e pés do bebê, mostrar 
objetos). Esse tipo de contexto favorece não apenas a interação positi-
va, como também, é um estímulo às produções vocais do bebê, sendo 
observados acompanhamentos vocais, por parte do bebê, num proto-
diálogo. O estabelecimento dessa reciprocidade afetiva entre bebê e 
parceiro torna-se fundamental para a aquisição subsequente de com-
portamentos vocais mais apropriados. (CAVALCANTE, 1999: 19)

Nesse contexto a fala dirigida à criança tem uma função facilitadora no proces-
so de desenvolvimento da linguagem infantil, uma vez que a mãe atua como parcei-
ra conversacional da criança, inserindo-a na língua, ou seja, é através dos contextos 
interativos que a criança começa a constituir sua linguagem.

MARATSOS (1983) ressalta que a fala motherese é muito importante para a 
criança nos seus primeiros anos de vida, visto que a criança não pode responder 
a sentenças muito complexas. De acordo com esse autor, os enunciados maternos 
mais prováveis de serem seguidos por uma resposta imediata da criança são aque-
les caracterizados por sentenças pequenas e simples. As sentenças longas e com-
plexas têm um efeito inibidor da responsividade das crianças. As sentenças comple-
xas enfraquecem a função comunicativa do diálogo, uma vez que torna difícil sua 
compreensão por parte da criança que se encontra num nível linguístico inferior. 
Consequentemente produz-se um modelo não efetivo de interação entre a criança 
e seu ambiente linguístico, o que pode despertar problemas no desenvolvimento da 
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linguagem da criança. Neste sentido, faz-se necessário que a fala materna apresen-
tada à criança seja simples e curta, porém corresponda a um nível um pouco mais 
elevado que o da criança, de forma que torne possível sua participação no diálogo e 
promova o seu avanço linguístico. (MARATSOS, 1983 apud SALOMÃO, 2005) 

Enfim, pode-se observar que, de um modo geral, para a perspectiva da inte-
ração social dos estudiosos da linguagem, as informações ou experiências do am-
biente linguístico da criança são consideradas como aspectos de muita importância 
na aquisição da linguagem. Estas informações ou experiências recebem o nome de 
input.

O input lingüístico refere-se a toda experiência proporcionada pelo uso 
que os demais fazem da linguagem em suas interações e, especialmen-
te, ao comunicar-se com o próprio sujeito, é sua principal fonte de infor-
mação sobre a própria linguagem, sobre a cultura, e sobre o papel da 
linguagem na cultura.  (LUQUE & VILLA, 1995: 157)

O input linguístico caracteriza uma comunidade ou grupo falante, veicula seus 
modelos socioculturais e exerce uma pressão socializadora sobre o uso individual 
da linguagem no interior dessa comunidade ou grupo, visto ser sensível às diferen-
ças sociais.

Estilos de fala materna

Os ajustes na fala materna carregam consigo a ideia de que as mães, ao fala-
rem com suas crianças, estão tentando envolvê-las no diálogo, comunicar-lhes uma 
intenção, e ainda, que a maneira dos adultos falarem com as crianças e as circuns-
tâncias sob as quais isso ocorre podem contribuir para o desenvolvimento de estru-
turas de linguagem das crianças (GLEITMAN, NEWPORT, & GLEITMAN, 1984). Esses ajus-
tes na fala materna caracterizam o matherese, ou manhês, como vimos é um estilo 
de fala que envolve enunciados curtos e simples, com a presença de gestos que os 
auxiliam na comunicação e parece promover informações para as crianças (SNOW, 
1977 apud SALOMÃO 2005), um padrão de entonação marcado (FERNALD, 1989), a 
simplificação na forma e no conteúdo da fala (OCHS & SCHIEFFELIN, 1997) e princi-
palmente na intenção comunicativa (AUSTIN, 1962/1990 apud SALOMÃO, 2005).
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Para o Interacionismo Social os enunciados maternos podem expressar várias 
intenções comunicativas e funções comunicativas nas trocas linguísticas. Levando 
em consideração a função desses enunciados maternos nas interações os diretivos 
maternos, que surgem desde as primeiras interações verbais e estão carregados 
de intenções explícitas nos diálogos (BARRET, 1989; BOCK & HORNSBY, 1981; ERVIN-
TRIPP & GORDON, 1984 apud SALOMÃO).

Para Salomão, essa pouca habilidade cognitiva e linguística das crianças para 
o manejo da linguagem em seu contexto, leva o adulto a produzir um tipo de enun-
ciado que possui não só uma estrutura como também uma intenção diretiva clara-
mente interpretável pela criança. Nos primeiros anos de vida, a criança ainda não 
possui as informações necessárias acerca de como e quando pode fazer uso de 
determinados atos de fala, e de que maneira a sua estrutura sintática poderia ser 
utilizada para expressar uma série de intenções comunicativas (BELINGER, 1979). 

SALOMÃO (2005) mostra em suas pesquisas que os estilos de fala mais presen-
tes na comunicação interacional entre mãe e crianças são os diretivos maternos di-
rigidos aos bebês. A idéia de diretividade vem da concepção de atos de fala diretivos 
que podem expressar um pedido, uma ordem, um conselho, um aviso, uma suges-
tão ou uma instrução. Nos atos ilocutórios diretivos o locutor estabelece as normas 
de comportamento do seu alocutário, pois quer que ele haja de determinada ma-
neira. A ação que o locutor espera ver realizada pelo alocutário é assumida por fun-
ção do controle ou poder que este tem sobre o locutor. Os atos ilocutórios diretivos 
de ação explícita podem ser de resposta física ou de resposta verbal, sendo estes 
diretamente realizados por meio de frases imperativas, alguns deles são realizados 
usando frases de outro tipo, nomeadamente declarativas e interrogativas. 

SALOMÃO (2005) apresenta uma classificação relacionando os diretivos ma-
ternos apresentados a meninos e a meninas em situações de interação entre mãe 
e criança. A autora mostra através de um quadro como esses diretivos ocorrem 
quando são direcionados a meninos e a meninas. Vejamos o quadro apresentado 
por SALOMÃO (2005):
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Nós utilizaremos esta classificação como referência para mapear a manifes-
tação dos diretivos associados aos gestos que compõem o contínuo de KENDON 
(1982). Para análises dos dados nossos dados.

Estilos de fala materna e a produção lingüística da criança na 
interação mãe-bebê

situação comunicativa - mãe e criança estão no quarto. A mãe tenta a todo o 
momento cantar a música Hipopocaré e a criança tenta subir no móvel.  

Idade da criança: 1;0.12

I Fragmento
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Nesse contexto, percebemos que os componentes multimodais tais como: 
olhar, produção vocal, produção gestual, expressões corporais e faciais aparecem 
de forma efetiva na produção linguística da mãe, chamamos tal momento de efeti-
vação da matriz multimodal justamente porque a mãe produz todos os componen-
tes multimodais. Vemos que gesto e fala ocorre sincronicamente, é perceptível que 
ao cantar a música “Hipopocaré”, a mãe permite uma sincronia um tanto perfeita 
já que se utiliza do gesto emblemático de bater palmas no mesmo ritmo em que 
canta. Nesta mesma situação mãe e criança apresentam interesses diferentes já 
que a mãe tenta fazer com que a criança cante a música do “Hipopocaré” e a criança 
está interessada em subir no móvel. Nesse contexto a produção associada de gesto 
e fala da mãe é bastante intensificada, pois à medida que a mãe fala, ela também 
gesticula. Nestes contextos os estilos de fala materna se manifestam associados ao 
gesto de apontar considerado um gesto emblemático. Vejamos:

1 2 3

      

Analisando esta cena percebemos que é sob influência do apontar negativo 
produzido pela mãe, que a criança produz a negação numa configuração diferente 
da mãe, nesse caso a criança vira as costas negando sua atenção a sua mãe, neste 
contexto podemos inferir que tanto criança quanto a mãe aparecem como agentes 
ativos da interação. 

• Na mesma cena foi possível percebermos duas configurações diferen-
tes do gesto emblemático APONTAR produzidos pela mãe. 

• 1- O apontar se consolida numa negação, a mãe ao querer que a crian-
ça suba no móvel, enfatiza o não tanto na produção vocal, quanto na 
produção gestual. 
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• 2- Esse apontar tem uma funcionalidade diferente do primeiro, neste 
caso a mãe ergue o braço em direção à criança a fim de chamar sua 
atenção para si. 

• 3- O terceiro apontar se aproxima um pouco do segundo quanto à sua 
funcionalidade, mas o modo como ocorre é diferente, aqui a mãe pega 
na perna da criança e tenta manter sua atenção voltada para ela. Veja-
mos a tabela a seguir: 

A configuração do gesto de apontar privilegiado pela mãe é o de “CHAMAR 
a ATENÇÂO” no fragmento da situação comunicativa a mãe está na maior parte 
tentando chamar a atenção da criança. A configuração de “NEGAÇÃO” aparece em 
menor utilização, a de “MANTER A ATENÇÃO” é três vezes menor que o primeiro. 
Quanto à produção vocal da criança, se relacionarmos a produção vocal com a con-
figuração do apontar, percebemos que quando a mãe tenta chamar ou manter a 
atenção da criança, a produção vocal dela é mais irreconhecível (jargão) embora 
carregue um contorno entonacional de uma reclamação, do que quando a mãe pre-
fere a configuração de negação.

Assim, à medida que a mãe tenta mediar a atenção da criança, esta não inte-
rage com mesma sintonia que a mãe, na verdade percebemos que mãe e criança 
apresentam interesses diferentes, já que a mãe quer cantar e a criança quer subir 
no móvel. Ainda nesta situação, a produção da criança é bastante satisfatória, per-
cebemos a presença de dois, dos quatro momentos do desenvolvimento da fala 
infantil mostrado por BARROS (2012). O jargão caracterizado por um contorno ento-
nacional que se estende a uma cadeia de sílabas ou um longo fragmento composto 
por sílabas ininteligíveis é produzido como se a criança reclamasse de algo “uié” e 
eh eh” logo depois que a mãe tenta impedi-la de subir no móvel como veremos na 
imagem a seguir: 
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Analisando as produções linguísticas da criança perceberemos que a intenção 
comunicativa que acompanha os estilos de fala materna dirigida à criança influen-
cia seu comportamento ou não. Diferentemente da II situação a mãe não consegue 
atingir sua intenção primária que é fazer com que a criança cante a música do Hipo-
pocaré. Com relação à associação dos estilos de fala materna e os gestos percebe-
se que nesta situação o gesto privilegiado pela mãe foi o gesto de apontar, o qual foi 
produzido de três maneiras diferentes como vimos. 

Outro dado interessante é que mãe e criança produziram o gesto de negação 
de maneiras diferentes, porém associados à produção vocal, assim tanto mãe quan-
to criança produziram significativamente gesto e fala sincronizados.

Considerações finais

Ao longo de nossas análises percebemos que a interação entre mãe e a criança 
pode ser considerada o berço da linguagem enquanto instância multimodal. Busca-
mos ilustrar como a interação mãe-criança influencia a construção dos primeiros 
enunciados, por ter nessas interações a presença de estilos  de fala materna que se 
modalizam a de a depender da intenção comunicativa da mãe.

Vimos em todos os momentos da interação entre mãe e criança a efetivação 
da matriz multimodal por meio das produções verbais e não verbais, as quais 
acontecem geralmente simultaneamente, associadas assim como afirma McNeill 
(1985). Observamos que a fala materna dirigida a criança influência na e a pro-
dução vocal da criança, essa influência é construída naturalmente nas situações 
comunicativas desde os primeiros meses de vida do ser humano e aparecem sig-
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nificativamente na interação mãe/bebê, pois é através da mãe que a criança vive 
suas primeiras relações comunicativas e tem o primeiro contato com a linguagem. 
Tanto adulto como criança aparecem nessas interações como produtoras ativos 
da linguagem numa perspectiva multimodal. Vimos que a proposta de linguagem 
enquanto instância multimodal é de alta relevância para o processo de aquisição 
da linguagem.

Percebemos por meio de nossas análises que a mãe está a todo momento 
tentando mediar a produção linguística da criança e que as vezes ela é correspondi-
da por ela ou não.  Com base na classificação dos estilos de fala materna proposta 
por Salomão(2005)  percebemos que na maioria das situações  a mãe privilegia os 
diretivos de chamar ou manter a atenção da criança e de solicitação, tais diretivos 
influenciam na produção lingüística da criança, pois a criança está sempre  respon-
dendo significativamente a esses.

Diante de tudo que foi exposto, pode-se se dizer que os estilos de fala materna 
dirigida à criança influenciam a produção linguística da dela, e  estão presentes  nas 
interações mãe-criança desde na primeira infância. Consideramos o importante pa-
pel da dialogia entre mãe e criança no processo de aquisição da linguagem e a mes-
ma importância para produções verbais e não-verbais da mãe nesse contexto, pois 
percebemos que tais contextos influenciam no processo de inserção linguística da 
criança, através das interações vividas com a mãe, a criança vai se apropriando da 
linguagem  cada vez com mais autonomia. É importante o papel da interação como 
berço da multimodalidade enquanto instância de linguagem, uma vez que permite 
evidenciarmos a produção de gestual e vocal numa mesma matriz de significação.
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IdENTIdAdE CULTUrAL dE dOIs MUNÍCIPIOs dA ZONA 
dA MATA E As INFLUÊNCIAs NO ENsINO dA EsCrITA NA 
EsCOLA

GIsLEyNE CÁssIA POrTELA COsTA (UPE) 
MINEIAs ALvEs PINHEIrO dE ArAUJO (UPE)

Introdução

A interação é o aspecto mais inerente da língua, mesmo em situação de monó-
logo, pressupõe-se um outro diferente do eu que fala. Em um movimento dialético, 
língua e cultura também interagem ao ponto de serem indissolúveis suas relações, 
pois não há língua sem cultura, nem cultura sem língua. Essa relação é então for-
mada por sistemas interligados, que possibilita criar significados possíveis de serem 
entendidos tão somente por seu contexto cultural. A cultura é a identidade de um 
povo e é através dela que o trabalho com a língua nas escolas deve ser contextua-
lizado e voltado para as especificidades do grupo social no qual a escola faz parte.  

Propondo o ensino da escrita como produto da interação entre os aprendizes 
e seu meio sociocultural, faremos um estudo sobre cultura e identidade cultural. 
Apresentaremos o contexto de cultura como norteador da produção escrita ba-
seado nos fundamentos da Linguística Sistêmico-Funcional ancorada em Halliday 
(1994), nele identificaremos o contexto sociocultural dos estudantes e sua relação 
com a escrita na escola, associado ao letramento ideológico apresentado por Street 
(2014) que defende o letramento baseado em questões sociais e culturais da lingua-
gem. Para tal estudo serão analisados dois textos de escolas públicas diferentes. 

Cultura, identidade cultural e contexto de cultura

Se perguntarmos o que seja cultura teremos várias respostas e muitos irão 
associá-la as artes em geral. Na antiguidade, entendia-se como cultura o cultivo 
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da agricultura, o cuidado com a natureza e o cuidado com as crianças para que, ao 
tornarem-se adultas, fossem pessoas de bom caráter (CHAUÍ, 2014). Era através da 
cultura que se dava a educação como um todo e que as pessoas realmente cultas 
eram aquelas que participavam da vida social e política, que possuíam o conheci-
mento em várias áreas como artes, ciências e filosofia, que se apresentavam bem 
fisicamente e possuíam boa moral.  

Com o tempo o conceito de cultura tomou nova dimensão entre os indivíduos 
e as experiências que adquirem, a forma como se relacionam, sua posição social 
e econômica e as escolhas que fazem é o que determina o grau de pertencimen-
to aquela ou outra comunidade, desse modo desenvolvendo um novo conceito de 
cultura. Assim Araújo, Bridi e Motim (2013) referem-se à cultura como sendo uma 
característica adquirida pelo ser humano e por meio dela estabelece-se a relação 
do homem com a sociedade. Em uma mesma sociedade, há grupos diferenciados 
e, por isso, possuem culturas diferenciadas e que não existe apenas uma cultura 
comum, mas culturas diferentes para grupos diferentes.

As diferenças culturais sempre existiram e cada grupo ao longo da história de-
senvolveram hábitos que lhes permitiam a convivência e a identificação com seus 
semelhantes. Por pertencermos a esse ou aquele grupo, adquirimos semelhanças 
e nos apropriamos de características culturais que nos identificam como semelhan-
tes, ou seja, assumimos a identidade cultural daquele grupo, o que irá nos diferen-
ciar dos demais.

Mas o que sabemos sobre identidade cultural? O que seja identidade? Muitas 
respostas podem ser atribuídas a essas indagações. No dicionário da Língua Portu-
guesa, identidade refere-se a características que distinguem um indivíduo ou grupo 
dos demais. No século XX, o termo aparece para referenciar grupos, como: identi-
dade racial, identidade sexual e vários outros. Desse modo, o termo identidade pas-
sou a ser usado para nomear as diferenças e Silva (2014) coloca que as diferenças 
surgem pelas declarações negativas feitas a outras identidades e que a identidade 
depende da diferença.

Machado, Amorim e Barros (2013) conceitua identidade como sendo “alternati-
va para pensar essa realidade complexa e fragmentada” referindo-se a forma como 
as pessoas passaram a se comunicar e se relacionar hoje. Porém, devemos ver iden-
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tidade cultural de modo mais abrangente já que é através dela que somos únicos 
onde vivemos e nesse meio utilizamos de expressões culturais para nos comunicar, 
o que nos fazem diferentes de outros grupos. Essas expressões são coletivas e com-
partilhadas por todos do grupo social, o que fazem com que nos sintamos seme-
lhantes, ocorrendo à interação cultural que deu origem a identidade cultural, “Nesse 
sentido, a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que 
partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua 
história” (ARAÚJO, BRIDI & MOTIM, 2013, p. 128).

Em sociedade precisamos nos comunicar, estabelecer relações e fazemos isso 
através da linguagem que é formada por um conjunto de signos, signos estes que 
dentro da cultura que estão envolvidos produzem significados, pensando assim 
Carmo (2012) refere-se a linguagem como sendo uma semiótica social e que deve-
mos interpretá-la dentro de um contexto sociocultural. Contexto esse que tem a 
cultura como fonte de influência para facilitar o uso da linguagem pelos indivíduos. 
Para que aconteça tal uso da linguagem utilizamos o texto, já que “o texto é uma 
unidade de significado em que são usados recursos semióticos, sejam linguísticos e/
ou não linguísticos” (SILVA, 2014, p. 33).

Pensando assim, Koch e Elias (2014) colocam que quando se produz um texto 
alguns elementos devem ser levados em consideração como os interlocutores, o 
conhecimento prévio que traz consigo, o motivo da comunicação, onde acontece 
e quando acontece a produção, desse modo é acionado o contexto e tudo que o 
constitui. Tudo o que está além do texto envolve o contexto, o que nos possibilita 
uma compreensão maior do texto produzido e como diz (ibid., 2014, p.77) o contex-
to é “tudo aquilo que de alguma forma, contribui para ou determina a construção 
do sentido”.

 Concebendo o estudo da língua como uma relação de interação entre o texto 
e seu contexto, Halliday (1994) inspirado nas teorias de Malinowiski (1935) desenvol-
veu a Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF). 

A LSF é concebida como uma teoria sociossemiótica da linguagem, uma 
vez que o estudo das diversas práticas sociais, construídas na interação 
cotidiana, em diferentes domínios sociais, pode ser realizado a partir do 
exame de distintas manifestações da linguagem. (SILVA, 2014, p. 3)
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A LSF preocupa-se em averiguar como o contexto está para o texto do mes-
mo modo que o texto está para o contexto, já que as condições de produção de 
um texto recebem influências do contexto no qual o produtor está inserido e as 
escolhas linguísticas do mesmo o determinam. Na LSF, encontramos o contexto de 
cultura que assume papel fundamental para a compreensão do texto, pois para 
que a compreensão aconteça é necessário que sejam fornecidas informações sobre 
a história cultural e as práticas nas quais os participantes estão envolvidos, assim 
Cunha e Souza (2011, p. 25) afirmam que “o contexto de cultura é a soma de todos 
os significados possíveis de fazerem sentido em uma cultura particular”. E que “no 
contexto de cultura, falantes e ouvintes usam a linguagem em contextos específi-
cos, imediatos, conhecidos na LSF como contextos de situação”. O contexto de situ-
ação inserido no contexto de cultura refere-se ao campo, relação e modo como o 
texto foi escrito.

É no contexto de cultura que os seres humanos expressam suas experiências, 
suas ideologias e constroem relações sociais. Segundo (FUZER, 2010) os textos ga-
nham significados diferentes de acordo com o contexto cultural nos quais foram 
produzidos e conhecendo esses contextos podemos compreender adequadamente 
o que ele está nos dizendo, pois conheceremos a história cultural dos produtores e 
suas práticas.  Desse modo entendemos que o contexto sociocultural contribui para 
a aquisição da escrita e suas práticas de letramento, conferindo-lhes valor e levando 
o aprendiz a usar a escrita em situações reais de usos.

Letramento

Segundo Kleiman (2012), no princípio, os estudos do letramento se debruça-
vam em analisar as mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas relacio-
nadas com o uso extensivo da escrita nas sociedades tecnológicas. Sintetizando 
um panorama dos estudos sobre o letramento, a autora afirma que o conceito de 
letramento começou a ser usado nos meio acadêmicos numa tentativa de separar 
os estudos sobre o “impacto social da escrita” dos estudos sobre a alfabetização. 
Assim se separava também desses estudos as competências individuais do uso e da 
prática escrita. 
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Kleiman (2012) destaca o aprofundamento dos estudos sobre o letramento 
que aos poucos tentou descrever as condições de uso da escrita a fim de determi-
nar como e quais eram os efeitos da prática de letramento em grupos minoritários, 
ou em sociedades não industrializadas que começavam a integrar a escrita como 
uma “tecnologia de comunicação” dos grupos sociais que sustentam o poder. Nesse 
momento, portanto, não se pressupunha mais efeitos universais da escrita, mas o 
pressuposto era de que as consequências do letramento estariam correlacionadas 
às práticas culturais de cada comunidade, sendo esses contextos socioculturais que 
confeririam valores diferenciados à escrita.

Para a realização desses estudos sobre o letramento, Kleiman (2012) afirma 
que se utiliza na pesquisa atual metodologias que permitem descrever e entender 
os microcontextos em que se desenvolvem as práticas de letramento, procurando 
determinar em detalhe como são essas práticas. Esses estudos têm por objetivo co-
nhecer de forma aprofundada, por meio de métodos etnográficos e experimentais, 
as consequências que diferentes práticas de letramento, socialmente determina-
das, têm no desempenho desses sujeitos. 

O pesquisador inglês Brian Street (2014) que tem influenciado os estudos so-
bre o letramento no Brasil, defende o uso dos relatos etnográfico do letramento como 
ferramenta importante para analisar esse em contextos sociais específicos. Enten-
de-se como relatos etnográficos o método pelo qual antropólogos fazem suas ob-
servações sobre um determinado grupo, convivendo com este, fazendo descrições 
minuciosas de padrões sociais e culturais. O mesmo método de observação, quando 
usado para descrever a relação que determinado grupo social tem com um sistema 
de escrita, pode gerar um relato do fenômeno do letramento como prática social 
específica daquele grupo. Street (2014) afirma que pesquisadores da educação se 
apoderaram do termo relato etnográfico, recentemente, para se referirem às obser-
vações detalhadas das interações em sala de aula, às vezes com algum interesse nas 
vidas e nos papéis dos alunos fora do ambiente escolar. 

Street (2014) defende a integração da Etnografia, da Sociolinguística e da Aná-
lise Crítica do Discurso para uma análise com mais acuidade sobre o letramento, 
considerando a recente tendência de abordar o fenômeno como uma prática social 
numa perspectiva transcultural. Nessa perspectiva, Street (2014) ressalta uma mu-
dança de paradigma significativa por parte de vários autores por rejeitarem a visão 
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dominante do letramento como uma habilidade técnica e neutra, e ao contrário dis-
so, passaram a conceitualizar o letramento como uma prática ideológica, envolvida 
em relações de poder e incrustada em significados e práticas culturais específicos. 
O autor denomina esses estudos de Novos Estudos do Letramento (NEL).

O NEL tenta compreender o impacto sociocognitivo e cultural da escrita e o pa-
pel da oralidade na história da cultura e suas inter-relações com as práticas de letra-
mento (STREET, 2014). Assim, se tenta substituir o foco de boa parte das pesquisas 
acadêmicas anteriores que incidiam sobre a consequência cognitiva da aquisição do 
letramento pelo foco de se conceber a natureza social do letramento. 

Considerar o contexto social como categoria ativa no processo de ensino
-aprendizagem, gerador dos sentidos do letramento e dos sentidos da linguagem, 
é superar também a ideia de que primeiro é necessário se dominar os aspectos 
estruturais da língua escrita e depois se adicionar a esses conhecimentos os aspec-
tos sociais da língua. Na perspectiva do letramento, o processo de alfabetização 
não pode ser desassociado das questões sociais e culturais da linguagem. - O foco 
no contexto, portanto, é o que torna reais as práticas letradas.  A reavaliação da 
importância do contexto na análise linguística chama a atenção de Street (2014); 
segundo ele, os linguistas relutavam para considerar o contexto social em suas 
análises pela imprecisão do que seria contexto, além de ser considerada como uma 
variável que fugia de seus objetivos de analisar a língua de forma lógica. 

 O contraste entre os conceitos de letramento autônomo e letramento ideológico 
são fundamentais para o NEL. Street (2014) chama letramento autônomo (LA) a con-
cepção ingênua de letramento como sendo um fenômeno independente das ques-
tões sociais. Uma das consequências dessa noção está na ideia dominante de que 
a aquisição da escrita está relacionada diretamente com o “progresso”, “civilização”, 
“liberdade individual” e “mobilidade social”. Em contrapartida, Street (2014) defende 
a concepção de letramento ideológico (LI), que concebe a escrita como um artefato 
ideológico fundamentado em contextos sociohistórico. Assim, adotar a ideia de um 
letramento com bases sociohistóricas é ter mais cautela quanto às grandes genera-
lizações sobre a escrita. A orientação deve se dar para as práticas sociais específicas 
de leitura e escrita, ou seja, a escrita tem valores diversos de acordo com a socieda-
de e a situação em que está inserida; e as consequências de sua aquisição também 
variam conforme cada grupo social.
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Street (2014) denomina de Letramento Ideológico (LI) uma concepção oposta 
ao Letramento Autônomo (LA).  Enquanto que o LA é a reificação do letramento em 
si mesmo em detrimento do reconhecimento de sua localização em estrutura de 
poder e concentra seus esforços nos aspectos técnicos, independentes do contexto 
social para mascarar seus aspectos ideológicos; o LI tem a preocupação de ver as 
práticas letradas como inextricavelmente ligadas às estruturas culturais e de poder 
numa dada sociedade. O LI se denomina como ideológico para explicitar que as 
práticas letradas são aspectos não só da “cultura” como também das estruturas de 
poder. Street (2014) explica que o termo “ideologia” não é por ele empregado no 
sentido marxista ou antimarxista de falsa consciência e dogma simplório, mas no 
sentido empregado por grupos “radicais” como o lugar de tensão entre autoridade 
e poder de um lado e resistência e criatividade individual do outro. Em síntese, para 
Street (2014, p. 146) chamar a atenção para o aspecto ideológico significa que “todo 
tipo de convenção que as pessoas interiorizam”, ou seja, trata-se do processo de 
naturalização de questões sociais. 

A concepção de ideologia como possibilidade de transformação social será 
aqui adotada a fim de exemplificar como o sujeito, em certa medida, impõe sua 
ideologia como agente atuante por meio da linguagem, especificamente da lingua-
gem escrita.  Há uma relação dialética do letramento com cada cultura, pois como 
percebe Street (2014, p.124) “à medida que o letramento é acrescentado ao rico 
repertório comunicativo já existente nas sociedades receptoras, elas o adaptam e 
corrigem segundo os significados, conceitos de identidade e epistemologias locais”. 
Não só as pessoas e as sociedades sofrem a influência da escrita, mas as pessoas 
também afetam o letramento, através da cultura em que estão inseridas, já que o 
contexto cultural influencia diretamente as pessoas e por meio dele são estabeleci-
das relações. Explorar o contexto de cultura sob as perspectiva do letramento via-
biliza: refletir questões de relevância locais, explorar tipos de letramentos variados, 
entre eles letramentos locais, explorar o arcabouço cultural local e relacionar com 
a cultura universal, e entre outras coisas, possibilita também uma produção textual 
mais significativa no aspecto da criticidade.
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Contextualização e análise 
 
O primeiro texto aqui analisado é resultado de uma das atividades de produção 

escrita do oitavo ano do Ensino Fundamental sobre a temática de memória social 
da comunidade de Mercês, Cabo de Santo Agostinho, PE. Ela foi desenvolvida com a 
turma porque foi observado com frequência no discurso dos alunos muita rejeição 
pelo lugar onde moram por ser uma comunidade rural e distanciada do centro do 
município. A partir disso, o escopo do projeto para esta escola eram atividades e 
discussões em torno de processos identitários e da história da comunidade. 

A comunidade de Mercês está locolizada na zona rural do município, onde fun-
cionava a Usina Maria das Mercês. Essa usina era conhecida até meados de 1970 
como um grande produtor de açúcar da região. Atualmente, a localidade não tem 
expressividade econômica e não conta com uma infraestrutura suficiente para 
atender as demandas locais. A comunidade também vem sofrendo influência direta 
e indiretamente pela implantação do complexo portuário de Suape. Nesse aspecto, 
é percebida a chegada de novos moradores e que, apesar de gerar algumas vagas 
de emprego na época de fundação do porto, tem provocado desocupações de mo-
radias, aterros de riachos e desmatamento. É dentro desse contexto sociohistórico 
da comunidade que a temática da memória social e as orientações da teoria do 
letramento foram ferramentas que puderam viabilizam um ensino de Língua Por-
tuguesa mais contextualizado, consciente, crítico e significativo. A exemplo disso, 
podemos observar a seguinte produção escrita:

TEXTO 1:  
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Esse texto é resultado de uma proposta de produção escrita em que foi solici-
tado que os alunos escrevessem um texto dissertativo sobre os aspectos positivos 
da comunidade de Mercês. Observa-se que mesmo curto, é um texto coerente no 
aspecto global, pois não escapa da proposta solicitada. A estratégia de coesão mais 
pertinente é o uso da vírgula para a enumeração de itens que descrevem o local e o 
uso do ponto-final para finalizar a sequencia da enumeração. Na esfera discursiva, 
é importante dizer novamente que no início do projeto os alunos apenas falaram 
negativamente sobre sua comunidade, porém nessa produção o aluno escreve as-
pectos positivos em várias dimensões. Primeiramente, parte do aspecto mais am-
plo que é a divisão geográfica da comunidade listando três áreas que compõem 
a comunidade, além de outras representadas pelo o uso de “etc.”. Depois segue 
listando os estabelecimentos e instituições. O estudante se atem um pouco mais ao 
se referir às ruínas da antiga usina, explicando que lá se produziam açúcar e álcool 
e relaciona a linha férrea ao transporte de carga de produtos da usina. O último as-
pecto positivo da comunidade é o lazer como futebol, a referência às ruínas do an-
tigo cinema evocando o tempo áureo da comunidade e de certa forma registrando 
que a diversão é aspecto na tradição da comunidade, além de ser um lugar natural-
mente prazeroso a exemplo de seus recursos hídricos. As escolhas lexicais também 
denotam uma atitude discursivamente positiva como as expressões “muito bom” e 
“pessoal” se referindo respectivamente aos tradicionais campeonatos de futebol da 
comunidade e de forma simpática aos moradores.

É importante destacar que inicialmente os estudantes participantes tinham 
muita resistência em escrever, provavelmente pela falta de frequência desse tipo 
de atividade. Porém, depois de vários eventos de letramentos os alunos os alunos 
quase não reclamavam quando eram solicitados a escreverem. 

O texto a seguir foi produzido por estudante de uma escola municipal no mu-
nicípio de Passira- PE, situado no Agreste do estado o município possui aproxima-
damente 30.000 habitantes, sua maioria vive na zona urbana, porém a zona rural 
também é muito populosa, vive basicamente da agricultura do milho e feijão, já 
foi considerado o maior produtor de milho do estado, mas hoje não produz como 
antes. Tem um pequeno comércio que atende ao município. Culturalmente Passira 
é muito rica, tem várias manifestações culturais como o Cavalo Marinho, o Coco de 
Roda, as festas tradicionais religiosas ou não, temos Mocinha da Passira repentista 
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conhecida em todo o Brasil, porém é no bordado que o município se apresenta, é 
através dele que expressamos quem somos.

O Bordado Manual produzido no município é fonte de renda para muitas fa-
mílias, não importa se é homem ou mulher, criança ou idoso, é possível ver alguém 
bordando nas calçadas. Conhecido e comercializado em todo o país e até exportado 
para diversas partes do mundo, o bordado garante renda para toda a cidade. 

Diante da perspectiva de letramento, baseado no contexto no qual o estudante 
está inserido, desenvolvemos um trabalho com a escrita voltado para o seu meio 
sociocultural, para tal propomos que fosse desenvolvido em sala de aula produções 
de texto com a temática do Bordado Manual e sua importância para o município. A 
exemplo disso, temos o seguinte texto:

TEXTO 2: 

   

Ao escrever o texto o estudante faz referências ao bordado manual do municí-
pio, essas referências se dão através das escolhas léxico-gramaticais feitas por ele 
no momento da escrita. Através dessas escolhas fica claro o contexto de cultura 
no qual o estudante está inserido. Para apresentar o bordado ele usa expressões 
positivas, enaltecendo a beleza do mesmo “uma arte muito bonita de se ver”, “tanta 
coisa bonita”, “e tudo é muito lindo e interessante”.  A produção e venda do bordado 
manual no município gera renda para as famílias e a importância dessa atividade 
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socioeconômica é apontada pelo estudante quando diz que “muitas famílias vivem 
do bordado”. Com o tempo, nota-se que a cultura do bordado vem perdendo seu 
real valor na comunidade e percebemos a preocupação do estudante com a des-
valorização desse aspecto de sua cultura e a perca da identidade cultural quando 
escreve que “triste é que hoje em dia nem todo mundo sabe valorizar”. 

Inserido no contexto de cultura temos o contexto de situação, referente à es-
crita imediata e usual da linguagem, nele acontece o registro, ou seja, a escrita. 
No texto refere-se ao campo, relação e modo como foi escrito. No texto analisado, 
como campo temos a exposição da cultura do bordado manual do município, sua 
beleza e importância; as relações se dão entre o estudante da escola municipal, o 
professor de língua portuguesa que convivem com a cultura do bordado manual no 
seu dia a dia, as famílias que têm como fonte de renda o Bordado e as bordadeiras 
que com sua arte produzem lindas peças: o modo está estabelecido através de tex-
to expositivo escrito, expõe a cultura do município através de linguagem simples e 
está organizado em parágrafos curtos. O contexto no qual o estudante está inseri-
do contribui para a escrita e interfere na qualidade, pois aproxima o mesmo ao uso 
real da linguagem, atribuindo valor ao texto. 

Considerações finais

Fora do contexto escolar, geralmente, a ação de escrever se dá com uma finali-
dade bem definida, para se dizer algo para alguém com a intenção de provocar uma 
reação específica e dentro de gênero bem caracterizado. Porém em sala de aula, 
criar essas mesmas condições de produção da vida pragmática é um desafio para o 
professor de língua. Para a maioria dos teóricos o insucesso do ensino de produção 
textual escrita na escola está no aspecto artificial dessa atividade. Sempre é apon-
tado a falta de objetivo pragmático, falta de um interlocutor que não seja apenas o 
professor (que assume a dupla função de ser leitor e, sobretudo a de avaliador) e a 
falta de sistematização no planejamento, na produção própria dita, na reescrita e na 
divulgação dessa produção escrita. 

Atentar para o contexto cultural é uma possibilidade para atenuar os proble-
mas de artificialidade na produção escrita escolar. Mas também é necessário que 
a abordagem desse contexto cultural esteja inserida em um projeto mais amplo 
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envolvendo outras disciplinas. É importante destacar que o professor de Língua 
Portuguesa é o profissional dentro da escola responsável pelo ensino sistemático 
da escrita possibilitando ao estudante uma ferramenta a mais para exercer sua ci-
dadania. Porém não é o professor de língua o único responsável por criar situa-
ções na escola nas quais os alunos podem fazer uso dessa ferramenta, pois é com 
ela que se tem mais acesso aos conhecimentos acumulados culturalmente, que se 
divulgam outros, além de ser mais uma possibilidade de expressar criativamente. 
Assim a escrita ganha seu devido lugar na escola e promove as próprias condições 
pragmáticas de sua produção e divulgação.
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Introdução

Durante muito tempo, não se dava a devida importância ao ensino de Língua 
Portuguesa para alunos surdos, de modo que esses alunos sentiam-se excluídos 
do processo de ensino-aprendizagem e terminavam por abandonar a escola. Atu-
almente, porém, já existem muitas pesquisas voltadas para esse público e sabe-se, 
por exemplo, que os alunos surdos precisam estar na mesma sala em que os alunos 
ouvintes, para que haja um processo de maior interação entre eles. 

Entretanto, apesar dos avanços nas pesquisas, ainda há uma série de melhoras 
necessárias para que os alunos surdos tenham uma educação de qualidade, espe-
cialmente no que diz respeito à aquisição da Língua Portuguesa escrita. Assim, esse 
trabalho foi desenvolvido com a intenção de auxiliar na formação de professores 
mais qualificados e melhor preparados para ensinar o Português escrito para alunos 
surdos e se justifica devido à necessidade de que se invista na qualidade da educa-
ção para esse público, que conta com tantas dificuldades em seu cotidiano escolar e 
extra-escolar, que vão desde a dificuldade de comunicação com familiares, colegas 
de classe e professores, os quais, normalmente não dominam a Libras, até a falta de 
materiais didáticos em sala de aula que não são adaptados às suas necessidades.

1. Mestranda do ProfLetras - UPE Campus Mata Norte. izabel_cbarbosa@hotmail.com

2. Mestranda do ProfLetras - UPE Campus Mata Norte. adrianabarbosadesantana81@gmail.com
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Alunos surdos numa educação inclusiva

Ao realizar um trabalho no componente Língua Portuguesa, em uma sala com 
alunos surdos, é necessário que o professor compreenda o processo de aquisição 
do português escrito por esses alunos e, assim, saiba desenvolver atividades que 
auxiliem os estudantes na aquisição desta segunda língua, levando em considera-
ção a língua brasileira de sinais (Libras) como sua língua materna.

Alguns estudos apontam que quando o estudante surdo já sabe Libras é mais 
fácil aprender a Língua Portuguesa. De acordo com Barbosa e Teixeira (2013, p.1) 
“estudos nessa área, como os dos autores Silva (2008) e Gesser (2009), apontam 
que a língua de sinais, como primeira língua do surdo, facilita a compreensão des-
se aluno no processo de aprendizado de aspectos gramaticais da língua portugue-
sa”.

Uma educação que envolva tanto o uso do Português quanto da Libras (uma 
educação bilíngue) exige mudanças nas práticas pedagógicas em sala de aula, le-
vando em consideração as diferenças nas modalidades linguísticas envolvidas. 
Mas, para issso, é necessário que o profissional envolvido também esteja prepa-
rado para esta mudança de caráter teórico-prático. Na perspectiva de Teixeira e 
Baalbaki (2014, p.21)

verifica-se que os fazeres na área de educação bilíngue para surdos 
apontam para uma imperativa investigação de caráter teórico-prático 
que atenda às necessidades linguísticas desse grupo discente. Especi-
ficamente, o ensino de LP destinado a esses alunos constitui-se como 
tarefa desafiadora aos profissionais do ensino regular, já que a maio-
ria não possui qualquer formação acadêmica para a execução desse 
trabalho. Tal contexto se impõe como um obstáculo à aprendizagem 
da língua portuguesa como segunda língua (LP2): os professores, em 
geral, não sabem Libras – língua de modalidade espaço-visual da co-
munidade surda brasileira – e desconhecem práticas de ensino da mo-
dalidade escrita da LP2.

Os professores precisam se qualificar para garantir aos alunos, de forma ge-
ral, o acesso a uma educação de qualidade de forma que a aprendizagem seja 
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significativa. Se, para isso, é necessário que o profissional tenha que aprender Li-
bras para que o aluno surdo aprenda, então, é fundamental que sejam oferecidos 
cursos de capacitação a todos os profissionais que não tiveram esta formação em 
seus cursos de graduação.

Saber Libras é, então, o primeiro passo para promover uma educação mais 
inclusiva quando se tem alunos surdos em sala. Além disso, sabe-se que tanto o 
ambiente escolar deve passar por adaptações quanto o material utilizado em sala. 
Para o estudante surdo, especificamente, é necessário se utilizar materiais que 
chamem a atenção pela visão, pois, na ausência do sentido da audição, a pessoa 
surda busca nos outros sentidos a forma de obter informações e relacionar-se 
com o contexto ao qual pertence. Assim, os materiais visuais auxiliarão na apren-
dizagem dos assuntos abordados em sala, já que é sempre importante, de acordo 
com Teixeira e Baalbaki (2014, p.34), “propor diferentes metodologias de ensino 
que tivessem como foco a experiência visual e a língua de sinais”.

Quando a escola de modo geral e os professores demonstram interesse em 
utilizar essas metodologias que privilegiam também o processo de ensino-apren-
dizagem para o aluno surdo, fica evidenciada uma genuína preocupação da comu-
nidade escolar para a inclusão e participação dos estudantes com necessidades 
especiais. Na perspectiva de Santos (2012, p.2),

O conceito de inclusão relaciona-se a um ponto de vista voltado para 
as especificidades cognitivas de cada sujeito; há nele uma real partici-
pação de todos os membros que estão presentes em um ambiente. No 
caso da escola, isso requer mudanças nas concepções e métodos de 
ensino para que todos os alunos tenham a oportunidade de desenvol-
ver plenamente suas habilidades.

O processo de inclusão de uma pessoa no ambiente não é apenas garantir 
sua presença física, mas, principalmente, adaptar todo o ambiente e os métodos 
utilizados para o ensino às necessidades dessas pessoas, fazendo, assim, com 
que, nesse caso, o estudante participe ativamente do processo de ensino-apren-
dizagem e possa se comunicar com outros alunos, para aprender de forma cola-
borativa e tirar suas dúvidas com o professor.
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Materiais didáticos multimodais

Material didático pode ser considerado como qualquer material utilizado que 
ajude no processo de aprendizagem do estudante, de acordo com Tomlinson (1998). 
Outro conceito interessante é o de Salas (2004), que explica material didático como 
qualquer material utilizado tanto por professores quanto por alunos a fim de facili-
tar a aprendizagem.

A adaptação de materiais também é uma atividade muito importante, uma vez 
que pode ela pode melhorar a aprendizagem do conteúdo por alguns estudantes. 
Na visão de Tomlinson (2004, p.14)

Making changes to materials in order to improve them or to make them 
more suitable for a particular type of learner. Adaptation can include re-
ducing, adding, omitting, modifying and supplementing. Most teachers 
adapt materials every time they use a textbook in order to maximise the 
value of the book for their particular learners.

Atualmente nos deparamos com materiais, que apresentam várias formas de 
explicar um assunto, envolvendo imagens, texto escrito, utilizando cores diversas e 
fontes diferentes, são os materiais multimodais. Estes materiais agregam possibili-
dades diversificadas de utilização porque favorecem a compreensão do aluno sobre 
o que lhe é explicado fazendo-se a utilização de imagens, cores, sinais etc., como 
apoio ao texto escrito. Muitos materiais disponíveis são multimídias e trazem estas 
características multimodais. Tomlinson (2004, p.14) define material multimídia como 
sendo

Materials which make use of a number of different media. Often they 
are available on a CD-ROM which makes use of print, graphics, video and 
sound. Usually such materials are interactive and enable the learner to 
receive feedback on the written or spoken language that they produce.
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Esses recursos acabam atraindo o estudante e auxiliam-no no processo de 
ensino-aprendizagem e, por serem interativos, levam o estudante a ser mais par-
ticipativo. Mas não só o material fará a diferença, visto que, de acordo com Santos 
(2012, p.2) “as estratégias de ensino, os materiais e as condições de ensino da língua 
são fatores fundamentais para o bom desenvolvimento do aprendizado da LP pelos 
surdos”. 

A constituição da língua brasileira de sinais (libras)

A língua de sinais é uma língua tão natural quanto as línguas orais (QUADROS, 
2004). Elas são capazes de expressar opiniões, pensamento e sentimentos, concei-
tos literais, abstratos e metafóricos. De acordo com Ferreira-Brito (1995, p.1)

As línguas de sinais são línguas naturais porque como as línguas orais 
sugiram espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido 
à sua estrutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, 
emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato - enfim, permi-
tem a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade co-
municativa e expressiva do ser humano.

A Língua Portuguesa (LP) se diferencia da Libras em vários aspectos. As línguas 
orais são lineares, isto quer dizer que seguem uma determinada ordem, enquanto 
que as línguas de sinais são simultâneas, isto significa que as unidades mínimas dis-
tintivas são produzidas ao mesmo tempo, pois não se trata de uma cadeia sonora, 
mas sim de um espaço tridimensional (FERREIRA-BRITO, 1994). Outra característica 
distintiva é a modalidade, enquanto que a LP é oral-auditiva, a Libras é espaço-visu-
al. Esta língua é

utilizada pela comunidade surda do Brasil. Ela apresenta as caracterís-
ticas comuns às línguas, sejam orais-auditivas ou visuais-espaciais. Ela 
possui estrutura própria, variação, parâmetros fonológicos etc. A língua 
acontece com o uso de elementos manuais, corporais e faciais necessá-
rios (SANTOS, 2012, p.7-8).
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As duas línguas também se distinguem por serem percebidas por canais dife-
rentes, enquanto que LP é oral-auditiva (percebemos além da visão, pela audição), a 
Libras é percebida pela visão. Segundo Ferreira-Brito (1995, p.1-2),

As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque utilizam-se 
de um meio ou canal visual-espacial e não oral-auditivo. Assim, articu-
lam-se espacialmente e são percebidas visualmente, ou seja, usam o es-
paço e as dimensões que ele oferece na constituição de seus mecanis-
mos “fonológicos”, morfológicos, sintáticos e semânticos para veicular 
significados, os quais são percebidos pelos seus usuários através das 
mesmas dimensões espaciais.

A língua de sinais não é igual em todos os países. A Libras é uma língua com 
características gramaticais próprias, possuindo também variações regionais e gírias. 
De acordo com Oliveira (2012, p.25),

ao aprendermos a Libras, estamos nos deparando com outra língua 
como o Inglês, o Espanhol e o Alemão. A Libras tem sua origem na língua 
de sinais francesa e diferencia-se das outras línguas de sinais, pois cada 
país possui a sua. Nos Estados Unidos é utilizada a ASL; na França, a LSF 
e assim por diante. Também se diferenciam de acordo com as regiões, 
possuindo gírias, variando de acordo com o nível social, os grupos, nível 
econômico, idade e grau de instrução de seus falantes.

Vários aspectos constituem a Libras, as expressões feitas pelo rosto (expres-
sões não manuais) ou o posicionamento da mão em pontos do corpo (pontos de 
articulação). A pessoa pode se expressar em Libras tanto utilizando o alfabeto ma-
nual (ou datilologia) quanto por sinais que são feitos na mão. Oliveira (2012, p. 25) 
explica que 

O sinal da Libras é formado a partir da configuração de mão, a localiza-
ção deste no corpo e o movimento que é feito. A estas características 
denominam-se parâmetros. De acordo com essas variações, podem-se 
produzir várias palavras. Os parâmetros são características das línguas 
de sinais, existem os principais e os secundários, os parâmetros prin-
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cipais ou maiores são três: a configuração de mão (CM), o ponto de ar-
ticulação (PA) e o movimento (M). O primeiro refere-se a forma que a 
mão assume na formulação do sinal. O ponto de articulação é o local do 
corpo onde será realizado o sinal. E o movimento é o deslocamento da 
mão na realização do sinal.

A libras não é mímica, mas sim uma língua formada por todos os aspectos 
gramaticais que existem nas línguas orais, como o Português. Outro ponto de dife-
renciação entre ela e a Língua Portuguesa está relacionado ao verbo, enquanto que 
em LP existem as desinências para indicar o tempo, o modo, a pessoa e número, 
em Libras, nem todos estes aspectos são marcados. Ferreira-Brito (1995, p. 20-21) 
explica que

A LIBRAS não tem em suas formas verbais a marca de tempo como 
o português. [...] Dessa forma, quando o verbo refere-se a um tempo 
passado, futuro ou presente, o que vai marcar o tempo da ação ou do 
evento serão itens lexicais ou sinais adverbiais como ONTEM, AMANHÃ, 
HOJE, SEMANA-PASSADA, SEMANA-QUE-VEM. Com isso, não há risco 
de ambigüidade porque sabe-se que se o que está sendo narrado ini-
ciou-se com uma marca no passado, enquanto não aparecer outro item 
ou sinal para marcar outro tempo, tudo será interpretado como tendo 
ocorrido no passado.

Como segunda língua oficial do Brasil, de acordo com a lei 10.436/02, a Libras 
é um idioma que deve ser disseminado na sociedade. A inclusão e o respeito do 
sujeito surdo também passa pela comunicação estabelecida entre as pessoas e isto 
só é possível com o conhecimento e o domínio da Libras por parte das pessoas. 
Nesta perspectiva, a escola também não pode excluir o estudante surdo nem das 
explicações, nem das atividades desenvolvidas em sala, tendo por obrigação tam-
bém estimular o uso da Libras não apenas pelo intérprete, geralmente o mediador 
da comunicação nestas instituições, mas por todos que fazem parte do ambiente 
escolar, como forma de vivenciar o verdadeiro processo de inclusão.
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O desenvolvimento do trabalho

O trabalho foi desenvolvido em uma escola pública do Estado de Pernambu-
co, em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, que conta com 40 alunos, 
em idade regular. Nesta turma do turno da manhã, estudam 4 alunos surdos, um 
deles está fora da faixa etária da série e tem 20 anos. Estes são acompanhados, 
diariamente, por uma intérprete de Libras, que interpreta todas as explicações 
dadas pelos professores, além de fazer a interpretação de atividades e avaliações 
a que eles são submetidos. Os professores da turma não tiveram aulas de Libras 
em sua formação acadêmica, nem fizeram cursos de língua de sinais, e somente 
conseguem se comunicar com os alunos através da intérprete, ou com poucos si-
nais aprendidos durante a convivência em sala de aula.

Os alunos surdos sentam-se em fileiras intercalados com colegas ouvintes. 
Esta arrumação foi proposta pela intérprete para incentivar a interação com os 
alunos ouvintes. Estes também não se comunicam fluentemente com seus cole-
gas surdos utilizando a Libras. Apesar de a maioria dos alunos da turma conviver 
com os surdos por mais de dois anos, os ouvintes não aprenderam Libras.

Neste ano, por incentivo da intérprete de Libras e da professora de Portu-
guês, os alunos surdos passaram a ensinar a seus colegas ouvintes um pouco da 
língua de sinais. Tomando uma aula semanal da carga horária de Português, os 
surdos ensinam a seus colegas ouvintes palavras e frases simples em língua de 
sinais. Esta atividade tem melhorado a interação entre os surdos e ouvintes, o 
que colaborou no desenvolvimento das atividades de escrita de Português pelos 
alunos surdos.

As atividades foram desenvolvidas em 8 aulas. Nelas, os alunos surdos reali-
zavam atividades escritas em parceria com ouvintes que lhes auxiliavam sem lhes 
dar respostas prontas. A função dos ouvintes era fornecer informação relacionada 
ao vocabulário que era necessário para escrever frases ou textos em português. 

As atividades desenvolvidas foram todas acompanhadas de figuras que nor-
teavam a produção escrita. Esse recurso imagético foi descrito pelos alunos sur-
dos como facilitador para a compreensão do significado das palavras que deve-
riam utilizar em sua produção textual. Como a Libras é uma língua que não conta 
com flexões verbais de pessoa e número, nem conta com o uso de conectivos, 
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essas particularidades devem ser previstas e levadas em consideração ao se ler a 
produção escrita de um surdo. Além disso, a inversão da ordem direta das pala-
vras na frase faz parte da Libras, de modo que, ao escrever em Português, o surdo 
pode e faz frequentemente a inversão da posição dos termos da oração.  

Os surdos relataram que muitos de seus professores não adaptam materiais 
para serem utilizados por eles. O que traz dificuldades para a sua compreensão 
principalmente de conceitos abstratos. A abstração é algo um pouco difícil para a 
pessoa surda, pois a capacidade de abstrair é desenvolvida através da percepção 
feita pelos sentidos, como apresentam Oliveira e Amaral (2001, p.3)

Na concepção defendida por Weinland, o pensamento é um ato com-
plexo, no qual podemos isolar os perceptos (isto é, as impressões de 
um objeto obtidas pelos nossos sentidos), os conceitos e as generali-
zações, relacionados entre si pelos processos de indução e dedução, 
sujeitos a ação de processos subordinados, como classificação e a for-
mação de hipóteses. 

Os sentidos atuam ativamente no desenvolvimento do ser humano. A pessoa 
surda pela sua condição e as condições externas as quais está submetida tem um 
déficit ainda maior pelo atraso que ocorre na aquisição da linguagem. Muitas ao 
serem diagnosticadas com surdez não são encaminhadas pela família para insti-
tuições especializadas. Os pais não se mobilizam para aprender Libras e quando 
enviam essas crianças para a escola, pouco participam de sua vida escolar. As 
famílias acabam por “inventar” uma língua de sinais para se comunicar com o sur-
do que, mesmo após a aquisição da Libras, não tem em seu contexto doméstico 
pessoas que possam se comunicar com ele em língua de sinais. Moreira (2007, p.1) 
observa que o atraso na aquisição da linguagem é fator predominante na dificul-
dade de abstrair e compreender conceitos pouco concretos:

As dificuldades geradas pelo atraso na linguagem envolvem todos os 
aspectos da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo do indiví-
duo surdo. Uma dessas dificuldades é a abstração de conceitos o que 
prende os surdos a situações mais concretas.
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Os alunos surdos participantes deste projeto sofrem com esse atraso na aqui-
sição da Libras. Eles foram mandados para a escola após os sete anos de idade, os 
pais pouco ou nada sabem da língua de sinais, nem frequentam a escola com assi-
duidade. Mesmo quando chamados para reuniões, alegam motivos diversos para 
sua ausência. Um dos alunos mora em outra cidade, o que dificulta a presença 
na escola em contra-turno para atividades de reforço escolar com a intérprete. O 
ambiente de comunicação em Libras desses surdos se restringe ao espaço escolar, 
onde poucos dos outros alunos e professores se comunicam em língua de sinais 
com eles. 

Diante desse quadro adverso, qualquer atividade que proponha a melhoria 
de sua comunicação e a aquisição de conhecimentos é válida para seu desenvol-
vimento. 

As primeiras atividades propunham numerar figuras em ordem lógica para a 
formação de histórias. Sendo conhecedores dos números e apoiados pelas figu-
ras, os alunos surdos responderam a essa atividade rapidamente e relataram que 
as figuras tornavam a atividade muito fácil de ser executada.

Na segunda atividade, os alunos recebiam uma ficha com figuras numeradas 
(1 e 2) e, ao lado, uma coluna de frases que deveriam ser relacionadas às figuras. 
Cada frase referia-se a uma das figuras. Nessa atividade os surdos leram as frases 
que estavam escritas em português e na ordem direta (sujeito, verbo e comple-
mento) e numeraram de acordo com as figuras. O entrave para a resposta desta 
atividade estava no conhecimento vocabular. Os alunos relataram que desconhe-
ciam o significado de algumas palavras, nesse ponto receberam auxílio dos cole-
gas ouvintes para compreenderem o significado dos vocábulos desconhecidos.

Seguindo-se a essa atividade, os alunos receberam uma ficha que trazia duas 
figuras. Eles deveriam escrever 5 frases para cada imagem. Esta atividade foi rela-
tada pelos alunos como um pouco mais difícil, pois eles deveriam criar as frases. 
Baseando-se em sua primeira língua, que é a Libras, os alunos escreveram frases 
que não apresentam claramente a ordem direta do português, suas frases tam-
bém não apresentam conectivos. 

A primeira figura apresentava um garoto puxando o rabo de uma vaca. Algu-
mas das frases escritas foram: 
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Aluno 1: “homem vaca rabo puxar”, homem raiva muito andar”, “não saber 
que homem fazer”, “como homem vaca falar quer não”.

Aluno 2: “homem vaca rabo paixar”, “homem raiva muito andar”, “não sa-
ber que homem fazer”, “como homem vaca falar quer não”.

Aluno 3: “homem pega boi”, “boi não entender”.

Aluno 4: “andar, chegar, rabo”, “vaca, não saber porque”, “eu quero não 
puxa”, “eu serio vacé homem”. 

A segunda figura mostrava o garoto correndo e a vaca o perseguindo. Para 
essa figura, os alunos escreveram:

Aluno 1: “homem andar preocupada”, “vaca ocorre raiva muito”, “homer 
perdi desculpa”, vaca raiva mal muito”, “andar homem rapidor”.

Aluno 2: “homem amdar preocupada”, “vaca ocorre raiva muito”, “homer 
perdi desculpo”, vaca raiva mal muito”, “amdar homem rapidor”. 

Aluno 3: não respondeu esta atividade.

Aluno 4: “correr homem preocupada”, “vaca, homem desculpa”, “vaca cor-
rer homem”, “ver cari”.

Observa-se que os alunos percebem a ação descrita nas imagens, porém apre-
sentam alguma dificuldade para ordenar as frases seguindo a ordem direta do por-
tuguês (sujeito, verbo, complemento), os conectivos são inexistentes tanto quanto 
os artigos ou qualquer vocábulo que não se restrinja aqueles que são perceptíveis 
na figura. Suas frases são claramente descritivas, não utilizam inferências partindo 
das imagens.
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A flexão de gênero na escrita e a concordância verbal e nominal fazem parte 
dos aspectos gramaticais que são difíceis de serem assimilados e empregados pe-
los alunos surdos em sua escrita, porque, na Libras, esses conceitos são expressos 
de forma diferente da Língua Portuguesa. Para se ter uma noção dessa questão, 
para dizer menina bonita ou menino bonito, em Libras, a diferença está nos sinais 
equivalentes aos nomes menina e menino, não no sinal referente ao adjetivo bo-
nita(o). Por isso, na frase “homem andar preocupada” do aluno 1, o adjetivo não 
concorda com o substantivo a que se refere, alterando o gênero.

Os alunos surdos relataram que a maior dificuldade para eles escreverem 
em português é o desconhecimento de vocabulário e estruturas gramaticais. Para 
eles, português é muito difícil. E essa dificuldade repercute no desempenho de-
les em outras matérias escolares que necessitam de leitura e produção textual 
em Português. Os alunos surdos relataram ainda que se houvessem mais figuras 
como apoio para as atividades escolares ficaria mais fácil memorizar as palavras 
e seus significados. 

Ao final da aplicação de todas as atividades, os alunos surdos expressaram 
opinião positiva quanto ao tipo de atividade de produção textual proposta enfati-
zando que as figuras facilitam a compreensão dos conceitos e a memorização das 
palavras.      
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Considerações finais

Após a aplicação das atividades com os alunos surdos, percebeu-se como a 
falta do domínio da Língua Portuguesa escrita atrapalha o desempenho deles não 
só nesse componente como em todos os demais componentes da grade curricu-
lar escolar. Além disso, vimos a importância de o professor ter a sensibilidade de 
perceber quão importante é fazer adaptações dos materiais didáticos, já que es-
ses não levam em consideração o público de alunos surdos. Observamos também 
a importância de o professor dominar a Libras para que haja uma comunicação 
efetiva com esses alunos. 

E, por fim, ainda foi possível perceber que há atitudes isoladas, que partem 
da intérprete, no sentido de ensinar um pouco da Libras para os demais alunos a 
fim de que possam se comunicar com os colegas surdos, o que denota a necessi-
dade de um investimento em larga escala por parte das escolas e das secretarias 
de educação para que a comunidade escolar, de modo geral, possa estar prepa-
rada para receber alunos surdos e interagir com eles o máximo possível a fim de 
lhes proporcionar uma educação, de fato, inclusiva e relevante para a sua vida 
dentro e fora da escola.
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LIvrOs dIdÁTICOs dE ALFABETIZAÇÃO: O QUE dIZEM E 
FAZEM A rEsPEITO dO ALFABETIZAr LETrANdO

JOsÉ CArLOs dE FrANÇA FILHO (UFPE)

Introdução

Conforme a concepção de ser/estar alfabetizado, as práticas de ensino se ba-
seiam na escrita enquanto um código ou enquanto um sistema de representação. 
Enquanto código, o ensino se resume à memorização, através de atividades de re-
petição. Enquanto sistema de representação, o ensino da escrita ocorre através da 
reflexão sobre seu funcionamento, a partir das mais variadas atividades, entre as 
quais a utilização de jogos e a leitura de textos de diversos gêneros (MORAIS, 2012).

Percebe-se, portanto, o conceito de letramento presente nessa ampliação do 
conceito de alfabetização. Os estudos sobre o letramento trouxeram a ideia de que 
era possível alfabetizar, também, a partir do contato com a leitura e produção de 
textos. Assumimos, portanto, a perspectiva de que alfabetizar letrando é a forma 
de ensino mais indicada para alcançar a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Neste artigo, buscamos investigar se os livros didáticos de alfabetização colo-
cam em prática as perspectivas teóricas que defendem com relação à proposição 
de uma alfabetização na perspectiva do letramento. 

Percurso metodológico

À luz do que os teóricos discutem a respeito dos processos de alfabetização 
e de letramento e das relações entre ambos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979; KLEI-
MAN, 1995; SOARES; 1998), analisamos, com base na análise de conteúdo de Bardin 
(2011), as orientações teóricas e metodológicas dirigidas ao docente alfabetizador 
nos manuais/guias do livro do professor e uma unidade de atividades de dois livros 
didáticos do 1º ano do Ensino Fundamental (Alfabetização), a saber: “Português – 
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uma proposta para o letramento – alfabetização” (SOARES; ROCHA, 1999) e “Projeto 
Pitanguá – Português – 1º ano” (MANTOVANI et al, 2011), observando as atividades 
com foco na alfabetização e no letramento.

A escolha dos referidos livros se justifica porque, primeiro, ambos se propõem 
a um trabalho na perspectiva do alfabetizar letrando, e, segundo, porque são de 
épocas diferentes: o primeiro do final da última década do século XX; o outro do 
início da segunda década do século XXI. Isso aponta para o fato de que já no final do 
século XX se propunha um ensino de alfabetização na perspectiva do letramento e 
que no início da segunda década do século XXI essa perspectiva de ensino ainda é 
proposta. 

A partir da leitura dos manuais/guias do livro do professor, observamos se as 
bases que orientam o trabalho de alfabetização estão, de fato, voltadas para o alfa-
betizar letrando. 

A partir da análise de uma unidade didática de cada um dos dois livros, busca-
mos identificar, num primeiro momento, se as atividades propostas tinham como 
foco a alfabetização (as propriedades do sistema de escrita alfabética) ou o letra-
mento (as práticas sociais de leitura e de escrita). Num segundo momento, se as 
atividades estavam, portanto, em consonância com o trabalho de alfabetização que 
estava sendo proposto. 

Antes de apresentar os dados encontrados no presente estudo, discutiremos a 
seguir, alguns referenciais teóricos sobre o alfabetizar letrando.

Algumas reflexões sobre a alfabetização na perspectiva do 
letramento

As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 
1979) já anunciavam a impossibilidade de continuar alfabetizando apenas com os 
métodos tradicionais de alfabetização, sob pena de o fracasso da alfabetização con-
tinuar se apresentando. Com o surgimento dos estudos sobre o letramento, essa 
impossibilidade se evidenciou, pois tais estudos demonstravam a necessidade de 
os alfabetizandos serem, também, inseridos em práticas sociais de leitura e escrita 
durante seu processo de aprendizagem da língua escrita.
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Para Mortatti (2007, p. 167), talvez “a maior contribuição da introdução do 
termo/conceito ‘letramento’ no Brasil seja a de reapresentar sobre novas bases 
e nestas novas condições histórico-sociais essas antigas perguntas”, quais sejam: 
“O que é ensinar a ler e escrever? A quem compete esse ensino? Onde deve/pode 
ser realizado? A quem se destina? Ensinar a ler e escrever o quê? Como? Por quê? 
Para quê?”.

Sabe-se que, realmente, a chegada do termo letramento influenciou positiva-
mente uma reorientação do ensino nas classes de alfabetização, já que se tornou 
inevitável ampliar o conceito de alfabetização, para responder aos questionamen-
tos mencionados.

Nesse sentido, vários estudos têm demonstrado o que Soares (2004) já pos-
tulava:

a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas so-
ciais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e 
este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização (SOARES, 2004, p. 14)

Diversos pesquisadores, portanto, têm defendido a alfabetização na perspecti-
va do letramento (MORAIS, 2012; MORTATTI, 2007; SOARES, 2004), uma vez que são 
processos simultâneos.

Vejamos, então, o que dizem e como procedem os livros didáticos.

O que dizem os livros didáticos: as orientações ao professor 
alfabetizador

Livro Projeto Pitanguá – Português – 1° Ano

Nos “princípios norteadores da coleção”, verifica-se a perspectiva do alfabe-
tizar letrando, quando se postula que “o compromisso dos três primeiros anos do 
primeiro segmento do ensino fundamental é com o processo de alfabetização e le-
tramento, com atenção especial às necessidades sociais, psicológicas e afetivas das 
crianças de seis anos” (p. 05).
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Também se enfatiza a necessidade de concentrar-se a atenção “na ampliação 
do universo da criança sobre a língua e a escrita” (p. 05), no ciclo de alfabetiza-
ção, na perspectiva do alfabetizar letrando, considerando-se que tanto os conhe-
cimentos sobre os usos da língua oral e escrita, quanto os conhecimentos sobre o 
sistema de escrita alfabética (SEA) são fundamentais nessa etapa.

Nessa mesma perspectiva, afirma-se que a coleção “parte do princípio de 
que a leitura, associada à produção de textos, deve ocupar um lugar de destaque 
na escola e, nos três primeiros anos, essas atividades devem ser cotidianamente 
estimuladas concomitantemente às reflexões sobre o sistema de escrita” (p. 09).

Nas “Orientações gerais para o trabalho do professor”, também se verifica a 
orientação para uma alfabetização na perspectiva do letramento:

outro aspecto importante é garantir que em meio a essas atividades 
[outras que compõem a rotina] sempre sejam articuladas ações que 
envolvam a reflexão sobre o sistema de notação da língua (alfabetiza-
ção linguística) e a ampliação do conhecimento de mundo do aluno por 
meio de atividades de leitura e escrita (letramento). (p. 13)

Na sequência, o guia didático traz sugestões de “atividades com foco na am-
pliação do letramento do aluno” e “atividades com foco na alfabetização”.

No que se refere às “atividades voltadas para a ampliação do letramento” do 
aluno, defende-se a leitura e a produção de textos como atividades permanentes 
na rotina da sala de aula, justificando que tais atividades

possibilitam ao professor inserir os alunos em práticas às quais estão 
habituados, como, por exemplo, leituras diárias que envolvem textos de 
esferas variadas e com diferentes finalidades, até mesmo relacionadas à 
produção escrita (ler e registrar; elaborar lista de eventos)” (p. 14).

A leitura de textos literários é apontada como uma das atividades para am-
pliação do letramento, de maneira que são apresentadas sugestões para estabe-
lecer uma rotina de leitura desses textos. Nesse momento, observa-se uma visão 
de letramento que extrapola os muros da escola (KLEIMAN, 1995), quando se su-
gere “estimular os alunos a levar o livro para casa e compartilhá-lo com familiares 
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e amigos, de modo a aproveitar os conhecimentos e as vivências fora da escola 
para dinamizar as conversas e a construção de conhecimento sobre a leitura e a 
escrita dentro da escola” (p. 15). 

Por fim, sugere-se, para ampliação do letramento, que se aproveitem situ-
ações do cotidiano para ensinar sobre a leitura e a escrita em situações de uso 
real, possibilitando que “eles [os alunos] aprendam a respeito da diversidade de 
propósitos da escrita, agindo como usuários antes de poderem escrever por si 
mesmos” (p. 21).

Sobre as “atividades com foco na alfabetização”, são destacados os usos da 
leitura e da escrita que possibilitam criar situações de reflexão sobre a língua. 
Observa-se, com isso, um entendimento de que as atividades voltadas para a 
aprendizagem do SEA (alfabetização) não têm que ser dissociadas das ativida-
des de leitura e escrita (letramento). Assim, orienta-se, por exemplo, “escrever 
e ler a sequência de ações do dia (agenda) sistematicamente no início da aula e 
incluir, aos poucos, os alunos nessa ação, convidando-os à escrita e à leitura por 
si mesmos” (p. 22).

Outro aspecto destacado com foco na alfabetização é a necessidade de pro-
ceder-se a registros para acompanhar o percurso de aprendizagem dos alunos no 
que se refere às peculiaridades do sistema de escrita alfabética. Afirma-se, então, 
que “para conhecer melhor seus alunos, tomar conhecimento do que já sabem e 
seu percurso na aprendizagem da leitura e da escrita e ter mais subsídios para to-
mar decisões e planejar novas atividades é fundamental observá-los ao longo do 
ano e fazer registros com periodicidade regular” (p. 23).

Percebe-se, portanto, que este livro didático (LD) apresenta um discurso afi-
nado com os estudos mais recentes sobre a alfabetização na perspectiva do letra-
mento.

Livro Português – uma proposta para o letramento – Alfabetização

No que se refere aos “fundamentos da coleção” (1º item do manual do profes-
sor), é possível evidenciar-se a perspectiva do alfabetizar letrando, quando é defen-
dida uma proposta para o letramento como fundamento e finalidade do ensino de 
português, isto é, não basta aprender a ler e escrever, é preciso atingir o letramen-
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to. Coloca-se a definição de letramento da seguinte forma: “Letramento é o estado 
ou condição de quem não só sabe ler e escrever, MAS exerce as práticas sociais de 
leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as 
práticas sociais de interação oral” (grifos das autoras, p. 03).

O conceito de letramento acima proposto permite identificar a concepção de 
língua que orienta as atividades da coleção. Pressupõe-se uma concepção de língua 
enquanto discurso, “processo de interação (inter-ação) entre sujeitos”. Nesse pro-
cesso, 

os interlocutores vão construindo sentidos e significados ao longo de 
suas trocas linguísticas, orais ou escritas, sentidos e significados que se  
constituem segundo as relações  que cada um mantém com a língua, 
com o tema, segundo conhecimentos prévios, atitudes e pré-conceitos, 
segundo ainda as relações que os interlocutores  mantêm entre si , se-
gundo a situação específica  em que interagem, segundo o contexto so-
cial em que ocorre a interlocução. (p. 03-04).

Ao fundamentar este LD nas concepções de língua e letramento acima expos-
tos, apontam-se os objetivos do ensino de Português, entre os quais:

• Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações dis-
cursivas diversificadas em que haja motivação e objetivo para ler e 
produzir textos de diferentes tipos e gêneros com diferentes funções 
e em diferentes situações de produção.

• Desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais de dife-
rentes gêneros e com diferentes funções conforme os interlocuto-
res, os seus objetivos, o assunto sobre o qual falam ou escrevem, o 
contexto, enfim, as condições de produção do texto oral ou escrito.

• Desenvolver as habilidades de interação oral e escrita em função e a 
partir do grau de letramento que o aluno traz de seu grupo familiar 
e cultural, uma vez que há uma grande diversidade nas práticas de 
oralidade e no grau de letramento entre os grupos sociais a que os 
alunos pertencem (...). (p. 04-05).
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Nessa perspectiva, postula-se que “um ensino de Português que vise ao letra-
mento, isto é, ao aperfeiçoamento da prática social da interação linguística, através 
do desenvolvimento das habilidades do aluno de falar e de ouvir, escrever e ler, tem 
de ter como unidade básica o texto” (p. 06).

No item 2 do manual do professor (Áreas e atividades de aprendizagem), ao 
tratar sobre a área/seção “Reflexão obre a língua/atividades: leitura e escrita”, pon-
tua-se que, numa proposta para o letramento, como é o caso da coleção do LD em 
foco, as “atividades de reflexão sobre a língua voltam-se para a observação e análise 
da língua em uso” (p. 25). 

No que concerne à reflexão sobre a língua na alfabetização, orienta-se que se 
concentre apenas nas relações entre língua oral e língua escrita. Sobre isso, afirma-
se que

no início da escolaridade, momento em que a reflexão sobre as relações 
entre língua oral e língua escrita é fundamental, porque é o momento 
de entrada no mundo da escrita, é adequada a reflexão sistemática ape-
nas sobre essas relações, fundamental para que o aluno reconheça as 
semelhanças e diferenças entre essas duas modalidades, quer no nível 
fonológico-ortográfico, quer no nível textual; a reflexão sobre os demais 
aspectos do funcionamento da linguagem, nesta etapa, deve ser exerci-
da à medida que problemas e oportunidades surjam, a partir dos textos 
produzidos pelos próprios alunos. (p. 25)

 Essas e outras considerações, feitas durante as atividades de reflexão sobre a 
língua, demonstram que as especificidades do processo de alfabetização não foram 
negligenciadas neste LD. 

Observa-se, também, que este LD sugere um trabalho de alfabetização na 
perspectiva do letramento.
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O que fazem os livros didáticos: as atividades propostas 

Realizamos análise de uma unidade didática de cada livro. Como critério para 
a escolha das unidades, utilizamos o fato de apresentarem temáticas semelhantes: 
ambas tratam a respeito dos nomes.

 Foi feito, então, o levantamento das atividades propostas sobre alfabetização 
e sobre letramento. O resultado obtido encontra-se no quadro a seguir:

Quadro 1 – Frequência das atividades de alfabetização e de letramento

Número de 
questões

Questões 
Alfabetização % Questões 

Letramento %

Livro Proje-
to Pitanguá.
Português – 
1º ano

47 31 65,95 16 34,04

Livro Portu-
guês – uma 
proposta para 
o letramento.
Alfabetização 

124 52 41,93 72 58,06

Os dados apresentados no quadro acima demonstram que os dois livros têm 
a preocupação de trabalhar tanto questões referentes à alfabetização quanto ao 
letramento.

Apesar disso, é possível perceber que há uma diferença na ênfase que cada um 
dá a esses processos de aprendizagem.

No Livro Projeto Pitanguá – Português – 1º ano, observa-se um trabalho maior 
em relação à alfabetização, que toma 65,95% das questões da unidade, enquanto 
apenas 34,04% das atividades são relativas ao letramento.

 O Livro Português – uma proposta para o letramento – alfabetização, por sua 
vez, demonstra maior equilíbrio entre as atividades: 41,93% tratam das questões 
sobre a alfabetização e 58,06%, sobre letramento.

Na sequência, apresentaremos algumas das atividades trabalhadas em cada 
livro, conforme o foco: alfabetização ou letramento.



169

XXVI Jornada do Gelne

Livro Projeto Pitanguá – Português – 1º ano 

Atividades com foco na alfabetização

• COM OS COLEGAS E O PROFESSOR, SIGA AS DICAS PARA DESCOBRIR 
OUTROS NOMES CURIOSOS DE CIDADES DO BRASIL.

• UM SALGADO PEQUENO. FICA NO PARÁ.

(p. 33)

• CIRCULE NA CANTIGA AS PALAVRAS:

TIRAVA                          DENTRO                    MERGULHAR

(p. 35)

• CIRCULE DE AZUL AS VOGAIS DA PALAVRA:

PEIXINHO

(p. 35)

• SEPARE COM UMA BARRA CADA PALAVRA:

• ACANOAVIROU
• PORDEIXÁ-LAVIRAR
• FOIPORCAUSADO
• QUENÃOSOUBERMAR

(p. 35)
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Atividades com foco no letramento

• QUAL DESSES NOMES VOCÊ ACHOU MAIS INTERESSANTE? POR QUÊ?
(p. 33)

• CONVERSE COM OS COLEGAS E COM O PROFESSOR.
• PARA QUE SERVE UMA CANTIGA DE RODA?

(p. 34)

• CONTE A SEU COLEGA QUEM ESCOLHEU SEU NOME E O MOTIVO DES-
SA ESCOLHA. SE VOCÊ NÃO SOUBER, PERGUNTE À SUA FAMÍLIA E, DE-
POIS, CONTE À TURMA. PEÇA A UM FAMILIAR QUE ANOTE ABAIXO A 
INFORMAÇÃO PARA VOCÊ.

 (p. 42)

Livro Português – uma proposta para o letramento – alfabetização

Atividades com foco na alfabetização

• NO TEXTO QUE SEU PROFESSOR LEU, APARECEM AS PALAVRAS:

TEODORO
ARO
OURO

• O QUE ESSAS PALAVRAS TÊM DE PARECIDO, NO JEITO DE FALAR?
(p. 10)

• COM A AJUDA DO PROFESSOR, LEIA OS NOMES ABAIXO:

TEODORO DORA
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• ESCREVA ESSES NOMES COLOCANDO UMA LETRA EM CADA 
QUADRINHO. ANTES DE COMEÇAR, CONVERSE COM SUA TUR-
MA:

• QUE PALAVRA VOCÊ VAI ESCREVER NO PRIMEIRO QUADRINHO?

• COMO VOCÊS DESCOBRIRAM A PALAVRA QUE IA FICAR NO PRI-
MEIRO QUADRINHO?

• PINTE AS LETRAS DO NOME DE DORA QUE APARECEM NO 
NOME DE TEODORO.

• QUANTAS LETRAS SÃO?
• QUE PALAVRA ESSAS LETRAS FORMAM?

(p. 10)

• OLHE A RELAÇÃO DOS MESES DO ANO NA ATIVIDADE 4 E RESPONDA:
• QUAL É O NOME DO MÊS QUE TEM 9 LETRAS?
• QUE MÊS VEM PRIMEIRO: JUNHO OU JULHO?
• QUE LETRA VOCÊ TEM QUE MUDAR NA PALAVRA JULHO PARA 

FORMAR JUNHO?
(p. 42)

• AGORA É A SUA VEZ. COLOQUE CADA LETRA DO NOME DO MENDELÉ-
VIO EM UM QUADRINHO.

MENDELÉVIO
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• QUANTAS LETRAS TEM O NOME DO MENDELÉVIO?
• SOBRARAM QUADRINHOS? QUANTOS?

(p. 49)

Atividades com foco no letramento:

• VOCÊ SABE O QUE É UM AUTOR DE HISTÓRIAS? O QUE ELE FAZ?
• QUAL É O NOME DA AUTORA DO TEXTO?

(p. 10)

• TEODORO FEZ HORA, DEMOROU PARA DAR O RECADO. DORA JÁ NÃO 
ESTAVA AGUENTANDO MAIS.

• JÁ ACONTECEU COM VOCÊ UMA SITUAÇÃO PARECIDA? CONTE 
PARA SUA TURMA.

(p. 16)

• VOCÊ CONHECE PESSOAS QUE GOSTAM MAIS DO APELIDO DO QUE 
DO NOME DELAS? CONTE PARA SUA TURMA. 

(p. 18)

• TODO NOME TEM UMA HISTÓRIA. PROCURE SABER MAIS SOBRE O SEU 
NOME. QUEM ESCOLHEU E POR QUÊ. CONTE PARA SEUS COLEGAS E 
SEU PROFESSOR.

• ESCUTE O QUE SEUS COLEGAS TÊM PARA DIZER E OBSERVE. HÁ OU-
TRAS HISTÓRIAS PARECIDAS COM A SUA?

(p. 36)

Considerações finais

A análise das orientações ao professor alfabetizador evidenciou que ambos 
os livros orientam o trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento, con-
cebendo, portanto, que alfabetizar letrando é mais produtivo, uma vez que alia o 
ensino das propriedades do SEA ao ensino dos usos que se fazem da leitura e da 
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escrita, numa convergência que culmina numa aprendizagem significativa.
A análise das atividades propostas nesses livros didáticos comprovou que os 

livros procedem tal qual suas concepções, ou seja, propõem as atividades em con-
formidade com as concepções de alfabetização e letramento que defendem.  Assim, 
ambos apresentaram atividades voltadas para a alfabetização e para o letramento, 
numa indicação clara que defendem o alfabetizar letrando.

Alguns detalhes sobre a distribuição das atividades com foco nesses dois pro-
cessos puderam ser observados. Por exemplo, no livro “Português – uma proposta 
para o letramento – alfabetização”, verificou-se que foram propostas mais ativida-
des voltadas para o letramento do que para a alfabetização (aproximadamente 58% 
e 42%, respectivamente), mas que isso foi feito de forma equilibrada como revelam 
os números percentuais.

O outro livro “Projeto Pitanguá – Português – 1º ano”, por outra lado, apresen-
tou mais atividades voltadas para a alfabetização do que para o letramento (aproxi-
madamente, 66% e 34 %, respectivamente); mas, ao contrário do livro anterior, 
isso não aconteceu de forma equilibrada, configurando-se uma hegemonia do pro-
cesso de alfabetização sobre o processo de letramento.

Essas pequenas diferenças a parte, conclui-se que alfabetizar letrando é uma 
proposta de ensino possível, tendo em vista que os livros analisados a colocaram 
em prática, através da proposição de atividades voltadas para esse fim, embora 
com algumas peculiaridades.
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LOUsA dIGITAL: UMA INvEsTIGAÇÃO sOBrE 
LETrAMENTO E ENsINO MEdIAdO

JEANyNNI FOrTUNATO sEvErO1 (UFCG)

Introdução

Tendo em vista o crescente acesso às TIC e sua implantação nos meios sociais, 
deparamo-nos com uma nova realidade: o uso das tecnologias no ambiente escolar. 
Muitos são os investimentos no que se refere à implantação dessas TIC na escola, 
uma realidade quem tem sido vivida por muitos estudantes e professores do muni-
cípio de Garanhuns, Pernambuco. Porém nos indagamos se essa prática realmente 
é eficaz no processo de aprendizagem do educando ou se este é mais um aparato 
colocado dentro da escola cujas tecnologias são utilizadas como jogo de marketing, 
buscando atrair a atenção da sociedade. 

As escolas estão cada vez mais inserindo novos recursos tecnológicos em suas 
salas de aula e no ambiente escolar como um todo, pois o uso das TIC contribui, como 
aponta Masetto (2006), para uma melhor dinâmica da sala de aula, auxiliando o do-
cente quanto à motivação e ao interesse dos estudantes em participar ativamente 
das atividades desenvolvidas no contexto escolar, além de possibilitar a docentes e 
discentes situações vinculadas à nova realidade de estudo, pesquisa e uma maior re-
lação com os conhecimentos produzidos. 

Quanto a esta nova realidade de estudo, podemos dizer que o uso destes equi-
pamentos tecnológicos, no ambiente escolar, vem criando novas possibilidades e de-
safios tanto para professores como para estudantes, pois a frequência de uso das TIC 
(sejam computadores, tablets, smartphones etc.), oferta-nos uma nova realidade cuja 
‘tela’ é o principal agente de troca de informações, pois é nela, e através dela, que o 

1. Mestranda em Educação pelo PPGEd/UFCG/UAEd.
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conhecimento vai se formatando, com novas leituras e novas condições de escrita. 
Isso, no entanto, leva-nos a uma nova compreensão de leitura e escrita, pois se 

os meios de divulgação são outros, os códigos da comunicação também se modifi-
cam, pois cada suporte possui uma demanda diferenciada (RIBEIRO, 2011). No caso 
das novas tecnologias, deparamo-nos com a leitura e a escrita na tela, tendo como 
principal característica sua estrutura dinâmica e não linear. 

Neste sentido, as formas de ensino da língua materna também sofrem altera-
ções, pois a escrita e a leitura no campo digital exigem novos saberes, assim como 
formas diferenciadas de ensino, como nos apontam Kenski (2008) e Coscarelli (2011) 
ao tratar das novas possibilidades que as tecnologias nos oferecem no campo da lín-
gua portuguesa.

Sendo assim, deparamo-nos com as novas possibilidades e desafios que o uso 
das tecnologias em sala de aula nos impõem, pois a partir da utilização das TIC como 
recursos para o ensino é que serão, novamente, definidas as relações entre o conhe-
cimento, a ser ensinado, o professor e os estudantes (KENSKI, 2008). 

Neste aspecto o docente é figura determinante nesse novo contexto educacio-
nal, pois a aprendizagem dos educandos vai depender do modo como o professor 
utiliza as TIC em suas práticas pedagógicas, assim como dependerá diretamente da 
postura que o mesmo adota sobre a sua prática, pois o docente deve ter uma postura 
de mediador diante dos assuntos a serem estudados, de forma a facilitar a aprendiza-
gem dos estudantes (MASETTO, 2006).

referencial teórico

Com o crescente acesso às TIC, e a utilização destas nas salas de aula, encontra-
mos novos desafios para a educação. Agora a aquisição da leitura e da escrita não 
dependem especifica e diretamente da folha e do lápis. Estes elementos ainda são de 
extrema importância no contexto educacional, e dificilmente perderão seu espaço, 
porém o advento das tecnologias e seu uso no ambiente escolar fizeram com que 
surgissem novas formas de ler e escrever, o que nos leva a pensar em novas práticas 
de ensino da língua materna. 

Nessa conjuntura, a escrita se modificou e o texto não é mais linear. Agora po-
demos encontrar em um único texto, imagens, sons, vídeos, outros textos e sites da 
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internet, o chamado hipertexto. A leitura seguiu o mesmo ritmo e ganhou uma nova 
roupagem. Porém, com uma diferença, emergiu uma nova linguagem, a digital e a 
esse respeito, Kenski (2008, p. 33) ressalta que 

a linguagem digital, expressa em múltiplas TICs, impõe mudanças radi-
cais nas formas de acesso à informação, à cultura e ao entretenimen-
to. O poder da linguagem digital, baseado no acesso a computadores 
e todos os seus periféricos, à internet, aos jogos eletrônicos etc., com 
todas as possibilidades de convergência e sinergia entre as mais varia-
das aplicações dessas mídias, influencia cada vez mais a constituição de 
conhecimentos, valores e atitudes. Cria uma nova cultura e uma outra 
realidade informacional. 

Sendo assim, se faz necessário uma nova forma de ensino da língua materna, 
voltada para as novas possibilidades de leitura e escrita que as TIC nos oferecem. Para 
tanto, devemos ter em mente a mudança nas práticas de letramento e alfabetização, 
voltada para uma perspectiva eletrônica, o que pressupõe o letramento digital.

Os docentes também se encontram em um constante processo de aprendiza-
gem, ademais com a inserção das TIC no ambiente escolar foi necessário que estes 
viessem a ampliar a formação em serviço, para utilizarem da lousa digital com os 
estudantes.

A leitura na tela possui suas especificidades assim como qualquer meio de leitu-
ra. Neste sentido, Ribeiro (2011) nos aponta que

cada suporte, à medida que foi inventado e refinado, criou especificida-
des: o jornal, com sua diagramação e sua periodicidade peculiares, produz 
determinadas expectativas no leitor, assim como as revistas, as bulas de 
remédio, os out doors, os livros e até mesmo os muros urbanos. (p. 126)

Agora os estudantes possuem outro meio de leitura e escrita. O papel e o lápis 
já não são os únicos materiais presentes na sala de aula, pois se começa a ver as le-
tras através da tela de um computador e a formatação da escrita já não é a mesma. 
A realidade vivenciada por nossos estudantes é o hipertexto. Desde então, o texto 
ganhou vida, têm imagens e sons, sofreu alterações em sua maneira de ser.



178

XXVI Jornada do Gelne

 Coscarelli (2011, p. 29) considera as especificidades do letramento no ciberes-
paço e declara que

se antes era importante saber separar as palavras em sílabas, hoje, 
quem digita não precisa se preocupar em partir as palavras para alinha 
o texto, pois o computador faz isso automaticamente. Se antes era pre-
ciso saber escrever com letra cursiva, de preferência legível e bonita, 
agora é preciso saber digitar, é preciso conhecer as fontes disponíveis no 
computador e como usá-las.

Desta forma, é necessário que os estudantes sejam letrados digitalmente para, 
assim, desfrutarem de todas as possibilidades de aprendizagem que a lousa digital 
lhes oferece. Compreendendo, portanto, as novas formas de leitura e escrita com sua 
característica interativa e não linear.

Quanto à mediação pedagógica e os recursos tecnológicos tratam-se, pois, de 
um duplo objeto. Nessa dualidade é necessário considerar a situação de aprendiza-
gem do aluno, bem como a recepção que se faz à tecnologia, observando, em impor-
tância, sua função e espaço de atuação. Na convergência desses saberes o risco é 
considerável, uma vez que a aliança entre os polos de atuação pretende-se enquanto 
promotora da integração dos conhecimentos na formação escolar.

Para tanto, apropriamo-nos do conceito de mediação pedagógica como posto 
em Moran (2006), para quem essa mediação se dá na interface das relações dinâ-
micas entre o aluno, o professor, os contextos e saberes nas situações educativas 
formais. Nessa conjuntura, a principal motivação para a utilização das tecnologias 
na educação visa, sobretudo, melhorar a qualidade do ensino posto que, o modo de 
inscrição do meio tecnológico na relação pedagógica surge por buscar melhorar a 
situação de ensino-aprendizagem dos alunos.

Não cabe ao docente tentar competir com as TIC, pois a capacidade de armaze-
namento destas é imensamente superior a do ser humano. Sendo assim, o professor 
precisa desempenhar o seu real papel enquanto mediador das práticas de ensino às 
tecnologias. Sua função seria, pois, atuar como

orientador das atividades do aluno, de consultor, de facilitador da apren-
dizagem, de alguém que pode colaborar para dinamizar a aprendizagem 
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do aluno, desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto 
com o aluno, buscando os mesmos objetivos; numa palavra, desenvol-
verá o papel de mediação pedagógica. (MASETTO, 2006, p. 142)

Logo, o professor enquanto mediador deve fazer com que o estudante, utilize 
as TIC para facilitar a sua aprendizagem e não para serem comandados por elas, ou 
mesmo por quem as tenha programado. A maioria das tecnologias não possui uma 
finalidade didática. Nesse sentido, cabe ao professor adequá-las de modo a torná-las 
úteis para fins pedagógicos, posto que as TIC costumam ser utilizadas como meros 
instrumentos.

Sendo assim, compreendemos que a projeção do uso das TIC na escola consiste 
em uma perspectiva construcionista, na qual seu uso possui uma característica de 
mediação pedagógica, bem como a troca de informações e debates entre os agentes 
participantes tendo como finalidade a aprendizagem.

Dentre os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas públicas do país, pode-
mos encontrar o quadro interativo, conhecido como Lousa Digital. Este aparelho fun-
ciona com o auxílio de dois equipamentos: um notebook e um projetor (Data Show).

Seu funcionamento acontece da seguinte maneira: o material a ser apresentado 
na lousa digital deve estar armazenado no notebook e dele será transmitido através 
de um aparelho de projeção para a lousa digital, voltando para o computador com 
as modificações realizadas na lousa. Desta forma, as atividades realizadas na lousa 
ficarão salvas no computador mesmo após suas alterações na lousa digital. Os riscos 
(escritos, desenhos, etc.) e as movimentações realizadas no equipamento, seja por 
parte do docente ou dos discentes, poderão ser armazenados como resultado final 
das atividades.

A lousa digital, com sua função Touch Screnn, possibilita a reprodução de ativida-
des interativas, nas quais os usuários interagem diretamente com as atividades, por 
meio do toque na própria lousa. Quanto a multimídia interativa, na qual a lousa digital 
se enquadra, Lévy (1999, p. 40) aponta que

a multimídia interativa ajusta-se particularmente aos usos educativos. 
[...] quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um 
conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, a 
multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular e não-linear, favo-
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rece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser 
assimilado. É, portanto, um material bem adaptado a uma pedagogia 
ativa.

Através deste recurso tecnológico, os estudantes encontram-se em constante 
contato com a leitura e a escrita digital. Esta pode ser feita com o uso do teclado do 
computador, ao qual a lousa está ligada, com o dedo do próprio estudante ou até 
mesmo com o auxílio das canetas destinadas a escrita na lousa.

Além disso, as atividades utilizadas na lousa podem ser elaboradas com o sof-
tware SMART Notebook, que contém recursos para adequar essas atividades ao 
contexto de seus alunos, que é o programa disponível no CD de instalação da mes-
ma, com programas de autoria como o ELO e o Ardora, ou mesmo programas mais 
simples e disponíveis na maioria dos computadores como é o caso do PowerPoint. 
Agrega-se também a possibilidade de utilizar os materiais disponíveis na rede, na 
página da SMART Exchange, ou qualquer outro site da internet.

Através do seu uso em sala de aula, os estudantes de forma coletiva e indivi-
dual podem fazer ligações com seus antigos e novos conhecimentos, agregando 
valores ao processo de aprendizagem.

Quando tratamos da lousa digital, deparamo-nos com a sua abrangência quan-
to aos seus múltiplos estímulos, pois a mesma se utiliza da audição, da visão e do 
tato na realização das atividades, considerando os diferentes estilos de aprendiza-
gem. Desta forma, acreditamos que as possibilidades de compreensão dos assun-
tos sejam maiores, pois mais de um sentido está sendo acionado durante o proces-
so (NAKASHIMA, 2008).

Assim, compreendemos que o uso das TIC possibilita um maior alcance no que 
se refere à aprendizagem dos estudantes, pois estes possuem mais de uma forma 
de compreensão e construção de conhecimento na sociedade da informação a par-
tir de caminhos que facilitam a aprendizagem.

Metodologia

A presente pesquisa foi realizada sob o tipo pesquisa-ação que, conforme Lewin 
(1944, apud ANDRÉ, 2008, p.31) indica seus traços essenciais: análise, coleta de da-
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dos e conceituação dos problemas; planejamento da ação; execução e nova coleta 
de dados para avaliá-los; e quando necessário repetição desse ciclo de atividades. 

Quanto à abordagem, adotamos a pesquisa qualitativa em função do tipo de 
dado coletado, pois trabalhamos com aspectos da realidade que não possibilitaram 
a quantificação. Para Minayo (2001, p 14), que também reflete sobre o assunto, “a 
pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das re-
lações humanas”.

Para o desenvolvimento do trabalho, o universo da pesquisa foi uma escola 
da rede pública de ensino do município de Garanhuns – PE, que possui os recursos 
tecnológicos necessários para esta pesquisa, a saber: a lousa digital.

Os dados foram obtidos a partir de: (i) observações de campo em uma sala do 
3º ano do Ensino Fundamental, na qual estavam matriculadas 28 crianças, com uma 
faixa etária de 8 a 12 anos; (ii) entrevista com a educadora responsável pela turma 
em questão e com os discentes; Entrevistas de caráter semiestruturado, e (iii) apli-
cação de questionários com os estudantes e a docente da turma pesquisada, sob 
a pretensão de identificar o nível de conhecimento a cerca das tecnologias e como 
ocorria o seu uso.

Neste contexto, foi observado o uso das TIC em sala de aula (notebooks, lousa 
digital, smartphones, etc.), e principalmente a utilização da lousa digital enquan-
to recurso didático-pedagógico. Além disso, foi de nosso interesse observar como 
se desenvolvia a relação interpessoal entre os agentes participativos desta pesqui-
sa (docentes e discentes) e a lousa digital. Entrevistas e aplicação de questionários 
também foram realizadas nesse período.

desenvolvimento

Tendo em vista a constatação da necessidade que a turma apresentava quan-
to à leitura e a escrita, definimos, durante a etapa de planejamento das atividades, 
que nossas práticas seriam voltadas para o ensino da língua materna, através do 
uso dos recursos tecnológicos que tínhamos a nossa disposição, e que também po-
deriam ser utilizados por qualquer docente. Os principais equipamentos utilizados 
foram a lousa digital, um notebook e uma câmera fotográfica.
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Trataremos a seguir das atividades elaboradas e executadas, que tiveram como 
foco desenvolvimento de leitura e escrita de textos. Assim, os alunos produziriam 
materiais (vídeos, cartões, CDs etc..) com a nossa mediação.

A lousa digital disponível em sala de aula é a Quadri Line - Interactive Board, que 
possui um programa próprio que deve ser instalado no notebook a ser utilizado em 
conjunto com a lousa, o software SMART Notebook. O programa possibilita a produ-
ção de atividades, utilizando várias mídias para imagens, vídeos, sons etc.. Além 
do programa os desenvolvedores da lousa também disponibilizam uma página na 
internet com um banco de atividades elaboradas por professores de todo o mundo 
e das mais diversas áreas do conhecimento, é a SMART Exchange2. 

Outra opção foi a utilização das atividades disponíveis na rede ou a produção 
de atividades por outros meios. Como o nosso maior objetivo era apresentar pos-
sibilidades de uso, de forma que fosse acessível a todos os docentes a produção 
de atividades e que pudessem ser utilizadas na lousa da forma mais fácil e prática 
possível, optamos por trabalhar com software livres, como o ELO e o Ardora. 

Apesar de termos aplicado algumas atividades elaboradas nestes programas, 
a fim de ver todas as possibilidades de uso que a lousa oferecia, preferimos focar a 
produção de materiais por meio de programas pré-instalados na maioria dos com-
putadores, fossem eles portáteis ou não. Sendo assim, nossos principais trabalhos 
se basearam na utilização do pacote do Office e no uso da internet. Destacaremos a 
seguir, algumas das atividades mais utilizadas, sempre apontado a sua elaboração e 
execução em sala de aula.

Algumas atividades foram produzidas utilizando o Power Point. Este programa 
foi escolhido pela possibilidade de uso dos hiperlinks, já que uma das principais ca-
racterísticas da lousa é a função Touch Screem e a utilização de várias mídias, além 
de poder ser acessado pela rede. Encontramos neste programa de criação e apre-
sentação de slides a possibilidade de abarcar todas essas funcionalidades da lousa, 
através dos links. 

Uma das atividades produzidas neste programa foi sobre a fábula “A Cigarra e 
a Formiga”. Esta atividade tinha como principal objetivo mostrar para os estudantes 

2. Site oficial do desenvolvedor www.smarttech.com
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que uma história pode ser contada várias vezes, de formas diferentes, com perso-
nagens diferentes, e no fim passar a mesma mensagem. Desta forma procuramos 
trabalhar com o reconto de histórias já conhecidas de forma a incentivar a produção 
textual e o interesse pela leitura, tendo a lousa como recurso tecnológico que me-
diava o processo de escrita dos estudantes.

Nesta atividade, utilizamos texto, vídeo e gifs3, pois como bem coloca Nakashi-
ma (2008), a utilização de diversas mídias possibilita um maior alcance no que se 
refere à aprendizagem dos discentes, pois eles estarão em contato com várias for-
mas de expressão do que está sendo tratado. A lousa, com todas as suas funções e 
possibilidades de uso, considera os diferentes estilos de aprendizagem.

Iniciamos a atividade indagando os estudantes sobre quem conhecia a fábula 
da Cigarra e da Formiga e solicitando que os mesmos contassem ou falassem so-
bre a história. Depois apresentamos para os estudantes um poema que retratava 
a mesma história, pois tínhamos como principal objetivo apresentar a mesma te-
mática com diferentes gêneros textuais, comprovando a possibilidade de contar a 
mesma história de formas diferentes.

Após a leitura, em conjunto com toda a turma, do poema da Cigarra e da Formi-
ga, e da passagem do vídeo de curta duração sobre o mesmo tema, os estudantes 
eram convidados a irem até a lousa para responder alguns questionamentos quanto 
à história de modo geral. Se apertasse no local que possuía a resposta correta, o es-
tudante era levado para uma tela com gifs que o parabenizavam pelo desempenho, 
e só então poderia prosseguir para as outras questões. Quando o discente escolhia 
a resposta errada, a tela que aparecia trazia uma mensagem “tente novamente” e 
um link que encaminhava o estudante à pergunta novamente. 

Depois desse trabalho na lousa, os estudantes foram solicitados a produzir 
algo que retratasse a temática estudada, de forma a recontar a história com suas 
palavras. Não fizemos nenhuma referência ao gênero textual que deveriam utilizar, 
assim como não colocamos a escrita como única forma de produção. No fim todos 
os discentes apresentaram para todos os demais colegas as suas produções.

3. Conjunto de imagens que se movimentam e criam uma animação.
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Como já foi dito, também tínhamos a preocupação em adequar as atividades ao 
assunto ou tema que estava sendo estudado. Desta forma, aplicamos uma atividade 
em consonância com o tema gerador, que trazia a comemoração ao dia do idoso. 
Aproveitamos a oportunidade para utilizar um filme de forma que este estivesse de 
acordo com os trabalhos em sala de aula, para que os estudantes pudessem compre-
ender a função mediadora do filme em sua aprendizagem. 

Nesta atividade passamos na lousa o filme, em formato de desenho, UP! Altas 
Aventuras que retrata a história de um homem da terceira idade que vive muitas aven-
turas em companhia de um garotinho escoteiro. O filme só foi passado depois que a 
docente havia debatido o tema em questão com os estudantes. Em seguida, os es-
tudantes foram divididos em grupos e foram distribuídas folhas entre eles para que 
colocassem as respostas da atividade. Cada representante de um grupo se encami-
nhava à lousa digital e escolhia um personagem que o grupo tivesse gostado mais. Ao 
tocar na figura que representava este personagem, o discente era levado a outra tela 
que trazia perguntas acerca da figura escolhida. Depois todos os grupos deveriam 
dar uma resposta para cada questionamento, com o maior número de informações 
possíveis. Esta atividade também foi elaborada utilizando o Power Point.

Depois de três semanas da realização desta atividade, os discentes ainda se lem-
bravam dos personagens e das passagens do filme, e alguns ainda faziam relação com 
as atividades que a professora havia passado em sala de aula. Com isso, conseguimos 
fazer com que a docente compreendesse a importância da utilização de filmes com 
as práticas e assuntos estudados em sala de aula. Desta forma a aprendizagem real-
mente se efetivava e a mídia teria sido usada com fins de ensino e não apenas como 
algo pretensamente lúdico ou diferente.

Outra ação realizada e de grande destaque nesta pesquisa-ação foi o Projeto Dia 
das Mães. Em parceria com a docente e com os estudantes, foram pensadas ações 
que resultassem em uma homenagem para suas mães. O projeto foi articulado com 
atividades de leitura e escrita, sendo dividido em duas ações. A primeira foi a pro-
dução de cartões, pelos próprios estudantes, através do programa do Publisher. Os 
discentes foram desafiados a escrever suas mensagens diretamente no notebook. 

Além desta atividade, os estudantes, em conjunto com a docente e a pesquisa-
dora, selecionaram alguns poemas para serem declamados em formato de vídeo. 
Depois de selecionados os textos, os mesmos foram divididos entre os discentes que 
gravaram um vídeo em homenagem as suas mães.
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O resultado final dessa atividade foi a apresentação do vídeo, na lousa digital, 
para a comunidade escolar durante os festejos do dia das mães. Foi interessante ob-
servar a reação dos estudantes e dos seus familiares ao se contemplarem na lousa 
digital. O trabalho se configurou como atividade em equipe tendo eles mesmos como 
autores e atores do seu próprio filme. Além disso, foram escritos cartões por eles 
mesmos exclusivamente para suas mães.

Elaboração de cartões 
comemorativos.

Apresentação do vídeo produzido 
pelos estudantes.

Considerações finais

Compreendemos, durante a pesquisa, que o uso das TIC na educação só apre-
sentara resultados, quanto a aprendizagem, quando utilizadas de forma correta, ade-
quando seu uso as necessidades da turma, de modo a atender as demandas educa-
tivas do contexto em questão. Neste sentido, é de suma importância a compreensão 
da função pedagógica que os recursos tecnológicos possuem, e o seu papel no pro-
cesso de ensino aprendizagem. Os recursos tecnológicos devem ser utilizados como 
mediadores do conhecimento, pois será através deles que os estudantes terão subsi-
dio para efetivar a aprendizagem.

Quanto a busca para a aprendizagem dos estudantes, destacamos que é de 
suma importância que o docente aponte sua prática para o ensino mediado e para 
o desenvolvimento da autoria, onde não atuara como mero transmissor de informa-
ções, e sim como um facilitador da aprendizagem dos seus educandos, e construtor 
de estratégias que possam contribuir para esta aprendizagem de forma significativa. 
Sendo assim, ao utilizar qualquer recurso tecnológico o docente deve ter em mente 
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que este será mais um elemento de mediação entre o conteúdo a ser estudado e o 
educando, e que a produção das suas próprias atividades trazem contribuições posi-
tivas no que se refere a aprendizagem. 

Através das ações realizadas, e dos dados apresentados, observamos que o uso 
das TIC de forma adequada paro o ensino, e principalmente em consonância com as 
necessidades da turma, podem apresentar mudanças significativas no que concerne 
ao desempenho escolar, pois os discentes possuem mais de uma forma de aquisi-
ção do conteúdo por meio dos múltiplos estímulos, principalmente por  possibilitar 
aos estudantes diferentes formas de acesso as informações e produção de materiais, 
através de vídeos, músicas, textos, e a interação direta com a atividade, participando 
de forma ativa dos processos de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, a efetivação do uso das TIC na educação só será possível com uma 
nova organização do ensino, com uma visão de mediação e autoria, onde docentes 
e tecnologias trabalham em consonância, buscando um único objetivo,  a aprendiza-
gem dos estudantes.
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NAs ENTrELINHAs dO TEXTO: UM EsTUdO dAs 
rAsUrAs EM MANUsCrITOs dE ALUNOs dO ENsINO 
FUNdAMENTAL

MALANNE dE BArrOs BArBOsA1 (UFAL)
AdNA dE ALMEIdA LOPEs2 (UFAL)

Introdução

Há um grande contingente da sociedade que vislumbra os escritores literários 
como pessoas iluminadas com o dom da escrita. Tal ideia tem sido difundida há 
séculos e não perdeu sua força, tanto que nas escolas esse pensamento ainda é 
frequente no ensino da língua. Para muitos professores, determinados alunos tem 
uma capacidade inata de escrever bem e prolixamente, desconsiderando as condi-
ções de produção pelas quais aquele aluno passou até chegar ao que é conhecido 
como ‘texto final’.

Entretanto, através dos estudos de Grésillon (2007) sobre Crítica Genética, foi 
possível desmistificar a teoria de iluminação dos escritores, mostrando por meio da 
análise dos manuscritos literários deixados pelo autor o caminho percorrido pelo 
mesmo até a publicação de seu texto. 

De fato, o estudo dos manuscritos literários permitiu que pesquisas voltadas 
para o âmbito escolar fossem desenvolvidas, tendo como objeto de análise o ma-
nuscrito escolar. Manuscrito literalmente feito à mão, repleto de adições, riscos e 
rasuras, tão desconsideradas perante os professores. Há uma relutância em aceitar 

1. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação/PPGE da Universidade Federal de Alagoas/
UFAL

2. Profa. Dra. da Universidade Federal de Alagoas/UFAL, atuante na Faculdade de Letras/FALE e no Pro-
grama de Pós-graduação em Educação/PPGE.
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o manuscrito escolar devido ao seu caráter de incompletude, erro e ‘sujeira’. Porém, 
é por meio das rasuras dos manuscritos que o professor consegue visualizar o enca-
minhamento da escrita do aluno, observando suas condições de produção

O presente texto foi elaborado com o objetivo de proporcionar uma análise de 
rasuras em manuscritos de alunos do Ensino Fundamental e as possíveis inferên-
cias em sua escrita. Para tanto, procurou-se inicialmente abordar a Crítica Genética, 
os aspectos históricos do manuscrito e as operações constitutivas da rasura. Em 
seguida, apresentou-se os procedimentos metodológicos da coleta dos manuscri-
tos, montando um panorama descritivo-quantitativo dos participantes, o material 
de análise e os manuscritos escolhidos. Posteriormente, buscou-se a reflexão das 
rasuras presentes nos manuscritos, destacando sua tipologia em cada trecho dos 
manuscritos e suas possíveis inferências. Por fim, teceram-se algumas considera-
ções finais que trataram das limitações deste trabalho e as implicações pedagógicas 
deste estudo.

O manuscrito e o manuscrito escolar

Quando se discute acerca de Crítica Genética, a questão do manuscrito é o eixo 
norteador dos estudos. Entretanto, o que vem a ser o manuscrito? À primeira vista 
tem-se uma ideia de algo escrito à mão, em status de esboço, algo a ser melhorado. 
Gresillón (2007) aponta que, em oposição aos atuais escritos modernos, com bordas 
e linhas bem definidas, encontra-se o manuscrito, em estado selvagem, onde cada 
página encontra sua forma própria, sua liberdade, ritmo e variação. Neste sentido, 
o manuscrito possui os traços de um ato, algo que está sendo feito, em construção, 
com seus avanços e bloqueios, acréscimos e reflexões sendo, portanto, um manus-
crito de trabalho. É possível ver outras análises para o conceito de manuscrito, como 
a defendida por Calil (2008) como o de qualquer texto escrito a mão, e mais, a obra 
de um escritor em sua versão original, atribuindo-lhe o caráter de manuscrito devi-
do ao fato de não ter sido publicada. Apesar dos estudos sobre os manuscritos, eles 
ainda são vistos como secundários, o que não é diferente da visão que a escola tem 
sobre as escritas dos alunos. Há uma desvalorização crescente dos manuscritos dos 
alunos, considerados rascunhos, e uma supervaloração do produto final, pronto, 
acabado, sem rasuras, desconsiderando o processo de produção da escrita pela 
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qual o aluno teve de passar, nada muito diferente do que acontece com os escri-
tores em seus manuscritos modernos. O autor define então a ideia de manuscrito 
escolar como “tudo aquilo que, relacionado ou não ao ensino da língua portuguesa 
escrita, o scriptor3 produz na sua condição de aluno” (CALIL, 2008, p. 24-25).

O manuscrito, antes de tornar-se objeto de conhecimento científico, é um obje-
to cultural. As variações linguísticas, as características de uma sociedade, a progres-
são da língua, tudo isto é marcado por meio do manuscrito. “A escrita manuscrita 
não carrega somente as marcas cintilantes e frágeis da subjetividade. Ela é também, 
e muito antes, a expressão de uma tradição cultural e nacional.” (GRESILLON, 2007, 
p.70) Assim como o livro, a obra de arte e a música, o manuscrito faz parte dos va-
lores culturais e patrimoniais de uma sociedade. 

A Crítica Genética e os manuscritos modernos

A Crítica Genética é um campo de estudos relativamente recente e vem per-
correndo um caminho de paciência e pesquisas minuciosas ao longo dos anos. Se-
gundo a principal representante da área, Grésillon (2007), a Crítica Genética carrega 
consigo traços do estruturalismo como os métodos analíticos e reflexões sobre a 
textualidade, sem, porém, manter a rigidez de seu antecedente, de forma que

[...] a crítica genética instaura um novo olhar sobre a literatura. Seu 
objeto: os manuscritos literários, na medida em que portam o traço de 
uma dinâmica, a do texto em criação. Seu método: o desnudamento do 
corpo e do processo de escrita, acompanhado da construção de uma 
série de hipóteses sobre as operações escriturais. Sua intenção: a lite-
ratura como um fazer, como atividade, como movimento. (GRESILLON, 
2007, p. 19)

A Crítica Genética prioriza o processo em lugar do produto, do dinâmico em 
lugar do estático. Entretanto, por que debruçar-se sobre os manuscritos? Primei-

3. Scriptor, aqui, concorda com a definição dada por Calil (2008), como aquele que escreve e aquele que 
lê, o sujeito que não é senhor do seu manuscrito, diferindo do conceito do dicionário Houaiss (2001) 
como “aquele que copia”.
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ramente, há uma de compreender como se deu o processo de criação do texto e a 
fonte desse estudo está contida nos manuscritos que antecederam o “texto” final. O 
escritor percorre caminhos de bifurcação, alternando entre o que é e o que poderia 
ter sido. Esta possibilidade de vir a ser clarifica-se nas anotações marginais deixadas 
nas escrituras dos autores. A Crítica Genética aparece não apenas como um novo 
gênero literário, mas como uma forma de desmistificar o texto considerado defini-
tivo e, por conseguinte, a ideia de um escritor iluminado. O autor é o construtor de 
sua obra, devendo percorrer passo a passo o árduo caminho da criação literária.

Neste aspecto, surge a figura do geneticista, responsável por estudar cuidado-
samente os manuscritos com o olhar inferente. Ele decifra o antetexto, com suas 
rasuras e possibilidades descartadas a priori pelo escritor e a partir deste olhar o 
pesquisador formula suas hipóteses sobre as possíveis significações do texto. Sua 
tarefa

Consiste em deixar ver, isto é, tornar disponível, acessível e legível os 
documentos autógrafos que não passam, num primeiro momento, de 
peças de arquivos, mas que ao mesmo tempo contribuíram para a ela-
boração de um texto e servem de testemunhas materiais de uma dinâ-
mica criadora. (GRESILLON, 2007, p. 29)

A descoberta do manuscrito passou a modificar o olhar do pesquisador frente 
às obras ditas finais, abrindo margem a diversas interpretações. Contudo, é neces-
sário destacar que a Crítica Genética não pretende revelar nenhuma obra desco-
nhecida ou contestar aquilo que já foi dito pelos literatas; ao contrário, volta-se a 
uma reflexão do conceito de escritura, buscando intervir sobre a elaboração de 
uma estética de produção. A Crítica Genética apoia-se nos manuscritos para com-
preender sua gênese, mas tão somente quando existem traços da criação. 

As operações constitutivas da rasura

Como visto anteriormente, o texto final, seja de um escritor literário, seja de 
um aluno, é mais valorizado do que o manuscrito produzido pelos mesmos. A pre-
sença de rasuras parece desqualificar a escrita, fazendo com que o texto pareça 
sujo ou inacabado
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A aparência provisória da rasura também impede que ela apareça em textos 
públicos, onde ela passa a ter um caráter negativo de adulteração, negativação ou 
falsificação. Em âmbito escolar não há espaço para o manuscrito, que acaba sendo 
visto como um texto ‘mal grafado’ que precisa ser passado a limpo, em geral escrito 
a lápis, para que o uso da borracha não deixe vestígios de erro.

Contudo, a rasura tem na Crítica Genética sua principal defensora, pois é por 
meio dela que são reveladas as fases da escritura e os movimentos reflexivos do 
autor em meio à produção do manuscrito. Segundo Calil (2008), as rasuras são os 
indícios da relação do escritor com seu escrito e demandam conflitos durante o pro-
cesso de escritura. 

Grésillon (2007) apresenta a rasura sob um forte paradoxo “a rasura é simul-
taneamente perda e ganho. Ela anula o que foi escrito, ao mesmo tempo em que 
aumenta o número de vestígios escritos” (p. 97). Neste sentido se encontra o gene-
ticista, possibilitando ver através da rasura o que poderia ter sido texto, mas não foi.

A rasura dispõe de três formas fundamentais de aparecimento na escrita. A 
primeira e mais comum é a imediatamente visível, permitindo reconstituir o senti-
do do que havia sido escrito. Pode ser conhecida em forma de linha de rasura ou 
sob outras formas que expressem anulação, como hachuras e gradeados. Em geral 
podem ou não seguir a adição de uma palavra, frase ou até mesmo de outro texto. 
A segunda forma de rasura, também visível ao leitor, porém não permitindo que o 
sentido original do texto seja resgatado, é o borrão de tinta. É talvez a forma mais 
frequente em manuscritos, em especial os escolares, devido ao receio do ‘erro’ dian-
te do leitor, ou também pelo desejo de manter oculto aos olhos do leitor a escrita 
primitiva. A terceira consiste em uma espécie de rasura imaterial, não marcada so-
bre o papel, mas apresentada na forma de diversas reescritas de um mesmo texto 
em laudas diferentes. 

Entretanto, a função da rasura não é apenas anular um termo escrito, visto que 
essa é apenas uma de suas funções. Conforme Grésillon (2007)

Reescreve-se a fim de conseguir uma melhor adequação do texto e da 
imagem abstrata que dele se tem confusamente. Desloca-se por que se 
estima que determinada unidade fica melhor em um lugar mais acima 
ou mais abaixo no texto. Suprime-se para estreitar, renunciar, rejeitar, 
censurar etc. (IDEM, 2007, p.100)
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O processo de reescritura por meio da rasura encontra-se ainda em quatro po-
sições diferentes dependendo da forma como o escritor registra a rasura. A primeira 
posição refere-se à unidade rasurada e a sua variante encontradas numa mesma line-
aridade, o que é chamado de variante imediata, pois o termo substituto vem imedia-
tamente depois do termo rasurado. A segunda posição encontra-se acima ou abaixo 
da linha rasurada, de forma interlinear. A terceira posição é uma rasura marginal, 
que percorre as margens do fólio devido à falta de espaço. A quarta e última posição 
coincide com a rasura imaterial, pois não ocorre rasura e o escritor reescreve um novo 
texto em outro papel, quantas vezes forem necessárias.

De forma especial, há diferenciações quanto à primeira posição da rasura e as 
demais. “Em oposição à ‘variante de escritura’, que intervém no curso da pena, os três 
outros tipos de reescritura dizem respeito a variante não imediata” (GRESILLON, 2007, 
p. 101). O fato é que para que a rasura exista, é necessária uma releitura do escrito a 
fim de perceber os traços de possibilidade no manuscrito e isso requer sensibilidade 
por parte do escritor. Devido a isso, muitas reescrituras podem ocorrer anos depois 
do primeiro manuscrito. Deve-se levar em conta também que muitas rasuras são fei-
tas pelo escritor em sua própria mente, sem registro algum, sem vestígios ou marcas 
de alteridade, privando o geneticista do acesso ao movimento de produção textual.

Os estudos sobre o erro e a rasura nos manuscritos escolares

Quando nos debruçamos sobre os manuscritos literários, vemos a importância 
das rasuras para a compreensão do percurso do escritor até o seu ‘texto final’. Porém, 
a mesma importância não é dada as rasuras presentes em manuscritos escolares. 
Anteriormente já definidas como algo que mancha o texto e que pode inviabilizar a 
leitura do professor, as rasuras possuem um estatuto negativo diante da sociedade. 
Uma rasura presente num documento oficial confere-lhe um caráter de adulteração, 
falsificação ou negativação.

Em se tratando dos manuscritos escolares, raras são as práticas didáticas que 
conservam os ditos rascunhos rasurados dos alunos como documentos de produção 
escolar. Um sinal muito forte do quanto às rasuras são abominadas na escola é o uso 
de lápis e borracha para “limpar” o escrito. Outro sinal é visto, de acordo com Calil, 
com a expressão ‘passar a limpo’. 
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Em sala de aula, o rascunho e suas prováveis rasuras não fazem parte do pro-

cesso escritural. Nas poucas vezes em que ele está presente nas práticas de 

textualização na escola, seu valor é de texto secundário, de menor importân-

cia. Nessas práticas, o rascunho não é considerado nem como objeto de apren-

dizado, nem como objeto de ensino, já que tem um caráter provisório, que 

conterá algumas ideias ou apenas um esboço, algo que ainda receberá sua for-

ma bem acabada, sem rasuras e com uma boa letra, antes de ser entregue ao 

professor. (CALIL, 2008, p. 33)

 Entretanto, é praticamente impossível escrever sem rasuras. Desde um sim-
ples bilhete até um romance de 400 páginas, todo texto passa pelo processo de 
apagamento, supressão, adição ou deslocamento de elementos e não é diferente 
num manuscrito escolar. Na verdade, o ato da rasura já denota um retorno a uma 
ideia que está a ponto de emergir, uma reflexão sobre aquilo que se escreve. 

O erro nos manuscritos escolares acaba passando por ainda mais desaprova-
ção do que as próprias rasuras. Porém, o que vem a ser o erro? Segundo Figueira 
(1995), o erro “reúne sob designação tudo o que de diferente e particular a fala da 
criança pode apresentar, em comparação com o sistema linguístico adulto, inevi-
tavelmente tomado como referência”. (FIGUEIRA, 1995, p. 147). A autora utiliza a 
expressão ocorrência enigmática em substituição a ideia de erro, tendo em vista que 
nem sempre se é possível explicar como a criança deu origem aquela palavra ou fra-
se. Embora as palavras de Figueira sejam direcionadas à fala da criança, tomamos 
aqui o erro (ou ocorrência enigmática) presente na escrita, como algo que foge ao 
sistema linguístico adulto e que não foi refletido ou repensado pela criança em suas 
rasuras. Em outras palavras, a ocorrência enigmática encontrada na escrita dos alu-
nos em seus manuscritos convoca uma interpretação por parte de quem lê, neste 
caso o professor.

Estas ideias vêm quebrando a convenção de relação escrita-fala que muitas 
vezes é utilizada para justificar o erro da criança. O erro deve ser tido mais como um

 
produto de um movimento em direção a sistematização, à constituição 
de um recurso linguístico [...] As inovações resultantes não são, num 
certo sentido, totalmente imprevisíveis. Seriam criações que podem ser 
contempladas por um funcionamento já presente no mecanismo da lín-
gua. (FIGUEIRA, 1995, p. 157-158)



194

XXVI Jornada do Gelne

Desta forma, é possível compreender tais ocorrências nos manuscritos como 
aceitáveis e até mesmo previsíveis, visto que as mesmas não se encontram tão 
além das normas linguísticas. A criança está em processo de sistematização da 
língua e ressignifica sua escrita por meio da rasura e dos erros contidos em seus 
manuscritos.

Panorama descritivo e quantitativo

A pesquisa em questão foi realizada em uma sessão de intervenção4 numa es-
cola da rede privada da cidade de Maceió. O público alvo foi uma turma de 5º ano do 
Ensino Fundamental I, com alunos de faixa etária compreendida entre 9 e 11 anos. 

A proposta levada aos alunos era a de ouvir atentamente uma mesma história 
por três vezes, contada pela pesquisadora. A história selecionada foi “Rapunzel”, 
por ser de conhecimento de todos os alunos e de fácil apreensão. Após escutar a 
história três vezes, cada aluno deveria registrar o que ouvira e lembrara da história 
num papel. A eles também foi explicado que poderiam apenas utilizar caneta azul 
ou preta para escrever a história e que ao perceberem que erraram algo, deveriam 
passar um traço na palavra em questão e reescrevê-la a seguir, de modo que fosse 
conservada a rasura. 

Interessante ressaltar o quanto alguns alunos tiveram dificuldade em deixar o 
‘erro’ a mostra, esforçando-se para não apenas passar o traço, mas riscar toda a pa-
lavra, deixando-a ilegível e tornando-a uma rasura borrão, como visto em Grésillon 
(2007).

Outros alunos não registraram a história ouvida, pedindo permissão para criar 
outra. Desta forma, foi perceptível a fluidez do texto e a liberdade na escrita, o que 
não isentou o manuscrito das rasuras; ao contrário, enriqueceu-os inclusive com 
ocorrências enigmáticas, que serão vistas adiante.

Após a coleta, os manuscritos foram analisados para observação das rasuras. 
Foram contabilizados treze manuscritos, dos quais apenas três foram selecionados 
para análise mais aprofundada.                                                            

4. A intervenção foi realizada no dia 20 de abril de 2015.
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Reflexões sobre a rasura nos manuscritos escolares

Já foi dito anteriormente o quanto as rasuras possuem o aspecto de algo inaca-
bado, sujo e de menor importância. Entretanto, as mesmas rasuras que são depre-
ciadas nas práticas pedagógicas são responsáveis pela compreensão do caminho 
que o aluno trilhou até chegar ao texto dito final.  

Os manuscritos selecionados durante a pesquisa possuem algumas similarida-
des no que concernem as rasuras, similaridades descritas ao longo da análise, que 
se debruçará sobre a tipologia das rasuras presentes nos manuscritos.

Manuscrito 1: A. L. d. – 10 anos 

O manuscrito 1 contabiliza onze rasuras, a começar do título da história, em 
que a aluna utiliza uma rasura interlinear, acrescentando a letra ‘n’ ao nome Rapun-
zel. Este tipo de rasura denota, segundo Grésillon, um movimento de reflexão que 
ocorre após retirar a caneta do papel. Já um caso de variante imediata é perceptível 
na oitava linha do excerto, por meio da palavra ‘subil’, imediatamente corrigida pela 
aluna para a forma ‘subiu’, acordando com os padrões normativos da língua. As ra-
suras presentes em seu manuscrito ocorrem nas próprias linhas do rascunho.

Figura 1 – Rasura sobrescrita/ortográfica de apagamento
Fonte: as autoras
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Outras peculiaridades encontradas no manuscrito 1 estão presentes na rasura 
da nona linha, aonde a aluna grafa a palavra elevador omitindo a letra ‘o’. Perceben-
do a rasura, ela imediatamente reescreve a palavra da forma correta. Sua rasura 
pode ser entendida como uma necessidade de antecipação do fim da palavra, por 
meio do adiantamento da última letra.

Figura 2 – Rasura de apagamento/substituição
Fonte: as autoras

Na décima linha é possível perceber duas rasuras seguidas, embora sejam com-
pletamente diferentes. A primeira diz respeito a palavra doce, escrita pela aluna como 
doco. Sua rasura acontece por cima da última letra, substituindo ‘o’ por ‘e’. Pode se 
tratar de uma rasura interlinear, pois se encontra sobrescrita à palavra original, em-
bora não tenha sido riscada pela aluna. A segunda rasura situa-se na palavra Rapun-
zel, escrita como “Rapezen”. Na rasura pode-se ver a mesma tentativa de antecipar 
a escrita da palavra, realizando a troca de letras, redistribuídas ao longo da palavra, 
quase a tornando uma ocorrência enigmática, como visto em Figueira (1995).      

 
Manuscrito 2: E. – 9 anos 

O manuscrito 2 contabiliza nove rasuras e conta com a mistura de duas his-
tórias distintas. A primeira rasura que surge na terceira linha do manuscrito é uma 
ocorrência enigmática, que convocou uma explicação durante a análise. 

É nítida a intencionalidade da aluna ao registrar a rasura, pois ao mesmo tem-
po em que causa estranhamento devido a improbabilidade da palavra, também 
demonstra uma antecipação à palavra seguinte: menina chamada torna-se menich. 
A rasura é linear e possui uma variante imediata, visto que a correção ocorre logo 
em seguida, sendo igualmente visível para o leitor. 
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Figura 3 – Rasura de apagamento/substituição
Fonte: as autoras

Figura 4 – Rasura de apagamento/substituição
Fonte: as autoras

Outra rasura igualmente curiosa está presente na décima oitava linha do ex-
certo. A curiosidade encontra-se no fato de que a palavra rasurada não está grafada 
de modo incorreto, mas aparece deslocada do sentido real do manuscrito. Em ne-
nhum momento fala-se em carta durante a escrita, na verdade, a palavra original, 
conforme vemos, é quarto. Então, por que a aluna escreve carta se não há referência 
alguma no texto? Ora, o ato de colocar demanda colocar algo e a possibilidade ‘car-
ta’ surge deste fato. Irrompe da cadeia metafórica metonímica de possibilidades de 
uma frase. 

Manuscrito 3: J. – 11 anos

O manuscrito 3 possui cinco rasuras e é o único manuscrito dentre os selecio-
nados que apresenta sinais de pontuação.
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Figura 5 – Rasura de apagamento/substituição
Fonte: as autoras

A rasura encontrada na nona linha do manuscrito do aluno é uma ocorrência 
enigmática, aonde a primeira vista lê-se ELESQ, o que não concorda com nenhuma 
norma ou padrão visto no próprio texto. A inferência que é possível estabelecer en-
contra-se na intencionalidade do aluno, que poderia ter pensado em escrever ‘eles 
queriam’(referindo-se aos meninos de rua em seu manuscrito). A rasura é linear e 
de variante imediata, visto que a substituição é feita imediatamente em seguida. 

Figura 6 – Rasura de apagamento/substituição
Fonte: as autoras

Na décima terceira linha é possível ver a letra ‘c’ rasurada, numa tentativa do 
aluno de antecipar e escrever a palavra cachorro quente, que vem logo após. É prová-
vel que tenha tentado evitar a repetição da palavra em questão, por isso a rasurou e 
escreveu depois. Um tipo semelhante de antecipação encontra-se na décima sexta 
linha, com a rasura CA, prevendo a escrita da palavra chamou, neste caso omitindo 
o ‘h’ e alternando imediatamente para a letra ‘a’. A última rasura do manuscrito apa-
rece sobrescrita no gênero, não sendo riscada, mas tão somente sobreposta.

Todas as rasuras aqui analisadas apresentaram suas especificidades e singu-
laridades. A quantidade de rasuras dos manuscritos pode levar a compreensão de 
que quanto mais rasuras presentes num manuscrito, maiores os movimentos de 
reflexão e retomada de sentido que o aluno realizou, embora não signifique dizer 
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que a qualidade de um manuscrito seja afetada pela quantidade de rasuras presen-
tes, mas tão somente possibilita visualizar as condições de produção daquele texto.

Conclusões

Os estudos sobre as rasuras presentes nos manuscritos, em especial os es-
colares, ainda abarcam um leque de dúvidas acerca do seu aparecimento. Muitos 
professores têm dificuldades em lidar com os rascunhos e rasuras de seus alunos e 
de que forma podem utilizar estes escritos como objeto de ensino e aprendizagem. 

O primeiro passo é, sem dúvida, desmistificar o caráter depreciativo das rasu-
ras, mostrando aos professores a importância de se compreender o caminho tra-
çado pelo seu aluno até chegar ao resultado final, oferecendo a ele as condições 
de produção adequadas para a tarefa. As rasuras são o vestígio do movimento de 
reflexão que o scriptor fez durante a escritura e fazem com que ele reveja sua traje-
tória como escrevente.  Faz-se necessário explorar tais vestígios junto com o aluno, 
incentivando o uso de rascunhos, oportunizando desta forma um amadurecimento 
da escrita e a quebra da ideia de que escrever é um dom para poucos. 

Por fim, as rasuras mostram a intencionalidade do scriptor e a necessidade do 
professor em entender o porquê daquela rasura. Desta forma, recria-se a trajetória 
da escrita e estimula-se o movimento de autoria do aluno enquanto alguém que 
escreve e que lê e reflete sobre o que escreve.
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O AGIr dOCENTE NO TrABALHO COM A LEITUrA: O dIZEr dOs 
PrOFEssOrEs sOBrE sUAs PrÁTICAs dE ENsINO

sTEPHANIE ANdrAdE sOUZA (UFCG) 
MArIA dE FÁTIMA ALvEs (UFCG)

Introdução

O interesse por estudos que tomam por objeto de investigação o agir docente 
tem fomentado o desenvolvimento de pesquisas na área da Educação e da Linguís-
tica Aplicada. Pesquisas como as de Cristovão (2008), Machado (2004), Dias (2014), 
entre outras, buscam compreender como se dá o agir do professor em seu campo 
de atuação.

Tendo em vista que o trabalho do professor é permeado por documentos re-
guladores, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Cur-
riculares para o Ensino Médio (OCEM), que prescrevem suas ações em sala de aula, 
tornando os docentes ora protagonistas de seu agir, ora coadjuvantes (RAMOS, 
2013), e considerando que há poucos trabalhos existentes que visam discutir sobre 
a realidade do professor de língua portuguesa do Ensino Médio na escola pública 
brasileira (DREY, 2008), compreendemos que analisar as falas dos professores, no 
que tange ao ensino de leitura, proporcionará subsídios relevantes para entender-
mos o desenvolvimento de atividades, os conflitos e desafios que norteiam a práti-
ca docente. 

Nesse sentido, compreendemos que desenvolver práticas de ensino que to-
mem como objeto a leitura no espaço da sala de aula torna-se essencial para o de-
senvolvimento do indivíduo enquanto sujeito social de linguagem e falante de língua 
materna. No entanto, estudos como os de Kleiman (2001, 2006), Antunes (2003), 
Bataus&Girotto (2013), evidenciam a complexidade em torno das práticas de ensi-
no de leitura, uma vez que, para alguns professores, esta torna-se uma atividade 
desafiadora, pois, muitas vezes, eles não possuem conhecimento necessário para 
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trabalhá-la em sala de aula, de forma a levar o aluno a interagir com o texto e a se 
tornar, posteriormente, um sujeito leitor.

Diante do exposto, buscaremos investigar o agir docente relacionado a aulas 
de leitura, a partir das falas dos próprios professores. Para tanto, este trabalho tem 
como objetivo analisar o dizer dos professores do ensino médio sobre suas práticas 
de ensino de leitura. 

Esta pesquisa insere-se no âmbito da Linguística Aplicada (LA), visto que é uma 
área multidisciplinar e abrangente que apresenta preocupações com questões rela-
cionadas à formação docente e ao o uso da linguagem em situações reais, além de 
ser um campo de investigação que visa dar voz ao trabalhador. 

Para dar conta do estudo do agir a partir das falas dos docentes, adotamos 
como pressupostos teórico-metodológicos as contribuições do Interacionismo So-
ciodiscursivo (ISD), que tem como foco analisar o agir humano a partir das práti-
cas de linguagem, conhecido como a ciência do humano (BRONCKART, 2102 [1999], 
2006, 2008, BRONCKART e MACHADO, 2004) e os estudos sobre o ensino aprendi-
zagem de leitura (KLEIMAN, 1999, LEFFA, 1999, SÁNCHEZ, 2007).

Estruturamos este artigo em quatro subseções que objetivam, em um primei-
ro momento, tecer algumas considerações acerca do agir docente e do ensino de 
leitura; em seguida, contextualizar o desenvolvimento da pesquisa e seus aspectos 
metodológicos; posteriormente, analisar e discutir os dados obtidos através da en-
trevista semi-estruturada e das sessões de autoconfrontação, e finalmente, apre-
sentar as considerações finais.

O agir docente e o ensino de leitura à luz do Isd

No quadro epistemológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), o termo 
agir torna-se essencial para compreendermos o funcionamento humano e é por 
meio dele que os conhecimentos são construídos em um determinado quadro so-
cial, possibilitando o desenvolvimento do ser humano (MACHADO e CRISTOVÃO, 
2006). Contudo, definir o agir sob o quadro teórico do ISD não é uma tarefa fácil. 
Bronckart (2008) frisa que esta é uma tarefa problemática e complexa em virtude 
da vasta quantidade de interpretações filosóficas, sociológicas e psicológicas que 
atribuem significados diferenciados ao termo. 
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A vertente teórica do ISD, representado por Bronckart (2006, 2008), compre-
ende o agir como as variadas intervenções humanas no mundo e que, por sua vez, 
incluem diversos tipos de trabalhos, que são decompostos e transformados em ta-
refas, os quais são realizados através de gestos, atos e discursos exclusivos de cada 
profissão. Portanto, o agir não é só observável, mas também interpretável, sendo 
então passível de significação. Nessa direção, o referido autor propõe conceitos que 
podem ajudar o pesquisador a entender as formas de agir através do discurso. 

Dessa maneira, o termo agir estaria pautado em ações e atividades de diversas 
ordens reguladas pelos indivíduos a partir das interações verbais que eles realizam. 
No entanto, os termos atividade e ação algumas vezes são entendidos como pala-
vras do mesmo campo semântico e, por isso, torna-se relevante compreendermos 
o que cada termo mobiliza para não haver generalizações. Na visão de Bronckart e 
Machado (2004), os termos atividade e ação estão diretamente ligados às interpre-
tações do agir, porém, a primeira vinculada às interpretações coletivas e a segunda, 
às interpretações individuais.

Uma das propostas teóricas do ISD é compreender o agir humano, principal-
mente o implicado no trabalho do professor de língua materna, isto é, o agir do-
cente. A interpretação do agir pode ser construída por análise do uso da linguagem 
em textos, sejam orais ou escritos, os quais revelam concepções do sujeito ou de 
determinado grupo que estão associadas pelas escolhas linguísticas. Essas esco-
lhas podem se caracterizar tanto pelo agir comunicativo, estabelecido por ações 
linguageiras em práticas sociais, quanto pelo agir praxiológico, composto pelo agir 
prático que auxilia a construção dos três mundos representativos, a saber: mundo 
objetivo (agir teológico-estratégico), referente aos parâmetros do ambiente; mundo 
social (agir regulado por normas), relacionado aos princípios de normas vivenciadas 
em sociedade; e mundo subjetivo (agir dramatúrgico), definido por conhecimentos 
individuais (Cf. HABERMAS, 1987).  

Em linhas gerais, a noção do agir docente, baseada na vertente do ISD pode 
nos mostrar subsídios para refletirmos acerca do papel do professor na sociedade 
e também em sala de aula. 

Frente à discussão tecida cabe discutir a configuração das práticas de ensino 
de leitura e o agir docente, uma vez que estas fazem parte deste agir. Nesse senti-
do, a concepção de leitura defendida neste trabalho está apoiada na perspectiva do 
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ISD, que a compreende como uma “atividade de linguagem voltada à prática social, 
à interação entre os indivíduos, à leitura do mundo, à construção de sujeitos capa-
zes de atuar como cidadãos”. (SÁNCHEZ, 2007, p. 68). 

Compreendendo a concepção de leitura aqui defendida, ressaltamos a impor-
tância das concepções teóricas para o ensino de leitura, uma vez que o processo 
de decodificação, o conhecimento de mundo e a interação entre autor-texto-leitor, 
trabalhado de forma integrada e considerando os diversos meios de utilização no 
contexto social, pode auxiliar na formação do aluno-leitor. No entanto, por vezes, o 
que ocorre é a valorização de uma concepção em detrimento de outra e como con-
sequência temos um ensino descontextualizado e sem função social. 

Nesse sentido, Antunes (2003, p. 27-28), considera que o ensino de leitura apre-
senta lacunas por ser trabalhado de maneira mecânica, ou como uma atividade

 [...] sem interesse, sem função, pois aparece inteiramente desvinculada 
dos diferentes usos sociais que se faz da leitura atualmente; [...] uma ati-
vidade de leitura puramente escolar, sem gosto, sem prazer, convertida 
em momento de treino, de avaliação [...] (e) cuja interpretação se limita 
a recuperar os elementos literais e explícitos presentes na superfície do 
texto [...]; incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas fun-
ções sociais da leitura [...].

Consoante ao exposto acima, compreendemos que muitos desses entraves 
para os professores acontecem devido a diversos fatores, tais como: as concepções 
adotadas para nortearem o trabalho com a leitura; o desconhecimento no sentido 
de explorar um texto em sala de aula e, por isso, ficam restritos às informações 
presentes no livro didático; a falta de letramento advindo da formação docente; e a 
leitura trabalhada de modo superficial, por servir como base para ensino da gramá-
tica ou como pretexto para ensinar outros assuntos (Cf. LAJOLO,1982).

Passadas mais de três décadas de reflexões sobre o ensino de leitura, pode-
mos observar que ainda há obstáculos para sua operacionalização, uma vez que 
nos deparamos, por vezes, com professores que não planejam suas aulas de leitura 
e proporcionam um ensino de leitura descontextualizado das práticas sociais, com-
preendido como decodificação oral da escrita ou trabalhado como um ato espontâ-
neo. (cf. HILA, 2009; ALVES, 2012).
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Aspectos Metodológicos 

A fim de alcançarmos nosso objetivo, optamos por uma metodologia de cunho 
qualitativo-interpretativista de base etnográfica, cuja escolha justifica-se devido: a) 
buscarmos descrever e interpretar os dados obtidos, de modo a compartilhar as 
constatações com a sociedade; b) priorizarmos a qualidade de tais dados, uma vez 
que a pesquisa qualitativa “preocupa-se com a interpretação do fenômeno, consi-
derando o significado que os outros dão às suas práticas, o que impõe ao pesqui-
sador uma abordagem hermenêutica” (GONSALVES, 2007, p. 69), e c) ao fato de a 
pesquisa etnográfica possibilitar que o pesquisador compreenda o comportamento 
dos sujeitos envolvidos na pesquisa de modo a permitir que ele compreenda a cul-
tura em que o pesquisado está inserido. 

O professor participante da pesquisa 1 (aqui identificado como P1) foi um do-
cente que leciona a disciplina de língua portuguesa, atuando nos três eixos - re-
dação, análise gramatical e literatura- em turmas do 1º ano do Ensino Médio, no 
turno da manhã. O campo de pesquisa foi uma escola pública estadual da cidade 
de Campina Grande, a qual possui modalidades de ensino regular (do 6º ano do 
Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio), funcionando nos três turnos, e 
a EJA (do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3ª ano do Ensino Médio), apenas no 
período noturno. 

O procedimento para a geração dos dados foi realizado por meio de uma en-
trevista semi-estruturada e pelo método da autoconfrontação2.  Em nossa pesquisa 
optamos pela autoconfrontação simples (doravante ACS) para possibilitar ao pro-
fessor um momento para olhar e refletir acerca da sua própria prática. Assim, as fa-

1. Os dados desse artigo são parte do corpus da nossa dissertação intitulada O agir docente nas práti-
cas de ensino de leitura: o que nos dizem os professores do ensino médio, defendida em Julho de 2016. Na 
dissertação analisamos as falas de três professores-participantes, buscando investigar como se confi-
gura o agir docente nas práticas de ensino de leitura a partir do que dizem os professores sobre suas 
próprias ações.

2. O método da autoconfrontação foi desenvolvido na França pelo linguista bakhtiniano Daniel Faïta  
(1997) e mais tarde empregado e desenvolvido por pesquisadores da Equipe Clínica da Atividade (CA), 
dirigida por Yves Clot.  O referido método consiste em filmar um ou mais trabalhadores em seu campo 
de atuação, em plena execução de suas tarefas, depois o pesquisador seleciona algumas sequências da 
filmagem realizada e assiste junto com o trabalhador.
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las do docente, isto é, tudo que ele comentou, descreveu, argumentou e questionou 
sobre a aula a qual assistiu, foram gravadas em áudio e se constituíram como corpus 
para análise. Realizamos com o docente três sessões de ACS, cada uma durou em 
média de 15 a 20 minutos. Os áudios das sessões foram transcritos segunda a Aná-
lise da Conversação, com base nos estudos de Marcuschi (2001). 

Na seção seguinte, passaremos à análise das falas do professor-participante, 
partindo da seguinte categoria de análise: Reflexões e autoavaliação da prática do-
cente. Esta categoria auxiliará a compreender o dizer dos professores sobre suas 
práticas de ensino de leitura.

O dizer do professor sobre suas práticas de ensino de leitura

Ao analisarmos os dados gerados pela entrevista e pelas sessões de autocon-
frontação, constatamos algumas dificuldades reveladas nas falas de P1 relacionadas 
ao recurso didático, disponibilizado para uso em sala de aula, e ao comportamento 
dos alunos, como vemos no exemplo abaixo, extraído da segunda sessão de ACS:

 Exemplo 1

Pesquisadora – Considerando que esses alunos já haviam lido o material (livro 

didático) em casa, né? O senhor considera esse método de leitura eficaz?

P1 – Professora (+) veja bem (+) o recurso que a gente tem pra trabalhar 
com eles ainda é esse, então a análise que a gente pode fazer é o seguinte: 
Nós temos aqui cerca de trinta e seis, trinta e oito alunos, então, partindo 
da suposição de que a metade já leu em casa, já fez o dever de casa como a 
gente costuma dizer, vão estar no lucro esses aí, agora, o problema (+) como 
você pode constatar na filmagem, é que:: quem tá bem pertinho aqui de 
você, tá ‘o tempo todo conversando e aquelas três ou quatro meninas lá do 
lado direito, elas interferem muito com brincadeira, com conversa /.../ Agora 
eu garanto a você que o recurso que a gente tem é esse, mandar estudar 
em casa, chegar aqui fazer uma leitura extra rápida, do jeito que a gente tá 
mostrando aí /.../  (Segunda sessão de Autoconfrontação)
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O dizer de P1 sobre sua prática de ensino de leitura demonstra que há poucos 
recursos didáticos para serem explorados durante a aula, uma vez que ele usa o 
advérbio de tempo ainda, o que revela que, até então, o material que resta para 
trabalhar a leitura em sala de aula é o livro didático. 

Essa informação nos faz inferir que as práticas de ensino de leitura de P1 estão 
respaldadas nas propostas advindas do livro didático e, consequentemente, este 
material norteia o trabalho do professor, o que indica que o referido recurso ainda 
é, por vezes, a “diretriz básica do professor” (SOARES, 2002, p.02).

A fala do professor-participante também apresenta outro fator que dificulta o 
desenvolvimento da aula: o comportamento por parte dos alunos, que conversam e 
brincam durante a aula, deixando de realizar as atividades propostas - agora, o pro-
blema /.../ é quem tá bem pertinho aqui de você, tá o tempo todo conversando e aquelas 
três ou quatro meninas lá do lado direito, elas interferem muito com brincadeira, com 
conversa. Esse trecho revela que a maneira como a leitura é trabalhada, por vezes, 
em sala de aula tem afastado os alunos das práticas efetivas de leitura, fazendo com 
que eles direcionem sua atenção para outras ações que estejam acontecendo ao 
seu redor, além de que há uma falta de preparação, por parte do docente, para lidar 
com a diversidade de sua sala de aula. 

Outro obstáculo na prática de ensino revelado por P1 é associado à instân-
cia familiar que, de acordo com a fala do professor-participante, muitas vezes não 
acompanha o desenvolvimento escolar do aluno, como demonstra o trecho abaixo

Exemplo 2

Pesquisadora – Professor, neste momento (em que o professor contava a 
história de Dom Quixote) quem está sendo representado nessa imagem?

P1 – Olha (+) quem está sendo representado nessa imagem, especificamente, 
é:é o professor da escola pública da realidade do estado da Paraíba /.../ O 
meu trabalho é esse mesmo, você consegue comprovar que (+) nós mon-
tamos uma sequência de passos, nós o tempo todo estamos reforçando 
que eles precisam ter domínio, né? Sobre essa sequência. Os elementos, 
o que não pode faltar, o que não pode fazer, como fazer, por que fazer, 
não é? E fazer bem. Agora, tem um complicador que precisa ser avaliado, 
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certo? E que isso é o maior problema da escola pública (+) é que a família 
deposita o filho no dia da matrícula e quando vem aqui, às vezes, alguns que 
vem, não é? Raramente é o pai do aluno/aluno que não estuda, raramente 
é o responsável do aluno que não quer nada, do bagunceiro. Porque nós 
entendemos que o aluno que vem pra sala de aula é o que quer aprender, 
porém na realidade isso não acontece. Tem alguns alunos, uma minoria, é 
claro, não é? Tem uma minoria que vem pra bagunçar/.../ (Terceira sessão 
de autoconfrontação)

Esse trecho revela marcas do trabalho, referente ao planejamento de ativida-
des que até então não haviam sido percebida na fala de P1. Os verbos montamos e 
estamos, flexionados na primeira pessoa do plural, revelam uma coletividade do tra-
balho no planejamento de uma sequência de atividades com vistas à aprendizagem 
do aluno, demonstrando, a nosso ver, o compromisso do professor no sentido de 
elaborar e desenvolver uma sequência que seja de fato produtiva para a formação 
do aluno leitor . Destacamos também o fato da instância familiar ser responsabili-
zada pelas dificuldades atribuídas à prática de ensino, posto que não acompanha o 
desenvolvimento escolar do aluno e, por isso, P1 considera este o maior problema 
da escola pública.

Entendendo que a tarefa atribuída à família é a de “favorecer a aprendizagem 
dos conhecimentos construídos socialmente em determinado momento histórico, 
ampliar as possibilidades de convivência social e ainda legitimar uma ordem so-
cial” (OLIVEIRA, 2010, p.101) percebemos que escola e família são instâncias com-
plementares, uma vez que os saberes são permeados de crenças e valores sociais, 
adquiridos tanto na escola quanto no meio social, do qual a família faz parte. Dessa 
forma, compreendemos que a família não deve ser responsabilizada pelo “fracasso 
escolar”, uma vez que as duas instâncias compartilham da tarefa de preparar os alu-
nos para a vida social, econômica e cultural, distinguindo-se apenas nos objetivos 
propostos para o ensino.

Portanto, o que podemos inferir dos exemplos referentes à fala de P1 é que as 
dificuldades apresentadas, referentes ao ensino de leitura, estão associadas à situa-
ção de trabalho, sala de aula com muitos alunos, o livro didático, a falta de compor-
tamento dos alunos e o acompanhamento familiar, não havendo, neste caso, um 
olhar para a execução do próprio trabalho do professor. Nesse sentido, o professor
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-participante parece evitar falar de sua prática de ensino e por isso desvia a atenção 
para os elementos constitutivos do trabalho docente (MACHADO, 2007), a saber, os 
outros - representados pelos alunos e pela família e o objeto/ meio – o livro didático.  

Apesar dessas dificuldades, que se apresenta em forma de impedimentos no 
trabalho do professor, ele tenta, mesmo que timidamente, se posicionar frente às 
suas ações em sala de aula, afirmando que:

Exemplo 3

P1 – /.../ Então, o que é que a gente pode tirar, não é? Você fazendo a 
análise da aula como um todo, eu garanto pra você o seguinte: O meu 
trabalho é esse mesmo, eu posso até modificar em um determinado 
momento porque nós sabemos que o planejamento tem que ser fle-
xível, né? Você não consegue, por mais que você planeje, por mais que 
você tenha uma aula em mente, quando você chega pra realização, vai 
ter N fatores que modificam a realização. Mesmo que você faça, que 
você siga o seu planejamento, mas sempre tem uns detalhes que modi-
ficam a realização/.../ (Terceira sessão de autoconfrontação)

Nesse exemplo fica visível que o professor-participante, ao ver a cena na ses-
são de ACS, inicia um diálogo com a sua aula. A fala revela que o professor embora 
diga “O meu trabalho é esse mesmo”, apontando para uma tradição talvez, ele reflete 
sobre uma questão importante relacionada à flexibilização de um planejamento 
de aula que de fato não deve ser executado de forma rígida devido a ocorrência de 
inúmeros  fatores de natureza circunstancial no momento da aula.Essa, a nosso ver, 
pode ser concebida como uma postura louvável no agir docente.

Outro fato interessante que deve ser comentado neste trabalho, em relação à 
fala do docente, é que ele revela estar satisfeito com o trabalho que realiza em sala 
de aula, como ilustra o exemplo abaixo extraído da sessão de ACS de P1:
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Exemplo 4

P1 – Eu me sinto um Quixote, me sinto um vencedor, porque assim (+) dentro 
de nossa realidade aqui, dessa realidadezinha dessa escola, eu ouço muito 
pedido com relação, por exemplo:: a quem tá no segundo ou terceiro ano: 
“Professor, vem ensinar a gente”. Aí já os outros de baixo, do nono ano: “Pro-
fessor, eu vou ser seu aluno.” E isso é o que? (+) É o pagamento que a gente 
recebe e que faz você se motivar para planejar aula, pra você ler, pra você 
estar todo tempo preparado para situações, né?/.../ Aí isso é o que gratifica 
a gente, mas eu acho que o nosso trabalho é por aqui mesmo, né? É nessa 
perspectiva mesmo, porque o mecanicismo faz parte da interação, /.../ (Ter-
ceira sessão de autoconfrontação)

A partir da fala de P1, entendemos que o professor, ao se comparar com Dom 
Quixote, personagem da literatura espanhola que enfrentou muitos desafios e peri-
gos, evidencia que a prática docente é uma tarefa árdua, mas, o pedido dos alunos 
para que o professor-participante dê-lhes aula funciona como uma motivação para 
continuar a seguir com a sua profissão e vencer os desafios que surgem em meio à 
trajetória. 

Na fala do professor também é importante destacar o papel que a interação 
(professor-aluno) assume no processo de ensino-aprendizagem e no conjunto de 
ações vivenciadas pelo docente na sala de aula. 

Retomando aqui o dizer do professor-participante sobre suas práticas de ensi-
no de leitura notamos que o trabalho docente está inserido num contexto complexo 
e é marcado por dificuldades e impedimentos que se manifestam pelo desconhe-
cimento de como desenvolver atividades de leitura, pela falta de comportamento 
adequado dos alunos, material didático e instância familiar, que não têm auxiliado a 
escola no desempenho do aluno. Porém, mesmo com esses entraves, P1 conseguiu 
dialogar com as cenas assistidas, de modo que percebe a importância da capacida-
de de flexibilizar o planejamento e de reconhece o papel que a interação assume 
no agir docente, indicando assim que o trabalho docente também está pautado em 
uma intenção de realização ou aperfeiçoamento da ação a ser executada.
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Considerações Finais 

Para sistematizar nossas reflexões retomamos o objetivo desse artigo, qual 
seja, analisar o dizer dos professores do ensino médio sobre suas práticas de ensino 
de leitura. 

Ressaltamos que, ao falar sobre suas práticas de ensino de leitura a partir das 
sessões de ACS, o docente pode rever e descrever suas ações, de modo demonstrou 
entender que o agir docente, por vezes, precisa ser flexível, principalmente no que 
concernem as atividades voltadas para o ensino-aprendizagem da leitura. No entan-
to, tratando-se do processo de reflexão sobre suas práticas, P1, pareceu direcionar 
seu olhar para problemas externos e para o agir dos alunos, restringindo-se a falar 
sobre suas ações, revelando assim uma preservação da própria face que, destarte, 
indica uma não compreensão do processo de reflexão referente ao seu trabalho. 
Esse impasse acaba limitando as possibilidades do professor repensar suas aulas 
em virtude de uma exploração significativa dos conteúdos.

Por fim, reforçamos a necessidade de pesquisas, no âmbito da LA, que bus-
quem proporcionar uma maior valorização do trabalho docente e de estudos re-
flexivos que procurem ouvir e auxiliar os professores, principalmente os da escola 
pública, para entendermos suas dificuldades, os conflitos e a realidade na qual eles 
estão inseridos. 
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ComuniCação individual

O ENsINO dA LÍNGUA MATErNA sOB A óTICA 
dA sOCIOLINGUÍsTICA

AGNELLy PALITOT GOMEs (UFPB)
rOsEANE BATIsTA FEITOsA NICOLAU (UFPB)

Introdução

Mesmo com as mudanças sócio históricas com as quais nos deparamos na atu-
alidade, a língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no pró-
prio contexto escolar, seja em outros contextos sociais.

A maioria dos alunos que chegam à escola pública é oriunda precisamente des-
ses grupos socioeconômicos. Assim, comungando com Bagno (2007), a educação 
precisa ser vista principalmente como uma experiência sociocognitiva que dá acesso 
amplo ao universo das práticas socioculturais em toda sua diversidade, universo este 
em que as linguagens (verbal e escrita) têm papel constitutivo.

 Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece 
que o que nos desafia é a construção de toda uma cultura escolar aberta à crítica da 
discriminação pela língua e preparada para combatê-la, o que pressupõe uma ade-
quada compreensão da heterogeneidade linguística do país, sua história social e suas 
características atuais. Essa compreensão deve alcançar, em primeiro lugar, os pró-
prios educadores e, em seguida, os educandos. 

Em uma alusão aos PCNs (BRASIL, 1998), constatamos que o documento postula 
que a escola deve oferecer condições para que o aluno desenvolva seus conhecimen-
tos, saiba ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais; expresse-se 
adequadamente em situações oral e escrita diferentes daquelas próprias de seu uni-
verso imediato; reflita sobre os fenômenos da linguagem, sobretudo os que tocam a 
questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização, a discriminação e o 
preconceito relativo ao uso da língua.

Esses postulados se traduzem, no documento, em duas instâncias que devem 
ser trabalhadas articuladamente: primeiro no uso da língua oral e escrita, que incor-
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pora práticas de escuta e de leitura e práticas de produção de textos orais e escritos; 
e, segundo, promovendo uma reflexão sobre a língua e a linguagem, que incorpora 
práticas de análise linguística. Porém, é preciso voltar nosso olhar para o cenário atual 
e buscar meios de compreender e diagnosticar as práticas pedagógicas atuais, para 
que seja possível conceber meios de transformá-las e adequá-las aos paradigmas que 
os PCNs colocam.

O âmago da postulação acima são as práticas sociais, a condição para que se 
dê o ensino da língua e as situações reais de interação. A língua é concebida como 
uma atividade social e possui múltiplas ideologias advindas de perspectivas políticas, 
culturais e econômicas específicas; desta forma, é salutar que a escola forneça aos 
alunos, condições favoráveis à apropriação de mecanismos linguísticos, sejam discur-
sivos, sejam gramaticais, de forma a instrumentalizá-lo para interagirem socialmente 
em diferentes instâncias, dando ênfase à práticas de leitura e escrita voltadas para 
situações diversificadas e próximas do uso concreto na sociedade. 

Desta forma, temos como objetivo, expor a importância de adequação da lin-
guagem em diferentes contextos sociais, a fim de alcançarmos uma Educação Lin-
guística pautada nos significados sociais dos falantes. A esse respeito, Bagno (2002, p. 
80) corrobora que:

o objetivo da escola, no que diz respeito à língua, é formar cidadãos ca-
pazes de se exprimir de modo adequado e competente, oralmente e 
por escrito, para que possam se inserir de pleno direito na sociedade e 
ajudar na construção e na transformação dessa sociedade- é oferecer a 
eles uma verdadeira educação linguística.

Desse modo, é preciso que a escola e todas as demais instituições voltadas para 
a educação e a cultura, abandonem a ideia de que a língua é homogênea e passem a 
considerar que o ensino da língua deve ter como principal objetivo a capacidade do 
aluno em utilizar a linguagem em diversas situações comunicativas. 

Por uma construção discursiva do conhecimento e interação 
social nas aulas de língua portuguesa

A linguagem é algo que permite ao falante uma liberdade de expressar-se e ser 
compreendido quando desabrocha e se desenvolve levando-o a reflexões que ama-



215

XXVI Jornada do Gelne

durecem no curso dos anos, desde que se assegurem à criança mínimas condições 
de acesso às manifestações linguísticas de seus pais e de sua comunidade linguísti-
ca. De acordo com Franchi (2006), todo falante, independentemente da linguagem 
de que se sirva, possui uma gramática interna (de natureza biológica ou psicológica) 
ou, pelo menos, a interioriza já em tenra idade, a partir de suas próprias experiên-
cias linguísticas. 

Toda criança já chega à escola dominando com perfeição uma complicada gra-
mática. Compartilhando dessa opinião encontram-se vários estudiosos da língua(-
gem) a exemplo de Cavalcante (2014), Bagno (2014), Bortoni-Ricardo (2004), Antu-
nes (2007), Faraco (2002), entre outros. Eles defendem a aplicação de um ensino 
multilíngue, no sentido da integração social. Nesse sentido, a escola deve contribuir 
para fomentar a auto expressão linguístico-cultural da comunidade, respeitando a 
riqueza e a diversidade linguística existente na sala de aula, na escola e na comuni-
dade; promovendo, assim, um meio de interação eles. 

Segundo Travaglia (2002), a maneira como se concebe a natureza fundamen-
tal da língua(gem) afeta profundamente o fazer pedagógico do professor de língua 
em seu trabalho com os alunos. O que se constata é que apesar de todo conheci-
mento desenvolvido pelos estudos da língua(gem) em relação às características das 
gramáticas do português brasileiro, por exemplo, esses conhecimentos não têm 
chegado à sala de aula ou não têm sido usados pelos professores como elementos 
de reflexão para que os alunos possam entender as diferenças entre variedades 
coloquiais e a variedade padrão da língua. Sobre isto, Faraco (2002, p. 40), reflete:

A cultura escrita, associada ao poder social, desencadeou também, ao 
longo da história, um processo fortemente unificador (que vai alcançar 
basicamente as atividades verbais escritas), que visou e visa uma relati-
va estabilização linguística, buscando neutralizar a variação e controlar a 
mudança. Ao resultado desse processo, a esta norma estabilizada, cos-
tumamos dar o nome de norma-padrão ou língua-padrão.

Contrapondo-se a isso tudo, surgem as questões relativas a uma pedagogia da 
variação linguística inserida em uma proposta pedagógica baseada nos princípios 
da inclusão, do acolhimento e do respeito aos alunos como portadores de saberes 
e vivências, que constroem conhecimento através da interação social. 
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Os PCNs, que explicitamente defendem um enfoque enunciativo do ensino de 
línguas, contribuíram largamente para fomentar a discussão pedagógica e estimu-
lar docentes e discentes para uma reflexão sobre as ideologias linguísticas  em suas 
práticas cotidianas sob a ótica da sociolinguística e um meio plausível para esta 
mudança do ensino de Língua Portuguesa na escola, talvez seja o já escolhido por 
alguns estudiosos da linguagem que, em lugar da crítica radical e distanciada da 
realidade escolar, optaram por um diálogo com professores e alunos, partindo de 
seus conhecimentos linguísticos, teóricos e empíricos para saltos maiores. De acor-
do com Perini (2010 p. 21), em sua Gramática do Português Brasileiro:

Para nós, “certo” é aquilo que ocorre na língua. É verdade que quase 
todo mundo tem suas preferências, detesta algumas construções, re-
fere a pronúncia de alguma região etc. Mas o linguista precisa manter 
uma atitude científica, com atenção constante às realidades da língua e 
total respeito por elas. Se ele verifica que as pessoas dizem frases como 
se você ver ela, fala com ela pra me telefonar, precisa reconhecer essa 
construção como legítima na língua. Por outro lado, em um texto escrito, 
ele provavelmente encontraria se você a vir, diga-lhe que me telefone, 
e essa construção igualmente precisa ser reconhecida. As duas coexis-
tem, cada qual no seu contexto; nesta gramática estamos estudando as 
formas que ocorrem no contexto falado informal – não em textos publi-
cados, nem em discursos formais de posse ou formatura. O linguista, 
cientista da linguagem, observa a língua como ela é, não como algumas 
pessoas acham que ela deveria ser. 

 
Da passagem acima interessa-nos, particularmente, destacar o fato de que a 

língua é historicamente situada e heterogênea, sujeita a variações e mudanças no 
espaço e no tempo, ou seja, é preciso que se trate a língua na situação de produção e 
no contexto comunicativo, sem restringir as análises sobre o funcionamento dos di-
versos itens gramaticais, pois a finalidade do ensino é o bom uso da língua, atentan-
do para o fato de que se faz necessário teorizar a nossa Língua Materna em outras 
bases, identificando que muitas das construções que tínhamos no passado neces-
sitam ser repensados e contextualizados nas situações sociolinguísticas do  falante. 

Numa língua, não existe apenas uma forma para cada significado, o que existe 
são variedades, um conjunto de opções do qual retiramos as formas que emprega-
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mos ao falar e ao escrever. Contudo, nem todas as formas de falares têm o mesmo 
prestígio social no Brasil, temos aqui uma multiplicidade de realidades linguísticas 
nas quais algumas delas são tratadas com menos prestígio por não se enquadrarem 
no padrão ditado pela norma, isto é, apenas as formas consideradas como corretas 
são socialmente prestigiadas. 

Nesse sentido, a escola tem um papel importante ao criar espaço na perspecti-
va da cidadania linguística voltada para um processo de valorização da diversidade 
que é possível através do ensino da língua portuguesa voltado para uma educação 
linguística, vista como um processo que se realiza ao longo de toda a vida escolar. 

Existem situações sociais diferentes, logo, deve haver também padrões de uso 
da língua diferentes. O homem expressa suas ideias, as de sua geração, as da comu-
nidade a que pertence, e a todo instante, utiliza-as de acordo com uma tradição que 
lhe foi transmitida, contribuindo assim para sua renovação e constante transforma-
ção. É esse conhecimento que nos permite falar de um modo com os amigos e de 
outro com o professor, o chefe, que nos leva a conhecer a origem de uma pessoa 
após trocar poucas palavras com ela. Ao falar, um indivíduo transmite, além da men-
sagem contida em seu discurso, uma série de dados que permite a um interlocutor 
identificar o grupo a que pertence, como o país ou a região de origem, a situação em 
que se encontra, seu nível social, sua atividade profissional etc.

A escola deve contribuir para fomentar a capacidade de auto expressão lin-
guística cultural da comunidade, respeitando a diversidade linguística existente na 
sala de aula, na escola e na comunidade como um meio de interação, respeitando 
suas características orais, levando-os a apreenderem os diferentes usos da função 
da linguagem, utilizando-se de ferramentas que fazem parte do seu cotidiano como 
meio de despertar o aluno para o gostar de estudar língua portuguesa a partir de 
sua linguagem de mundo, para que o mesmo seja o protagonista de sua história, 
interagindo de forma efetiva e suscitando muitas reflexões acerca do meio que está 
inserido, sem ignorar a língua padrão.

 A educação linguística tem o objetivo de promover espaços para diferentes 
discursos, levando o aluno a expandir competências para a aquisição de novos re-
cursos expressivos, tanto na modalidade oral quanto na escrita a fim de compre-
ender o mundo e intervir sobre ele, levando o discente à prática de uma reflexão 
constante de tudo que o rodeia. 
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Bortoni-Ricardo (2004), sugere, para caracterização do perfil sociolinguístico de 
brasileiros, que se conhecer a diversidade do Português brasileiro por meio da análise 
de três contínuos: o primeiro, caracterizado como o de urbanização, ocorre normal-
mente quando os sujeitos migram da zona rural para a urbana e conservam traços da 
zona rural, estes se permutam com traços da zona urbana dando origem ao que a au-
tora supracitada nomeia de rurbano. Um exemplo desse contínuo está representado 
no poema Vício na fala, de Oswald de Andrade (1988). Vejamos o poema

Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados. 

Observamos que para o autor do poema, esta forma de falar não deve ser 
motivo de desprestígio para os falantes que dizem “mio”, “mió”, “pió”, “teia”, “teiado”, 
pois com elas conseguem se comunicar; e, assim, a língua está cumprindo a sua 
função primordial que é justamente estabelecer uma comunicação. Sabemos que 
estes falares podem ser perfeitamente compreendidos e que a escola deve fazer é 
mostrar que a língua não é uniforme e que para cada situação deve haver a ade-
quação desta.

Desta forma, a escola estará contribuindo para uma educação linguística, re-
conhecendo que a língua materna não é estanque e nesta perspectiva os alunos se 
sentirão incluídos no processo de evolução, pois haverá espaço para a reflexão na 
perspectiva da variação linguística. 

Já em relação ao segundo contínuo, temos o que a autora chama de monitora-
ção estilística. Esse contínuo segundo Bortoni-Ricardo (2004), é caracterizado pelas 
diferenças linguísticas que ocorrem desde a conversa espontânea até as antecipa-
damente planejadas pelo falante, que muitas vezes é influenciado pelas pressões 
externas, como a escola, a mídia, e outras, que pedem construções mais elabora-
das. Em consequência disso, ocorre o que a autora classifica de monitorização, que 
se caracteriza como o falar culto. Mais uma vez, nos reportamos ao escritor Oswald 
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de Andrade (2003, p. 167) com seu poema, Pronominais, que já fazia uma crítica 
a supervalorização da gramática tradicional em detrimento da variação linguística 
que se realiza nos falares da nação brasileira. 

Eis o poema: 

Pronominais 

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

Como podemos observar, este poema mostra como a língua se realiza em fun-
ção da diversidade na situação comunicativa cotidiana. O texto fala sobre a lingua-
gem culta (dicionário) “gramática” e a linguagem coloquial (cotidiano). O texto trata 
justamente da variedade existente dentro da língua portuguesa, mostrando que 
não deve haver privilégio de uma ou outra forma de falar e sim uma adequação. 

Por fim, a autora supracitada apresenta o terceiro contínuo, que é o de oralida-
de/letramento, este se alterna caracterizando-se por possibilidades de sobreposi-
ções, isto ocorre quando um falante muda seu discurso em decorrência da situação 
comunicativa. O foco nesse contínuo são as práticas sociais – orais ou letradas. À 
medida que um membro da comunidade amplia seus papéis sociais, igualmente se 
ampliavam e se diversificavam as suas práticas de letramento. Daí a importância da 
inserção na cultura letrada; seja via escolarização formal, seja por vias transversas, 
esta inserção é determinante para o desempenho sociolinguístico.

Este contínuo pode ser exemplificado em situação comunicativa em que um fa-
lante se encontra numa situação de defesa de um trabalho acadêmico escrito, dian-
te de uma banca avaliadora. Neste caso, ele precisa expressar-se monitorando seu 
discurso nesse evento de letramento formal. Ao sair, este mesmo falante encontra-
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se com colegas e conta como foi sua defesa; neste caso, ele expressa-se de modo 
totalmente diferente, em decorrência desta nova situação comunicativa informal.

  
Exercitando as práticas de habilidades em sociolinguística na 
sala de aula

Pode-se dizer que, a maioria das escolas, ao trabalhar com textos discursivos, 
ainda se preocupam mais com a estética em detrimento dos sentidos que se en-
contram no referido texto. Para se trabalhar os sentidos de uma produção escrita é 
preciso despertar o interesse dos alunos para que estes se apropriem dos três tipos 
de conhecimentos (linguístico, enciclopédico e interacional). 

De acordo com Cavalcante (2014, p. 21): 

Quando lemos ou produzimos algum texto, sempre recorremos a es-
tratégias sociocognitivas. No decorrer do processamento textual, vários 
tipos de conhecimentos armazenados em nossa memória são ativados 
para nos auxiliar na compreensão e produção de sentido. De acordo 
com os estudiosos esses conhecimentos podem ser de natureza linguís-
tica, enciclopédica e interacional. 

Sabemos que infelizmente, a maioria das escolas se preocupa muito mais com 
os conhecimentos de natureza gramatical e trata de forma secundária tanto o conhe-
cimento interacionista quanto o linguístico. Portanto, é importante que o docente da 
língua portuguesa reconheça a transfiguração da realidade.

 É preciso planejar atividades com intencionalidade e saber intervir para ajudar 
os discentes a avançar, pois as crianças já chegam à escola com uma riquíssima ba-
gagem, cabendo ao educador incentivar e contribuir para o crescimento e avanço 
de habilidades trazidas do contexto no qual estão inseridas. O uso que a escola fará 
desse repertório será determinante no processo de formação do leitor e com a sua 
experiência com os textos trabalhados.

Sugerimos como atividade a ser trabalhada na sala de aula a reescrita dos textos 
dos alunos, no qual o professor será um revisor e não um mero vigia da língua, neste 
caso a ideia seria de que esses textos sejam reescritos por etapas, começando pela 
grafia e tudo pode e deve ser comentado à medida que o texto vai tomando corpo, le-
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vando os alunos a desenvolverem sua consciência linguística, mostrando que alguns 
erros de grafia decorrem de pronúncia, outros do sistema, depois vêm as alterações 
na pontuação, na elegância do texto, até acréscimos de dados. Depois solicitar dos 
alunos que produzam textos em duas situações: uma situação comunicativa infor-
mal, em seguida pede-se que eles produzam textos em uma situação comunicativa 
desta vez formal, e cabe ao professor ir levando-o a perceber que em cada situação 
é exigida uma forma de escrita, pois um bilhete que escrevemos para um colega, por 
exemplo, é diferente de um ofício que escrevemos para o diretor da escola, ambos 
têm o seu valor, mas precisam se adequarem a linguagem à situação de interação.

Após isso, o professor juntamente com os alunos pode realizar uma leitura dos 
dois textos explicando que na segunda produção deve haver um cuidado maior com 
a linguagem, uma vez que se trata de uma de uma situação de formalidade, deixando 
claro que não se deve privilegiar uma dessas ocorrências e os levando a concluírem 
que o que precisa ser feito é uma adequação de uso. Entendemos que, para que isso 
se efetive, é preciso que haja uma alteração no currículo para as aulas de língua por-
tuguesa, ademais isso também passa pela formação do professor de língua portu-
guesa, tanto na fase acadêmica quanto na formação continuada. Infelizmente ainda é 
muito comum nas aulas de língua portuguesa a prevalência da gramática tradicional 
em detrimento da educação linguística voltada para o estudo da variação. 

Acreditamos que essa postura deve mudar, pois como sabemos a língua é um 
forte instrumento de poder social e não conhecimento da gramática tradicional é res-
ponsável por estigmatizar as pessoas. Na maioria das vezes acredita-se que as pesso-
as que não têm o conhecimento da gramática tradicional são menos competentes e, 
por isso, ficam marginalizadas.

Considerações finais 

Sendo a língua uma atividade social, entendemos que a mesma deve-se adap-
tar-se à realidade e é dever da escola dar condições mesmo que mínimas, e que o 
professor proponha atividades de reflexões linguísticas sobre os diversos usos da 
nossa língua. É preciso que o aluno possa se apropriar de mecanismos linguísticos e 
que sejam capazes de instrumentalizá-lo para que tenha o discernimento no uso da 
língua e seja capaz de interagir socialmente em diferentes situações comunicativas, 
tornando-se uma pessoa mais crítica e menos manipulável, capaz de ler melhor as 
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linhas e as entrelinhas, o óbvio e o interpretável, desenvolvendo assim a sua consci-
ência linguística.

Esse trabalho de desenvolver essa consciência linguística não deve ser restrito 
ao professor de língua portuguesa, alias já está na hora das escolas entenderem que 
o professor de língua portuguesa não é responsável por tudo que o aluno precisa 
aprender em relação a língua materna, pois essa responsabilidade é de todos. Qual-
quer que seja a disciplina, o professor tem condições de ampliar competências dos 
alunos na língua materna e de preferência procurando desconstruir o que se acredi-
ta em relação à língua materna, ou seja, que está é difícil e que não se aprende. 

Felizmente, observamos que essas questões relacionadas às dificuldades do 
ensino de língua portuguesa vêm sendo discutidas, um exemplo disso é o mestrado 
profissional em Letras, o Profletras que está tratando do assunto, fundamentando-
se em linguistas e sócio linguistas brasileiros; mas ainda há muito a ser discutido e 
mudado no ensino da língua portuguesa no Brasil. 
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O ENsINO dE GrAMÁTICA NAs AULAs dE LÍNGUA 
POrTUGUEsA: O EMPrEGO dAs CATEGOrIAs dE MOdO 
E TEMPO vErBAL

ANTONIA CLEMILdA ALMEIdA COsTA (UEsPI)1

Introdução

Faz-se necessário entendermos que o objetivo principal do ensino de Língua 
Portuguesa é proporcionar ao aluno o desenvolvimento de sua competência comu-
nicativa e linguística, através de um ensino que fomente a reflexão e uso da língua. 
No entanto, diante de resultados insatisfatórios obtidos pelos exames nacionais em 
larga escala, podemos nos questionar sobre que tipo de ensino de língua materna 
tem sido desenvolvido em sala de aula, até que ponto, os alunos estão sendo ins-
tigados a uma reflexão sobre o uso real da língua nas diversas circunstâncias de 
interações, uma vez que o ensino de Língua Portuguesa tem sido alvo de críticas.  

Nesta perspectiva, nos motivaram para essa pesquisa a) a consciência da ne-
cessidade de aulas de Língua Portuguesa mais significativas para os alunos, das 
quais possam fazer com que eles reflitam sobre o uso da língua; b) é salutar ques-
tionarmos a validade do “modelo de ensino” de gramática que ainda perdura nas 
escolas; d) o trabalho com a análise e reflexão da língua constitui-se como uma 
prática fundamental para que os alunos aprendam a Língua Portuguesa refletindo 
sobre seus diversos usos, como afirma Geraldi (2003). 

Direcionar a nossa pesquisa para o verbo e as flexões de modo e tempo, torna-
se importante e motivador, por percebermos, segundo (Traváglia, 2007, pág. 158) 
que “o ensino do verbo como tem sido realizado em sala de aula, eminentemente 
teórico, não tem levado o aluno a pensar”, isso ocorre, segundo o autor porque “os 

1. Mestranda em Letras/ Português pelo Programa PROFLETRAS. Universidade Estadual do Piauí-UES-
PI.  clenildaaf@hotmail.com  
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professores ensinam basicamente o que está proposto pelo livro didático, geral-
mente um conhecimento elaborado pelos estudos linguísticos tradicionais”, o que 
nos leva a perceber um ensino fragmentado, predominantemente teórico e voltado 
quase exclusivamente para formas. 

Numa perspectiva de refletir sobre o ensino atual de Língua Portuguesa a 
questão que norteia a presente investigação é “o ensino de LP, no que diz respeito 
especificamente ao ensino das categorias de modo e tempo verbal, tal como vem 
sendo praticado em sala de aula, tem obtido bons resultados nas produções escri-
tas dos alunos? Levando em consideração o problema que norteia este estudo, nos-
sa hipótese é que o ensino do emprego/uso das categorias de modo e tempo verbal 
como tem sido realizado nas aulas de gramática, em contexto de sala de aula, não 
tem favorecido aos alunos uma reflexão quanto ao uso consciente em suas produ-
ções de escrita e reescrita.

Perceber a importância da aula de Língua Portuguesa na formação linguística 
do aluno, a partir de um ensino com base na análise linguística, que parte do uso e 
da reflexão explícita e organizada dos conteúdos, ultrapassando a barreira do ensi-
no tradicional de língua, levou-nos a definir como objeto de estudo desta pesquisa: 
O ensino das categorias de modo e tempo verbal nas aulas de Gramática, no 7º ano 
do Ensino Fundamental, de uma escola da rede municipal da cidade de Altos(PI).    

Definido o objeto de estudo dessa pesquisa, elegemos como objetivo geral: in-
vestigar o ensino de Língua Portuguesa, tal como é praticado em sala de aula, especi-
ficamente no que se refere ao emprego/uso das categorias de modo e tempo verbal.  
Para que a presente pesquisa possa apresentar uma maior contundência em relação 
ao objeto de investigação, optamos traçar os seguintes objetivos específicos: a) Iden-
tificar as estratégias metodológicas utilizadas pelo professor de Língua Portuguesa 
para o ensino dos conteúdos gramaticais (verbo: modo e tempo); b) analisar a ma-
neira como é abordado conteúdo gramatical relativo às categorias de modo e tempo 
verbal no livro didático de Língua Portuguesa do 7º ano do ensino fundamental; c) 
Analisar nas produções escritas dos alunos as consequências do ensino de gramática 
quanto a abordagem do uso das categorias de tempo e modo verbal. 

O estudo proposto trata, enfim de uma possibilidade de contribuir por meio 
de intervenções didáticas planejadas e condizentes com a realidade escolar dos alu-
nos para o desenvolvimento processual de habilidades e competências linguísticas, 
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principalmente no que diz respeito ao ensino do verbo e suas categorias de modo 
e tempo em sala de aula, no sentido de levar o aluno a uma reflexão do uso de lin-
guagem.

           
Gramática: o que ensinar? Para que ensinar?

 
O que direciona o presente estudo é importante e possui uma grande relevan-

te para os conhecimentos sociolinguísticos dos alunos, nesse sentido, referenda-
mos que é salutar refletirmos sobre o ensino de gramática nos dias atuais. Apesar 
de muitos desavisados defenderem a ideia de se abandonar a reflexão gramatical e 
o ensino da norma culta das aulas de Língua Portuguesa, ainda defendemos a ideia 
de um ensino reflexivo gramatical, desde que sem gramatiquice e normatismo. Nes-
te caso, comporta questionar: o que e para que ensinar gramática?

Segundo Antunes (2003), as pessoas não têm a liberdade de inventar palavras, 
cada uma a seu modo, não têm, nem a liberdade de colocá-las em qualquer lugar, 
ou de formar/compor a sua maneira seus enunciados, isso por conta das regras par-
ticulares da gramática de sua própria língua. O que se pressupõe que toda a língua 
possui sua gramática, pautadas em regras, independentemente de seu prestígio 
social, econômico e cultural da comunidade em que é falada. Em outras palavras, 
é como refere Antunes (2003, pág. 85), “não existe língua sem gramática” [...] não 
existe falante sem conhecimento de gramática”.

O fato é que todo falante possui um conhecimento gramatical ao chegar à es-
cola. O que nos instiga, desta forma, a questionar sobre o porquê de se estudar 
gramática na sala de aula? Dessa forma, depreende-se que o ensino de português 
deve agir não apenas na ampliação do domínio das atividades da fala e da escrita 
por parte dos alunos, mas na necessidade da realização de uma reflexão sobre a 
própria língua, integrando as atividades verbais e o pensar sobre ela, conforme diz 
Faraco(2008). 

Diante essa discussão, emerge o entendimento acerca da distinção entre o que 
são regras gramaticais e o que não são regras de gramática, bem como sobre o que 
é necessário ensinar sobre os aspectos gramaticais na escola. Regras de gramática, 
segundo Antunes (2003, pág. 86) “são normas, são orientações acerca de como usar 
as unidades da língua, de como combiná-las, para que se produzam determinados 
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efeitos em enunciados funcionalmente inteligíveis, contextualmente interpretáveis 
e adequados aos fins pretendidos na interação”. Nessa acepção, constituem-se re-
gras de gramática: descrição de como empregar os pronomes, de como usar flexões 
verbais para indicar diferenças de tempo e modo, de como estabelecer relações 
semânticas entre partes do texto; de quando e de como garantir a complementação 
do verbo ou de outras palavras, entre outras. 

Para Antunes (2003, p. 87) não são regras de uso “mas apenas questões meta-
linguísticas de definição e classificação das unidades da língua”: as subdivisões das 
conjunções e os respectivos nomes de cada uma; a subclassificação de subclasse 
dos pronomes e a função sintática prevista para cada um; a classificação de cada 
tipo de oração, com toda a refinada subclassificação das subordinadas e coordena-
das; as diferentes funções sintáticas do “que” e do “se”; as distinção entre os tipos de 
encontros vocálicos e consonantal, de sujeito e de predicado. Entende-se, desta for-
ma que neste tipo de ensino o que prevalece é o nome que as coisas da língua têm.

De acordo com as palavras do autor, o ensino de gramática só se torna consis-
tente à medida que desprende das amarras do ensino gramatical tradicional, focan-
do, desta forma, num ensino de conteúdos de gramáticas que respeite a flexibilida-
de estrutural da língua, fazendo com que o aluno perceba que nenhuma língua é 
um conjunto rígido de expressões.

Nessa perspectiva, Neves (1990, p. 105 - 106) registra que os professores, em 
geral “[...]acreditam que a função do ensino de gramática é levar a escrever melhor; 
foram despertados para uma crítica dos valores da gramática tradicional; têm pro-
curado dar aulas de gramática não normativa; verificam que essa gramática ‘não 
está servindo para nada”, porém apesar de ter essa consciência, ainda mantêm as 
aulas de gramática sistemáticas como um ritual imprescindível à legitimação de seu 
papel.

Para Antunes (2008) o conjunto de princípios que fundamentam uma compre-
ensão funcional e discursiva da gramática tem, também, as suas implicações peda-
gógicas. Conforme, Possenti (1996, p. 56).

[...] as únicas pessoas em condições de encarar um trabalho de modifica-
ção das escolas são os professores. Qualquer projeto que não considere 
como ingrediente prioritário os professores - desde que estes, por sua 
vez, façam o mesmo com os alunos – certamente fracassará. 
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Desta forma, percebemos a importância do professor de língua portuguesa 
na formação linguística do educando, razão porque deve ter a preocupação de 
trazer para a sala de aula um ensino de gramática que seja relevante, funcional e 
contextualizada, que seja do interesse do aluno, uma gramática que liberte, uma 
gramática que prevê mais de uma norma, enfim, uma gramática que é da língua, 
que é das pessoas. 

Nessa perspectiva, Campos (2012), apresenta três objetivos indispensáveis 
para o ensino de gramática em sala de aula: o primeiro diz respeito ao aprimora-
mento da competência do aluno no uso da língua, o segundo reflete a necessidade 
de propiciar conhecimentos a respeito da língua portuguesa e o terceiro volta-se 
para a formação das habilidades cognitivas do aluno, a partir da reflexão. O que 
se pressupõe, portanto que o ensino de gramática deve atender a três objetivos 
distintos, respectivamente: um de ordem prática, um de ordem cultural e um de 
ordem cognitivo.

Por mais que se tenha tentado redimensionar o ensino de gramática, ainda 
perdura o viés normativo tradicional, do qual, tem tornado um fator de discrimina-
ção e repressão linguística, representando um sério problema nas aulas de língua 
Portuguesa. Mas, retornando ao nosso questionamento inicial “para que ensinar 
gramática? segundo Para Perini (2014), o viés da questão não é propor conteúdos e 
metodologias para um novo ensino de gramática, mas o tripé da questão, é sobre-
tudo a discussão dos objetivos da disciplina. 

Entendemos, enfim que o objetivo maior do ensino de gramática nas aulas de 
Língua Portuguesa é desenvolver nos alunos a competência comunicativa, e não 
meramente repassar regras e estruturas da língua sem que tenha como foco a lín-
gua em uso.

O uso da análise linguística no ensino de gramática

A análise linguística, doravante (AL) vem como uma proposta inovadora para o 
ensino de Língua Portuguesa, no sentido de ultrapassar ultrapassando a artificiali-
dade dos conteúdos impostos na escola, possibilitando ao aluno um domínio eficaz 
da língua, sobretudo sua competência comunicativa. A atividade linguística é traba-
lhada na escola de forma artificial, o que só dificulta o ensino de Língua Portugue-
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sa. No sentido de contribuir para um  ensino de Língua Portuguesa, sobretudo de 
gramática a partir do uso da AL como um novo instrumento metodológico, visando 
uma aprendizagem mais significativa e eficaz para o aluno, Mendonça (2006, P. 208), 
enfatiza que a análise linguística corresponde à:

Parte de letramento escolar, constituindo numa reflexão explícita e siste-
mática sobre a constituição e o funcionamento da linguagem nas dimen-
sões sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e também normativa, 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 
leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de análise e sis-
tematização dos fenômenos linguísticos. 

E, segundo os PCN, a AL refere-se a atividades que se pode classificar em epilin-
guísticas e metalinguísticas, classifica-se como atividades de reflexão sobre o uso da 
língua, mas se diferenciam nos seus fins, uma vez que nas atividades epilinguísticas 
a reflexão volta-se para o uso, no próprio interior da atividade linguística em que se 
realiza. Já as atividades metalinguísticas estão relacionadas a um tipo de análise vol-
tada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos 
linguísticos. Essas atividades, portanto, não estão propriamente vinculadas ao pro-
cesso discursivo; trata-se da utilização (ou da construção) de uma metalinguagem 
que possibilite falar sobre a língua. Trata- se de uma parte integrante de uma situ-
ação didática, da qual é desenvolvida no sentido de possibilitar ao aluno levantar 
sobre aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características 
específicas. Desta forma, como exemplo: para que se possa discutir a acentuação 
gráfica, é necessário que alguns aspectos da língua (tonicidade, a forma pela qual é 
marcada, nas palavras impressas, a classificação das palavras quanto a esse aspec-
to e ao número de sílabas, a conceituação de ditongo e hiato, entre outros) sejam 
sistematizados na forma de uma metalinguagem específica que favoreça o levanta-
mento de regularidades e a elaboração de regras de acentuação.   

A concepção de AL da língua referida pelos PCN, segundo Rojo (2000), possibili-
ta uma superação das práticas de ensino de gramática normativa como determinan-
tes da qualidade da aprendizagem que o aluno terá sobre a língua. Parte do princípio 
de que a análise das categorias gramaticais e da ortografia em si, não leva a uma a 
mestria do uso da língua, como nossa prática em sala de aula nos tem comprovado.
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O que se pretende a partir dessa nova abordagem de ensino de LP com o foco 
na AL é considerar importante, não apenas as regras gramaticais, mas, sobretudo 
uma reflexão acerca da língua em uso. Fazer com que o aluno seja um usuário cons-
ciente de sua própria língua. Desta forma, deve-se considerar o texto como ponto 
de partida nas aulas de gramática, explorando todos os seus aspectos, não usando 
apenas usado como pretexto.  Depreende-se que o ensino tradicional de gramática 
é alvo de crítica, pois a forma como é trabalhada o ensino de língua, torna-se algo 
mecânico e assistemático, distante do aluno, fazendo com que o aluno não se re-
poste a uma análise e reflexão sobre o processo do uso da língua, sempre partem 
de uma análise já preexistente na gramática normativa, o que não contribuirá para 
uma formação consciente do educando. Mas é salutar mencionar que a AL em mo-
mento algum, substituirá a gramática em sala de aula, o que se pretende é refletir 
sobre como esse ensino vem sendo postulado em sala de aula pelo professor. A AL 
veio para englobar os estudos gramaticais num paradigma diferente

O ensino do verbo no ensino fundamental: da teoria à prática

Para direcionar nossa reflexão sobre o assunto formulemos os seguintes ques-
tionamentos: a escola tem favorecido um espaço de discussão e reflexão acerca do 
verbo? Como e o que a escola tem trabalhado nas atividades relacionadas ao ensi-
no do verbo? Partimos do pressuposto que o verbo é uma das classes gramaticais 
mais importantes da Língua Portuguesa, é através do verbo que nos situamos uns 
em relação aos outros e que estabelecemos uma relação temporal com a realidade 
linguística e extralinguística 

Entendemos que os estudos linguísticos, acerca de qualquer tópico gramatical 
torna-se imprescindível para um processo de ensino e aprendizagem mais consis-
tente e pertinente para os alunos. Abrir mão destes estudos, é abrir mão de um en-
sino gramatical mais significativo e eficaz.  O ensino do verbo, portanto, como tem 
sido feito fica a desejar, pois não se constitui um ensino proficiente para o aluno, 
uma vez que não respeita a competência comunicativa, pois trata-se de um ensino, 
ainda predominantemente teórico e não tem sido feito de modo que leve o aluno a 
aprender a pensar sobre os aspectos em geral relacionados ao verbo.
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Percebemos que o estudo dos verbos nas aulas tradicionais de língua portu-
guesa tem se tornado um martírio para a maioria dos alunos, isso por conta da 
metodologia que muitos professores fazem uso, tornando um estudo cansativo, 
enfadonho e desestimulante. É notório que o professor ainda está arraigado às pro-
postas do livro didático, porém entendemos que o livro didático deve ser conside-
rado como uma ferramenta a mais que auxiliará o professor na sistematização e 
planejamento de suas aulas. Outras ferramentas, porém fazem necessário para que 
se alcance um processo de ensino e aprendizagem mais consistente para os alunos.

A complexa morfologia do sistema verbal e o ensino pautado na memorização 
dos aspectos envolvidos na conjugação e no uso dos verbos também tem tornado 
o estudo do verbo cada vez mais problemático e sem lógica para os alunos. Enten-
de-se que o ensino do verbo deva ser redimensionado, uma vez que tem sido uma 
verdadeira “camisa de força” para os alunos. Desta forma, o professor de Língua 
Portuguesa deve ter conhecimentos sobre o que explicar a respeito dos verbos, 
como abordar cada tema e como exercitar isso com os alunos de maneira a permitir 
que esse conteúdo faça alguma diferença para ele, afirma, Junior (2014, p. 14-15). O 
autor reitera, ainda:

a confusão que os alunos fazem para descobrir o que é um verbo, se 
dá, basicamente, porque as gramáticas tradicionais querem defini-los 
usando critérios ora semânticos(de sentido) ora referenciais(explicando 
as palavras a partir das coisas que elas representam, como “o verbo é 
uma ação ou estado”), que deixam os alunos confusos, por há outras 
palavras que não são verbos e também falam de ação e estado. 

Corroborando com as palavras do autor, entendemos que se formos capa-
zes de estabelecer critérios morfológicos para definir o verbo, a classificação vai 
ficar bem mais fácil para a compreensão dos alunos. Travaglia (2007) afirma que 
a listagem abaixo é o básico que o professor deve trabalhar com seus alunos em 
sala de aula e que outros itens em relação ao verbo existem, mas que estes são 
indispensáveis no ensino sobre o verbo. Desta forma, cabe à escola apresentar o 
básico sobre o ensino de verbo nas aulas de LP, como os Tipos de verbos (lexicais, 
gramaticais), formas verbais e categorias verbais, número, pessoa, tempo, moda-
lidade, voz, aspecto, concordância verbal, regência verbal, uso das formas verbais, 
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formas verbais alternativas, empregos estilísticos de formas e categorias do verbo, 
emprego argumentativos de formas e categorias do verbo, funções e papéis dos 
verbos gramaticais.

resultados

A investigação foi desenvolvida através de uma pesquisa de campo, de abor-
dagem qualitativo-interpretativa, o que nos possibilitou focalizar o objeto de estudo 
no contexto de produção onde a pesquisadora atuou como observadora nas aulas 
de Língua Portuguesa da professora investigada. A pesquisa foi executada em situ-
ação real de sala de aula na turma do 7ª ano do Ensino Fundamental, de uma escola 
da rede municipal de ensino, localizada na cidade de Altos (PI). Utilizamos como 
instrumentais de pesquisa e coleta de dados: gravações em áudio, questionário, 
observação, diário de bordo, livro didático e material escrito pelos alunos. Após a 
sistematização dos dados, procedemos à interpretação construindo bases compa-
rativas entre as teorias a que nos filiamos e os dados encontrados.

Enfim, nessa primeira etapa da pesquisa depreendemos que as aulas de gra-
máticas, ministradas pela professora, no que cerne ao verbo e suas categorias de 
modo e tempo fundamentaram-se se apenas em teorias estanques, com exemplos 
poucos significativos e descontextualizados, uma vez que não usou o texto com 
base, ocasionando, desta forma uma fragilidade, pois acreditamos que toda análise 
gramatical deve considerar o texto como base, e que o uso (leitura e produção de 
textos) e a reflexão (prática de análise linguística) sobre a língua e linguagem devam 
ser recorrentes nas aulas, como preconiza os PCN. Desta forma, podemos concluir 
que a nossa asserção geral foi confirmada quando mencionamos que “o ensino de 
Língua Portuguesa, especificamente, sobre as categorias de modo e tempo verbal, 
tal como praticada em sala de aula não favorece uma reflexão sobre o a língua em 
uso, tendo na análise linguística uma forma de garantir esse uso consciente da lín-
gua e da linguagem por parte dos alunos.”

A segunda etapa foi a análise do capítulo do livro didático usado pela professo-
ra pesquisada, no que cerne ao verbo e suas flexões de modo e tempo. Buscamos 
fazer uma análise sobre como o livro aborda este conteúdo e de que forma tem 
contribuído nas aulas da professora e na aprendizagem significativa do aluno.
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A segunda etapa na pesquisa foi verificar a abordagem do verbo e suas fle-
xões de modo e tempo, percebemos, ainda uma fragilidade quanto a abordagem 
do conteúdo, apresenta-se de forma fragmentada com informações superficiais, 
distante da condição de uso da língua, o que não favorece ao aluno o desempenho 
da competência comunicativa, pois o livro trata o assunto, de forma eminentemente 
teórica, numa abordagem predominantemente prescritiva e descritiva, não abrindo 
espaço para uma abordagem produtiva, da qual, ao nosso ver é a mais importante 
para o ensino de Língua Portuguesa, uma vez que procura desenvolver no aluno as 
habilidades linguísticas tão necessários para a compreensão do uso da língua.

A terceira etapa, diz respeito às análises das atividades aplicadas em sala de 
aula. Ressaltamos que esta etapa em princípio era analisar as produções escritas 
dos alunos, avaliando o emprego do modo e do tempo verbal, no entanto a profes-
sora não realizou durante o período de investigação nenhuma atividade de produ-
ção escrita, o que nos levou a elaborar duas atividades para analisarmos o reflexo 
das aulas de gramáticas nas atividades escritas dos alunos, com base no emprego 
das categorias de modo e de tempo verbal.

De acordo com as análises das respostas dos alunos quanto a elementos es-
pecíficos do uso das categorias de modo e de tempo verbal, desde a identificação 
de tempo e modo à percepção dos valores semânticos apresentados por eles em 
contextos, depreendemos que os alunos ainda não adquiriram um conhecimento 
consistente acerca do assunto, pois não conseguem fazer análises, não conseguem 
levantar hipóteses sobre o uso dessas categorias, bem como perceber os diferentes 
efeitos de sentido que provocam no texto. Deparemo-nos com respostas mecâni-
cas sem nenhum tipo de análise, o que podemos concluir é que eles não sabem 
usar de forma consciente estas categorias verbais, o máximo que conseguem fazer 
é identificar o verbo e os momentos da fala, que correspondem ao antes, durante 
e depois, representado pelo passado, presente e futuro. Não conseguem ir além 
dessa classificação, como por exemplo, identificar o valor semântico ou sentido ex-
presso pelo verbo dentro de um contexto, bem como perceber a importância da 
harmonia modo/ temporal que deve ocorrer no texto. 

Resultados como esses, já era esperado, uma vez que os resultados das produ-
ções ou atividades escritas dos alunos são reflexos daquilo que ele aprende em sala 
de aula. Se não é trabalhado atividades que agucem esse tipo de conhecimento, não 
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podemos esperar desses alunos respostas consistentes e conscientes em relação 
ao uso do verbo e de suas flexões de modo e tempo. Se o professor trabalha o mês 
todo o conteúdo de forma eminentemente teórica, sem maiores análises, usando 
exemplos distantes da realidade de uso da língua e descontextualizados, sem que 
o texto seja o objeto de uso em sala de aula, apresentando atividades mecânicas, 
estruturais, classificatórias, aguçando apenas a memorização de regras com a fina-
lidade de responder a avaliação mensal, apenas, dificilmente o aluno estará apto a 
responder questões que instigam a análise e reflexão da língua. 

Portanto, cabe a nós, professores de Língua Portuguesa mudar nossa propos-
ta de ensino, buscando novos aparatos teóricos que possam contribuir para a nossa 
prática em sala de aula. Precisamos definir, de forma clara nossos objetivos nas au-
las de Língua Portuguesa, o que queremos com nossas aulas: desenvolver no aluno 
a memorização de regras ou desenvolver a competência comunicativa? é simples, 
assim. O que não pode é pensar uma coisa e fazer outra, o que não pode é ter uma 
visão unilateral de gramática, o que não pode, enfim, é continuar como estamos.

Fica enfim, nossa esperança por novas aulas de Língua Portuguesa, das quais 
os professores possam desenvolver novas metodologias que agucem no aluno o 
gosto pelo ensino de Língua Materna, que esta pesquisa possa servir de aparato 
teórico e de uma ferramenta de pesquisa para os professores, no sentido de con-
tribuir para uma maior reflexão quanto ao ensino de Língua portuguesa, que nossa 
proposta possa contribuir na elaboração de novas atividades a serem aplicadas em 
sala de aulas, especificamente quanto ao emprego reflexivo das categorias de modo 
e tempo verbal numa perspectiva discursiva da linguagem. 
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O MANUsCrITO EsCOLAr E As FUNÇÕEs dA rAsUrA NA 
EsCrITA COLABOrATIvA dE UMA dÍAdE dO 2º ANO dO 
ENsINO FUNdAMENTAL

CÉLIA CrIsTINA MONTEIrO dE OLIvEIrA1 (UFAL)
AdNA dE ALMEIdA LOPEs2 (UFAL)

Introdução 

Este estudo está fundamentado com base na Crítica Genética (CG) e nos estu-
dos sobre a rasura, teremos como foco de análise as relações estabelecidas pelas 
rasuras encontradas nos manuscritos selecionados, observando, especificamente, 
suas funções enquanto operação metalinguística, como de ordem da relação sujei-
to, língua e sentido. Se propôs analisar as rasuras e suas funções em manuscritos 
escolares de uma díade recém-alfabetizada a partir das operações categorizadas 
por Fabre (1986), quais sejam: adição, substituição, supressão e deslocamento. Ob-
servou-se mais especificamente a função dessas operações linguísticas e metalin-
guísticas no produto final de contos etiológicos (contos do como e do por quê – são 
contos que explicam como os fenômenos ou as coisas foram criados e/ou surgiram)  
criados por uma díade formada por duas meninas: Marília com 7 anos e Sofia com 
6 anos, cursavam o 2º ano do Ensino Fundamental. Cada uma delas escreveu 5 tex-
tos, numa proposta pedagógica em que a dinâmica oportunizava que cada menina 
escrevesse uma história por vez, enquanto a outra contribuía com a discussão for-
mulando opinião sobre o que e como escrever.

1. Mestre em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Federal de 
Alagoas/Ufal – Maceió-AL. Email: celiacmno@hotmail.com (Defesa em 2015).

2. Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Federal de 
Alagoas/Ufal – Maceió-AL. Email: adnalopes@globo.com (Orientadora).
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O corpus de manuscritos escolares usado para este estudo, foi cordialmente 
cedido pelo L’AME (Laboratório do Manuscrito Escolar)3, faz parte do resultado de 
um projeto didático desenvolvido em sala de aula em que as crianças em díades 
deveriam criar/inventar histórias de como surgiram as coisas, realizado em 2012 
em uma escola privada que atende uma clientela de classe média alta, situada em 
uma área nobre de Maceió.  Foram lidos e tematizados 35 contos etiológicos (de 
várias etnias). A leitura foi realizada tanto pela professora quanto pelas crianças, 
com o objetivo de contribuir para a alimentação temática da “memória discursiva”4 
das crianças, o que daria suporte para que criassem suas histórias no momento de 
produção. Para a análise foram selecionados dez (10) manuscritos escolares5produ-
zidos pela díade.

A metodologia estabelecida para o desenvolvimento do projeto didático foi 
fundamental para que possibilitasse o diálogo entre as díades, pois, a professora 
primeiro orientava as díades, em produção de escrita colaborativa, a discutirem so-
bre o que iriam escrever, então só depois que as duplas decidiam o título da história 
ela entregava o papel para que começassem a escrever, além de orientá-los a ler o 
texto à medida em que escrevessem, esse retorno ao texto recém escrito permitiu 
a escuta, o estranhamento, convocando o surgimento da rasura  no momento de 
produção da escrita.

A Crítica Genética e a rasura

A Crítica Genética (CG) tem suas origens nas artes e na literatura, mas é na 
ciência dos manuscritos, que encontra uma perspectiva teórico-metodológica. Sua 
origem se dá nos anos 70 a partir da Filologia e do Estruturalismo.  A CG tem como 

3. Pelo fato de não ter sido possível a realização da pesquisa do projeto inicial que serviu como reque-
sito para o ingresso no mestrado o LAME cordialmente cedeu os manuscritos.

4. Adotamos o termo “memória discursiva” ao conjunto de enunciados disponíveis nos gêneros traba-
lhados na escola para que as crianças tivessem condições de produzir seus textos a partir de Bakhtin, 
2003. Compreendendo a escrita e os disrcusos como construção social.

5. Manuscrito escolar – nomenclatura usada por Calil para valorizar os rascunhos (brouillons) em 
françês.
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objeto de estudo o corpus de manuscritos literários dos séculos XIX e XX, tidos 
como portadores do traço de uma dinâmica, a do texto em criação. A metodologia: 
o desnudamento do corpus e do processo da escrita, acompanhado da construção 
de uma série de hipóteses sobre as operações escriturais. Seu objetivo: desvendar 
o trabalho literário como um fazer, como atividade, como movimento (GRÉSILLON, 
2007, p. 19).

Os manuscritos de escritores renomados foram durante muito tempo o objeto 
de desejo e investigação dos pesquisadores. Pairava a ideia de criação nata, inspi-
ração intuitiva, mas os estudos desses manuscritos têm mostrado algo diferente 
e singular no processo de criação escritural, há detalhes nos manuscritos que de-
nunciam hesitação, pausa, pensamentos conflituosos, linhas que se cruzam, o que 
permite ao geneticista indagar sobre o que estaria pensando o escritor naquele 
momento e/ou quais as razões e ideologias que o estariam influenciando naquele 
momento de escritura? É elaborando questões que o pesquisador vai construindo 
suas conclusões inacabadas ou não sobre o processo de criação artística do escritor.

Para De Biasi, a evolução do papel fabricado na Itália a partir dos anos 1250 
possibilita uma vasta cultura do livro, muitos anos depois, em meados do século XV, 
a tradição da escritura em pergaminhos é substituída pelo papel menos oneroso. 
O novo uso possibilita o surgimento de um fenômeno fundamental no processo de 
escritura, o da “rasura”, acontecimento essencial para os estudos genéticos.  

A genética dos textos nos faz penetrar no laboratório secreto do escri-
tor, no espaço íntimo de uma escritura que se busca. Á crítica literária, 
a genética traz uma multidão de documentos aproximativos e inacaba-
dos nos quais se podem ver, de forma mais clara do que no texto, os 
segredos fundamentais da obra e todos os sonhos que a atravessam. 
A genética do texto tem algo de caça ao tesouro: é uma pesquisa sobre 
os indícios materiais, uma verdadeira enquete no coração da escritura, 
cujo projeto é reencontrar a fórmula pela qual o texto impresso continua 
misteriosamente a viver da escritura que o fez nascer (DE BIASI, 2010, p. 
11 et seq).

Os manuscritos literários anulam a ideia de texto acabado, a literatura, então, 
passa a ser vista como um fazer, como “processos de fabricação”, como “metáforas 
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vivas”. O discurso da CG se encontra dividido em duas metáforas, uma do tipo or-
ganicista da escrita e a outra do tipo construtivista. A organicista da escrita, histo-
ricamente, é a mais antiga, pautada na imagem de “Deus e da Criação do mundo, 
o escritor procede à gênese, ao nascimento do texto”, ligada a ideia de (pro)criação 
humana, conjuga-se a outras metáforas: gestação,  parto, geração, concepção, em-
brião, aborto (GRÉSILLON, 2002, p.150).

Phillip Willemart6, afirma que a rasura não se define apenas como um risco que 
apaga e/ou corrige um erro de ortografia ou sintaxe. Sem negar esse efeito de rasu-
ramento encontrado nos manuscritos, considera que a rasura enquanto categoria 
linguística é capaz de parar o movimento do pensamento de escritura, mas que ao 
mesmo tempo abre um mundo de possibilidades ao escritor, pois, ela vai além do 
movimento de substituição ou eliminação interrompido pelo traço. O manuscrito 
com suas marcas de rasura obriga o “scriptor”7 a pensar sobre  o silêncio que o leva 
às lembranças, fora do acaso, estruturadas pela linguagem. “O escritor, empurrado 
pela pulsão da escritura, abre um espaço à criação e ao surgimento do novo, ra-
surando, substituindo, acrescentando e manchando o papel branco” (WILLEMART, 
1999, p.162).

O reconhecimento do manuscrito como patrimônio cultural de uma sociedade, 
de uma época, de uma escola literária, transforma radicalmente a efemeridade e 
a intimidade do processo escritural. Os manuscritos mostram não somente a ca-
ligrafia, por vezes ilegível ou sombria, de um escritor, poeta, ensaísta ou cientista, 
mas toda uma série de especificidades, que vão do tipo de papel, a tinta usada, o 
formato do suporte ao modo como ele apresenta as notas, introduz frases, escreve 
nas margens, executa suas rasuras, indica trechos mal escritos, revelando desses 
dinâmicos documentos sua dimensão sem par (CALIL, 2008, p.19). 

Os estudos dos manuscritos permitem observar a materialidade da rasura e 
sua paradoxal ambiguidade entre perda e ganho, ao mesmo tempo em que retira 
algo que foi escrito, insere outros termos que acrescenta a riqueza de possiblidades 

6. Fundador da Crítica Genética no Brasil; Fundador da APCG (ex. APML – 1985) com cerca de 250 pes-
quisadores em mais de 21 instituições. 

7. Palavra francesa que significa.
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enunciativas, o apagamento dá espaço para um novo texto, embora esse novo tex-
to nem sempre seja melhor. De acordo com Fabre (1986), em sua complexidade, as 
rasuras se apresentam nos manuscritos literários operando quatro funções: subs-
titição, supreção, deslocamento e adição.  

O manuscrito escolar 

Foi a partir do conceito de “manuscrito literário” que Calil (2008) delineou seus 
estudos sobre escritas produzidas em situação escolar. O texto do estudante a par-
tir de uma demanda escolar sob as circunstâncias do ambiente de sala de aula ou 
em casa seja escrito à mão, à maquina ou no computador, em pedaços de papel, 
caderno ou livro didático, passa a ser o objeto de investigação, a essa produção 
denomina de “manuscrito escolar”. Nesse sentido o “processo de escritura”8, alcança 
um significado mais amplo, no âmbito da pesquisa, refere-se também ao processo 
de escritura que envolve o conjunto de práticas da dinâmica da linguagem oral e 
escrita, em que o manuscrito escolar é uma das possibilidades de registro (ibidem, 
p. 25, grifos do autor). 

O manuscrito escolar é tudo aquilo, que relacionado diretamente ou não ao 

ensino da língua portuguesa escrita, o escritor produz na sua condição de alu-

no. Em uma palavra o manuscrito escolar é o produto de processo escritural 

que tem a instituição escolar como pano de fundo, como referência, como um 

cenário que contextualiza e situa o ato de escrever. O conjunto de manuscritos 

escritos na escola traz uma grande heterogeneidade de material vinculado às 

diversas práticas de textualização, seus objetivos pedagógicos e suas funções 

didáticas, que pode ser organizado como objeto científico de grande valor do-

cumental, histórico e cultural (CALIL, p. 24 et seq).

8. Para os pesquisadores “processo de escritura” se refere à escritura em ato, em tempo real no mo-
mento da produção, para diferenciar de “processo de escrita”, que se refere ao processo de escrita 
como todo.
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As pesquisas desenvolvidas por Calil (1998)9 partiram de uma metodologia em 
contexto escolar, na qual se utiliza de filmagens, o que permite que seja analisado 
o processo observando vários elementos do ambiente, como a consigna dada pela 
professora, barulho, movimento, reação facial, disposição, diálogos, pausas da es-
crita, planejamento e organização das ideias, etc. A metodologia é de escrita cola-
borativa, os estudantes são dispostos em díades, que são escolhidas observando 
alguns critérios como: afinidade, frequência e grau de letramento. Os dois se alter-
nam na produção de escrita.  

A maior parte do tempo em que o estudante passa na escola, escreve nas vá-
rias disciplinas, se fosse catalogado e armazenado, pelo menos, parte de sua produ-
ção de escrita daria um inventário considerável de escrita. Chama-nos a atenção o 
fato de que apenas na disciplina de Língua Portuguesa sugere o uso de “rascunho” 
em redação, nas outras atividades, seja no livro didático ou em situações diversas 
em que se faz uso da escrita, as anotações do aluno como pré-requisito para a res-
posta final não são consideradas como ato de escrita. O rascunho não tem valor 
didático, estético, científico e cultural, seu destino, em geral, é o esquecimento, o 
descarte... A lixeira.

Calil (2008) defende que os “rascunhos, potencialmente grávidos de rasuras, 
fariam também parte dos manuscritos escolares, assim como os roteiros, os esbo-
ços, as respostas a questões de livros didáticos, as cópias, os esquemas, as anota-
ções”, toda produção escrita do estudante em demanda escolar. Mas, para evitar 
dar conotação negativa ao termo “rascunho” e diferenciá-lo de outros manuscritos 
de diferentes processos de escritura, chama-o de “versão”, de modo que, as versões 
seriam a composição  do conjunto de manuscritos produzidos pelo estudante até 
chegar a “versão final”.  O(a) professor(a) pode solicitar que seja feita a primeira ver-
são, segunda versão, até chegar à produção da versão final. 

As rasuras revelam que o escritor iniciante dialoga com seu texto, revelam pro-
priedade reflexiva da linguagem através de um “retorno sobre” o que foi dito, indi-

9. O banco de dados “Práticas de Textualização na Escola”, do Centro de Educação, PPGE (Programa 
de Pós-graduação em Educação), Laboratório do Manuscrito Escolar (L’ÂME) da Universidade Federal 
de Alagoas, foi fundado pelo professor e pesquisador Eduardo Calil, tem um vasto material arquivado, 
documentado com igual valor científico e cultural, disponível para pesquisadores.
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ca que o falante em algum momento do processo enunciativo interrompeu o per-
curso para se voltar sobre o que foi falado, é um processo retroativo sobre o próprio 
ato enunciativo, em que está em jogo a relação entre o sujeito, língua e sentido, de 
modo que “a rasura aparece como uma forma de “diálogo silencioso” com algo 
que já está escrito e/ou com o que falta estar lá”.  Esse diálogo permite as possibili-
dades de outras formas de falar e de escrever a partir do movimento retroativo do 
escritor sobre o escrito. “A rasura indicia que o scriptor, em algum momento do pro-
cesso de escritura, interrompeu o percurso para voltar-se sobre o escrito para 
marcar, anotar, substituir, deslocar, acrescentar, escrever de outro modo algo 
que estava efetivamente escrito”. Contudo, nem sempre esse retorno ao escrito 
e as alterações relizadas qualificam melhor o texto deixando-o mais rico, criativo, 
coerente... (ibidem, p. 50) (Grifos nossos e do autor).

As funções da rasura nos manuscritos da díade

Para este trabalho, nos detemos na análise dos manuscritos escolares10 bus-
cando identificar e classificar as quatro funções da rasura apontadas por Fabre 
(1986), que foram identificadas e classificadas nos manuscritos da díade. A maioria 
de rasuras encontradas nos manuscritos indica que houve uma preocupação maior, 
por parte das meninas, com marcas da norma ortográfica, principalmente, nos ma-
nuscritos em que Sofia tinha o domínio da caneta. No entanto, pergutamos: Elas 
substituem um termo por ele mesmo, “preocupadas” em parte com a ortografia, e/
ou estética? Quando suprimem um termo há indícios de “reflexão” com relação à 
semântica, coesão, coerência?

Resolvemos levantar essas questões porque achamos prematuro afirmar que 
tenham conscientemente feito essas reformulações, é provável que haja uma signi-
ficativa demanda do “discurso pedagógico” (CALIL, 2004), haja vista, que há acentu-
ada exigência nas práticas pedagógicas com ênfase na escrita correta das palavras, 
não obstante, apesar dos estudos sobre o uso de ortografia nas escritas de crianças 
iniciantes em suas experiências de escrita. Nos manuscritos aparecem vários erros 

10. Doravante, os manuscritos serão tratados de M- seguido do número corresponde ao texto na sequ-
ência do quadro.
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ortográficos que não são notados e escritos em vários episódios. Nesse momento 
de escritura, ainda não é possível afirmar que haja um controle de reformulação 
consciente, se é que em algum momento o escritor, mesmo proficiente, tenha con-
trole total sobre aquilo que escreve. (Grifos nossos).

O quadro seguinte foi organizado com a relação das histórias que foram escri-
tas pela díade, considerando o título, a data, o nome de quem estava com a caneta 
no momento da escrita e o quantitativo das rasuras e suas funções. Para a conta-
gem numeramos e marcamos com uma cor diferente para classificar as funções de 
rasura nos manuscritos, a saber, supressão, substituição, deslocamento e adi-
ção, para destaca-las evitando equívoco. 
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Quadro – 1 elaborado a partir da análise dos dados. 

FUNÇÕES DAS RASURAS NOS MANUSCRITOS DA DÍADE

 
Nº

 
TÍTULOS DOS MANUSCRITOS

NÚMERO DE RASURAS POR
CLASSIFICAÇÃO (FABRE, 1986)

SUPRES SUBSTI DESLOC ADIÇÃO 

M-01 Por que a girafa tem pescoço
 longo?  (20/04) Sofia 7 1 3 -

M-02 Por que o cachorro faz au au e o 
gato faz miau?  (23/04) Marília 10 2 2 1

M-03 Por que os pássaros voam?     
(03/05) Sofia 2 2 - -

M-04 Por que o coelho pula?  (07/05) 
Marília 1 4 1 -

M-05 O fogo do vulcão   (14/05) Sofia 4 1 - -

M-06 Por que a galinha tem asas, mas 
não voa? (21/05) Marília 2 5 - -

M-07 Por que a bruxa é má? (28/05) 
Sofia 5 2 - 2

M-08 Por que o esquilo gosta de nozes?  
(04/06/) Marília 2 8 - 2

M-09 Como surgiram as palavras? 
(11/06)  Sofia 1 - 3 -

M-10 Por que o sol brilha? (13/06) Ma-
rília 14 12 1 2

Total 48 37 10 7

Os dados nos permite observar que as rasuras ocorrem, semelhantemente, 
nos manuscritos escolares assim como nos manuscritos literários. Semelhante aos 
dados de Fabre (1986) há ocorrência maior no número de rasuras com relação ao 
número de supressão com um total de 48 ocorrências. Em segundo, vem a substi-
tuição com o total de 37 ocorrências, deslocamento 10 ocorrências e adição 7 ocor-
rências.
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A contabilização das rasuras contidas nos manuscritos apontam para uma 
maior preocupaçao das meninas com relação ao erro ortográfico num total de 49, 
nos indicam que crianças recém alfabetizadas se procupam com a escrita correta 
das palavras, ou que houve cobrança exarcerbada sobre o cuidado com a escrita 
correta das palavras nas ações pedagógicas; as rasuras borrões somam o total de 
47, é possível que número esteja relacionado ao fato de que esse tipo de rasura 
mostra que quem escreve não quer deixar que decifrem o que foi apagado; as ra-
suras de ordem semântica somam o total de 5; as subscritas somam 7 rasuras e na 
margem da folha aparecem 2. As rasuras nos indicam que as meninas, apesar da 
pouca experiência com a escrita demonstram significativo grau de reflexão sobre 
o escrito. 

Contudo, não podemos deixar de observar que na escola permeia com prima-
zia o “discurso pedagógico”. Entendamos por “discurso” o termo adotado por Bakh-
tin (1992), como construção das relações sociais, que “se molda sempre à forma do 
enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir fora dessa forma”. 
De modo que, o discurso é a unidade real da comunicação verbal, assim, a fala só 
existe na realidade dos enunciados dos indivíduos sujeitos do discurso. 

A época, o meio social, o micromundo – o da família, dos amigos e co-
nhecidos, dos colegas – que vê o homem crescer e viver, sempre possui 
seus enunciados que servem de norma, dão o tom; são obras científicas, 
literárias, ideológicas, nas quais as pessoas se apoiam e às quais se re-
ferem, que são citadas, imitadas, servem de inspiração (BAHKTIN, 1992, 
p.313).

O termo “discurso pedagógico” adotado neste trabalho refere-se as vozes em-
butidas das ações pedagógicas que permeiam no/do contexto escolar e que influen-
ciam as decisões dos estudantes. A cultura do micromundo escolar serve de inspira-
ção, de modelo para direcionar e/ou conter o desenvolvimento criativo das crianças.   
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O fogo do vulcão – os conflitos gráficos e as demandas textuais

a) Similaridades gráficas e fonológicas

O manuscrito “O fogo do vucão” foi escrito tendo Sofia com o domínio da ca-
neta, a reflexão com relação ao poder de decisão sobre o que vai ser escrito conti-
nua sendo sobre a alteridade porque combinam o que vão escrever e nem sempre 
quem está com a caneta escreve o que pensou e falou em alguns casos a decisão 
sobre o que vai para o papel é do (a) parceiro (a) que não está com a caneta. 

O FOGO DO VUCÃO

1 A muito tempo atras o vucão não

2 Soutava fogo, um ho o vucão estava

3 com fome um homem jogou ligo lixo

4 dentro do vucão, ai oshomem homem

5 nunca mais tinha ido lá. Depois

6 de muitos anos apareceu outros homems

7 que eram mauvados, e no dia seginte

8 os homens homoms tinha jogado fogo

9 No vucão e o vucão começou a

10 soutar fogo de tanta raiva que  

11 queimou os homes maus e o homem

12 do bem começou a passar por lá

13 de novo e é poriso que o vucão souta

14 fogo.

Manuscrito 5 
O fogo do vulcão.

Transcrição diplomática do manuscrito: 
O fogo do vulcão.
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Contudo é observável que Sofia rasura menos que Marília, e a maioria das 
rasuras estão relacionadas ao conflito com a escrita correta do léxico, mas há 19 
léxicos com erro de ortografia que não são percebidos, então, apesar dos indícios, 
não poderíamos afirmar que ela retorna menos ao texto como leitora no momento 
de escrita, e que Marília participa menos quando não tem a caneta na mão porque 
cada sujeito tem suas singularidades no momento em que escreve.

Nesse manuscrito há 4 (quatro) rasuras riscadas, 3 (três) por supressão, e 1 
(uma) por deslocamento. Na grafia de vucao, considerando-se a similaridade fonoló-
gica entre U e L, em determinados contextos, parece não haver concorrência entre 
as grafias “vucão grafia / conservada e vulcão / grafia correta”, de modo que a grafia 
de vucão permanece estabilizada, empregado no texto 6 vezes desde o título. Assim 
a não concorrência entre U e L pemance metonimicamente cristalizada.  

b)   As demandas textuais da narrativa

Das quatro rasuras presentes no texto de Sofia e Marília, apenas uma (na linha 
3) está relacionada ao erro ortográfico, quando rasuram o termo LIGO, (talvez pela 
similaridade fonológica entre G e J), substituindo-o por LIXO. As outras rasuras aten-
dem a demandas textuais para atendimento aos referentes/referência da estrutura 
narrativa:

• na linha 2 -  um ho o vucão – no trecho da narrativa, o tópico é o “vul-
cão” e não o “homem”;

• na linha 4 - oshomem homem – foi anunciado anteriormente tratar-se 
de “um homem” (no singular) e não de “os homens” (no plural). Além do 
atendimento à estrutura narrativa (indefinição/definição), há o aten-
dimento à variação de número na formação do plural do termo “ho-
mem”.

• na linha 8 - homens homoms - no trecho da narrativa, o tópico é o ter-
mo “homoms” e não o “homem”.

Ao lermos atentamente as linhas 2 e 3 parece-nos que houve o apagamento 
devido ao enredo do texto, de modo que a hesitação quando da escrita “um ho”, 
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possivelmente, a reflexão aconteceu com relação ao sentido, então elas interrom-
pem a escrita do que certamente seria “um homem...”. A supressão do fragmento 
“um ho o vucão estava” na linha 2 promoveu o deslocamento para a linha 3 “com 
fome um homem jogou ligo lixo”. O pouco uso de sinais de pontuação requer do leitor 
analista atenção com relação ao sentido do texto, por exemplo, a relação sintag-
mática ficaria assim “o vulcão estava com fome, um homem jogou lixo dentro do 
vulcão”.  Esse apagamento pode ser explicado também pelo que Fabre (1986) chama 
de rasura por antecipação causada pelo “não controle motor” quando a mão não 
consegue acompanhar o pensamento no momento da escrita. 

Com exceção da rasura do léxico “ligo” que foi suprimido para ser adicionado 
em seguida com o acréscimo de X – lixo, as outras rasuras estão relacionadas à pa-
lavra “homem” que aparece no contexto da história, em que o “homem bom” é o 
sujeito principal do enredo em contraposição a “homens maus”. O conflito aqui está 
relacionado entre a regra do uso do singular e do plural. O léxico ‘homem’ aparece 
no texto 8 vezes, além de uma tentativa fragmentada ‘um ho...”  quando o léxico 
aparece no singular ‘homem’ a escrita está correta e quando no plural ‘homens, 
homoms e homes’ com uma aparição correta e duas incorretas. 

O conflito existente na escolha dos léxicos nos permite inferir que as rasu-
ras neste manuscrito apresentam marcas singulares, e que as tentativas de escrita 
mostram que as meninas estão atreladas ao funcionamento da língua.

Considerações

As rasuras apontam para um desvelamento do processo de elaboração do tex-
to. Desde o momento em que é proposto que cada dupla combine um título e uma 
história de gênero conto etiológico para escrever. Pensar em título sugestivo e em 
um enredo ao mesmo tempo é uma tarefa que exige certo grau de experiência de 
escrita, atividade que as crianças estavam acostumadas a fazer na escola, apesar da 
tenra idade.  

As rasuras revelam a singularidade do scripteur, sua exitação, sua frustração, 
seu diálogo com o texto. A partir da preservação das marcas da rasura, em vez do 
seu tradicional apagamento, pode-se refletir sobre a constituição do sujeito e o fun-
cionamento da língua. 
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O entendimento desse processo pelo professor do ensino fundamental parece 
constituir uma ferramenta indispensável tanto para a análise de erros, como para a 
intervenção pedagógica.

Constatando-se que os movimentos da rasura emergem para atendimento a 
diferentes funções, como apagamento e supressão de termos, reformulações de 
enunciados, resolução de conflitos gráficos, demandas de substituição pronominal 
e pontuação.
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“O TErCEIrO FOI AQUELE...”: UMA ANÁLIsE dO OBJETO 
dA ATENÇÃO CONJUNTA

JOsÉ MOACIr sOArEs dA COsTA FILHO (IFPB)

Introdução

A atenção conjunta é uma teoria que serve de investigação em diferentes áreas 
de conhecimento tendo como ponto de interseção o interesse pelo desenvolvimen-
to cognitivo infantil. No campo da Linguística, é na Aquisição da Linguagem, quando 
pesquisada sob uma perspectiva multimodal de língua, que encontramos a atenção 
conjunta como objeto de estudo.

Observar a aquisição da linguagem infantil dentro de uma perspectiva multi-
modal de língua significa conceber como uma composição os elementos presentes 
nas modalidades verbal e não verbal, ou seja, a fala se une aos gestos, ao olhar, e à 
atenção conjunta, de modo a constituir a significação. 

Destacando a atenção conjunta, percebemos que autores como Bruner (1983) 
e Tomasello (2003) são referências primordiais quando o referido tema está em dis-
cussão. O primeiro, inclusive, é visto como precursor das pesquisas sobre atenção 
conjunta e, o segundo teórico, cujos estudos brotam da mesma linha de discussão 
de Bruner, representa, pois, o principal marco teórico a que recorremos no presente 
artigo.

Para iniciar a discussão sobre a atenção conjunta no processo de aquisição da 
linguagem infantil, vemos por meio de Bruner (1983) e Tomasello (2003) que este é 
um funcionamento que surge nos últimos meses do primeiro ano de vida da crian-
ça, representando um contexto no qual a criança desenvolve habilidades linguísti-
cas que vão desde a aquisição de palavras até a consolidação de noções de papeis 
discursivos e referência linguística (SCARPA, 2004). 

Os teóricos citados também têm em comum a consideração da atenção con-
junta como um processo triangular, em que adulto e criança interagem mantendo a 
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atenção voltada a um terceiro elemento. Embora variados estudos sobre o tema, a 
exemplo de Carpenter et. al. (1998), Eilan (2005), Diessel (2006), além dos anterior-
mente citados, discutam a interação que se constitui entre os sujeitos envolvidos 
no processo de atenção e, até mesmo, as contribuições deste processo para o de-
senvolvimento linguístico da criança, verificamos a existência de poucas discussões 
acerca do objeto foco da atenção conjunta entre os parceiros na interação e, mais 
ainda, acerca dos elementos que podem ocupar este lugar. 

Seguimos, dessa maneira, o posicionamento de Reddy (2005) destacando 
que uma vez estabilizado o processo de atenção conjunta na rotina da díade mãe-
criança, o formato interativo torna-se mais complexo, a exemplo do lugar do ob-
jeto foco que começa a ser ocupado não apenas por um objeto físico no espaço 
próximo à díade. 

É, então, a partir desse ponto que temos como objetivo neste trabalho anali-
sar o lugar do objeto em cenas de atenção conjunta entre mãe e criança em aqui-
sição da linguagem, o que faremos por meio de uma análise qualitativa de dados 
gravados em vídeo de uma díade mãe-bebê entre oito e trezes meses de idade. 
Esses dados foram coletados quinzenalmente em contexto naturalístico na casa 
da díade e fazem parte do banco de dados do Laboratório de Aquisição da Fala e 
da Escrita (LAFE), da Universidade Federal da Paraíba.

A seguir, apresentaremos brevemente algumas considerações teóricas sobre 
a atenção conjunta.

Atenção conjunta: teoria e processo

Como já mencionamos, os estudos acerca da atenção conjunta têm seu sur-
gimento geralmente associado às pesquisas de Bruner (1975; 1983). Ao recusar 
teorias vigentes em outros momentos das discussões sobre aquisição, como, por 
exemplo, o gerativismo, o teórico se destaca por considerar a fase da aquisição de 
linguagem como um processo que engloba desde interações afetivas entre mãe 
e criança até o uso de comportamentos não verbais para o estabelecimento das 
trocas comunicativas. 
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O teórico citado destaca a noção de que desde o momento de seu nascimen-
to, a criança insere-se em contextos comunicativos com os sujeitos que a cercam 
e, por meio dessas interações primeiras, aprende a expressar seus desejos bem 
como compreender os desejos de seus interlocutores. No entanto, diferentemente 
do que fazem os adultos, a criança, não dominando ainda a capacidade de produzir 
sentenças, utiliza os gestos e a própria atenção conjunta para garantir seu lugar na 
interação com o adulto.

Tomasello (1995; 2003) parte das considerações de Bruner para discutir so-
bre a atenção conjunta. Para ele, a atenção conjunta tem suas origens no desen-
volvimento infantil dentro de um período que ele chama de “revolução dos nove 
meses”. Nesse período, conforme considerações do autor, os bebês começam a se 
inserir em comportamentos novos que “parecem indicar certa revolução na manei-
ra como entendem seus mundos, sobretudo seus mundos sociais” (TOMASELLO, 
2003, p. 84).

Essa revolução está atrelada também ao entendimento pela criança do outro 
como agente intencional igual a ela própria, ou seja, um sujeito dotado de objetivos 
e que é capaz de agir para alcançá-los (TOMASELLO, 2003, p. 94). 

Dessa forma, podemos perceber que a atenção conjunta é um funcionamento 
de que o bebê lança mão para que seu lugar na interação seja garantido. A utili-
zação da atenção conjunta não é, entretanto, unicamente infantil, já que o adulto 
também utiliza a estratégia de atenção conjunta para estabelecer a interação com 
a criança. A única diferença, nesse caso, é que o adulto detém a capacidade de uti-
lizar a linguagem verbal para sustentar a cena de atenção conjunta, enquanto o in-
fante lança mão de formas de comunicação não verbal, como, por exemplo, o gesto 
de apontar (TOMASELLO, 2011, p. 35). Os episódios ou cenas de atenção conjunta 
são, por sua vez, definidos pelo autor como “interações sociais nas quais a criança 
e o adulto prestam conjuntamente atenção a uma terceira coisa, e à atenção um do 
outro à terceira coisa, por um período razoável” (TOMASELLO, 2003, p. 135).

Verificando a atenção conjunta por meio da discussão de Bruner (1975; 1983) e 
de Tomasello (1995; 2003), apenas para citar os dois principais teóricos que tratam 
sobre o tema, percebemos que em ambos a atenção conjunta é tratada como um 
processo que se constrói dentro da rotina infantil. Não se trata, de forma alguma, 
de um funcionamento estanque, com data e hora marcadas para surgir, mas sim, 
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de um funcionamento que ocorre somente por meio da soma de outros que sur-
gem anteriormente na rotina da criança. Por essa razão, está associada à atenção 
conjunta a noção de andaimagem (BRUNER, 1975; WOOD, BRUNER, ROSS, 1976). 

Traduzido do vocábulo de língua inglesa scaffolding, em termos de desenvol-
vimento cognitivo, o processo de andaimagem, assim como o que ocorre com a 
montagem de andaimes em construções civis, engloba um conjunto de interações 
que se estruturam de modo que uma forneça sustentação à outra. De interações 
mais simples a interações mais complexas, os adultos envolvidos na interação com 
a criança auxiliam-na, gradativamente, a construir e ritualizar processos que com-
põem a rotina infantil. 

 Conforme aponta Costa Filho (a sair), os processos que sustentam a atenção 
conjunta, por meio da noção de andaimagem, são:

i) o face a face: interação em que adulto e criança se olham, podendo estar 
presentes sorrisos e expressões faciais (CAVALCANTE, 1994);
ii) as protoconversas: interações que cumprem a função de expressar e 
compartilhar emoções básicas, podendo elas ocorrem durante um episó-
dio de face a face (TOMASELLO, 2003);
iii) o ato de perceber os objetos e diferenciar pessoas de objetos: no pri-
meiro momento a criança percebe a existência de objetos, quando a inte-
ração se torna triádica; e, no segundo momento, a criança percebe que o 
objeto ocupa um lugar diferente daquele que as outras pessoas ocupam 
na interação (COSTA FILHO, a sair);
iv) o ato de perceber-se como sujeito e agente intencional: quando a crian-
ça começa a demonstrar que se reconhece como um sujeito, que pos-
sui certa intencionalidade na interação, fazendo uso da própria atenção 
conjunta, por exemplo, para alcançar um determinado objetivo dentro da 
rotina interativa.

Mesmo considerando a perspectiva de construção da atenção conjunta, nota-
mos que a discussão ainda está muito associada aos sujeitos que compõem o pro-
cesso. O objeto central desse funcionamento, no entanto, não é aprofundado, o que 
por muitas vezes pode nos oferecer a falsa impressão de que apenas objetos físicos 
ocupam este lugar (COSTA FILHO, a sair). 
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Para discutir este terceiro lugar na rotina da atenção conjunta, traremos a se-
guir quatro exemplos de interação entre mãe e criança que ilustram diferentes ce-
nas de atenção conjunta em que o terceiro elemento não se constitui apenas por 
meio de objetos físicos, como um brinquedo, por exemplo. 

“O terceiro foi aquele...” 

Para destacarmos como o terceiro elemento da atenção conjunta, ou seja, o 
objeto foco da interação, utilizaremos quatro recortes de dados de uma díade mãe-
criança gravados em vídeos durante uma coleta naturalística na casa da díade. Es-
ses dados fazem parte do corpora do Laboratório de Aquisição da Fala e da Escrita 
(LAFE) da Universidade Federal da Paraíba. 

É evidente que não são apenas os quatro recortes que constituem cenas de 
atenção conjunta, já que encontramos no corpus da mesma díade vários outros 
exemplos de tal processo interativo. No entanto, elegemos os recortes apenas para 
exemplificar os elementos que ocupam o lugar de objeto foco na atenção conjunta. 
Vejamos a seguir o recorte 1.

recorte 1 
Idade da criança: 10 m e 17 d
Contexto: Mãe e bebê sentados no chão do quarto.

 MÃE                             BEBÊ

1 Que é isso? A cadeira de balanço é?   olha para a mãe
(olha para a cadeira)

2 É, a cadeira de botar Vitorinha né?   olha para a cadeira
(olha para o bebê)

Como percebemos, mãe e criança estão inseridas em uma cena de atenção 
conjunta em que a cadeira é o tópico, ou seja, o objeto para o qual os sujeitos têm a 
atenção voltada. A cena, que se constitui por meio da troca de olhares entre mãe e 
criança, é um exemplo clássico da interação de atenção conjunta, já que os interlo-
cutores intercalam o olhar para o parceiro e o olhar para o objeto, compartilhando 
este como foco de atenção. 
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 Vemos que o terceiro elemento no centro da atenção conjunta é a cadeira, um 
objeto que é reconhecido na cena como algo que se diferencia do lugar que os sujei-
tos ocupam. A criança já está na cena de atenção conjunta percebendo a diferença 
entre o objeto e seu interlocutor. 

 A seguir, vejamos o recorte 2 com um objeto de atenção conjunta diferente.

recorte 2 
Idade da criança: 12 m e 12 d
Contexto: Mãe e bebê sentados no chão.

MÃE      BEBÊ

1 Cadê o umbigo de Vitória?   aponta para o umbigo da mãe

2         O meu não, o teu! Aqui, olha! 
(aponta para o umbigo do bebê) 
Cadê o umbigo? Eita! Achou! 
(olha para o umbigo do bebê)  olha e aponta para o próprio umbigo 

O recorte 2 traz uma cena de atenção conjunta em que toda a ação está entre 
os próprios sujeitos. A mãe põe em destaque o umbigo do bebê como objeto foco 
da atenção conjunta. A criança, inicialmente, destaca o umbigo da mãe, o que pa-
rece demonstrar que, embora ela reconheça o objeto foco (umbigo), ela não conse-
gue distinguir espacialmente qual umbigo está posto como tópico da interação. Isso 
porque, ao invés de apontar para o seu próprio umbigo, a criança destaca o da mãe. 

Quando, no entanto, a criança destaca o seu próprio umbigo (turno 2), perce-
bemos que a cena de atenção conjunta proposta pela mãe atinge seu formato ple-
no, com os dois sujeitos mantendo a atenção sobre o objeto destacado. Esse objeto 
deixa, no recorte 2, de ser um objeto físico, sendo o lugar de terceiro elemento da 
atenção conjunta uma parte do corpo do bebê. 

O formato em que o objeto está em um dos interlocutores dá à atenção con-
junta uma construção diádica, já que para encontrar o objeto da cena os sujeitos 
não precisam transpor a barreira espacial que se delimita na cena por meio de seus 
próprios corpos.

 Vejamos, a seguir, o recorte 3.
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recorte 3
Idade da criança: 8m e 8 d
Contexto: Mãe e bebê estão sentados no chão da sala

 MÃE                              BEBÊ

1 É. Diga mais, que foi pra Itamaracá, tomou banho de  Uh! Uh! 
rio, tomou vinho do porto, tomou sorvete. Diga mais (olha para a
conte isso tudo. (olha para o bebê)    câmera)

2         Rompeu ano acordada. Não foi? Não foi?    olha para a mãe
(olha para o bebê)

3         (aponta para a câmera olhando para o bebê)    olha para a mãe 
Diga pra Mari. Olhe ali Mari!      e, com o apontar 

 desta, olha para
(Olha para a câmera)       a câmera.

Como percebemos no recorte 3 a cena de atenção conjunta não parece envol-
ver um objeto físico, nem mesmo algo que esteja no corpo dos próprios interlocuto-
res (como vimos na cena do recorte 2). O tópico em torno do qual a mãe tenta bus-
car a atenção da criança é um evento passado que ela propõe que a criança “conte” 
para a pesquisadora que está no ambiente fazendo a filmagem. 

Muito embora também percebamos que a câmera ocupa o lugar de objeto da 
atenção conjunta no segundo momento do recorte (que apresenta duas cenas de 
atenção conjunta interligadas), quando observamos apenas a ideia trazida pela mãe 
de que o bebê vai contar um evento do passado, vemos que situações em um dado 
tempo também podem ocupar o lugar de objeto da atenção conjunta. Isso reforça 
não apenas a variação do terceiro elemento da interação conjunta, mas também a 
importância da noção de tempo dentro de processos deste tipo. A manipulação da 
atenção da criança pela mãe com o intuito de estabelecer a atenção conjunta só é 
possível por meio da construção temporal em que a mãe põe como tópico na cena 
do presente um evento ocorrido no tempo passado.

A seguir, traremos o recorte 4.
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recorte 4
Idade da criança: 12 m e 29 d
Contexto: Mãe e bebê na sala. Mãe sentada na cadeira e bebê de pé.

 MÃE       BEBÊ

1 É, tia tá filmando, Vitória. Venha pra cá! Ah, ah!
(olha para bebê e depois para a câmera)  (olha para a câmera)   

     
2 É, nenê. É?      aproxima-se da mãe, em seguida, 
 (olha para a câmera)    olha para a câmera    
     

A cena de atenção conjunta retratada no recorte 4 possui três momentos. Tran-
sitam pelo lugar de objeto a tia que está filmando, a câmera, e o próprio bebê. 
No terceiro caso, retomamos um formato parecido com o da cena destacada no re-
corte 2, em que a interação se dava de maneira diádica porque a atenção conjunta 
não ultrapassava os interlocutores. O que difere, no entanto, é que mesmo estando 
o bebê em destaque como terceiro elemento, o objeto foco da atenção conjunta 
se constitui com a imagem da criança refletida por meio da câmera que a criança 
observa. 

A câmera é o objeto foco do segundo caso de atenção conjunta que mencio-
namos em relação ao recorte 4. Com um formato clássico de atenção conjunta, o 
objeto físico ocupa o lugar de terceiro elemento na composição triádica da atenção 
conjunta em que mãe e bebê mantêm a atenção acerca da câmera.

O primeiro caso, quando a tia que está filmando ocupa o lugar de terceiro ele-
mento da atenção conjunta é, de fato, o que mais nos interessa no recorte 4, já que 
ilustra um ocorrência em que um terceiro sujeito é posto no lugar de objeto foco da 
cena. Esse formato, diferente dos que foram ilustrados nos recortes 1, 2 e 3, organi-
za-se perfeitamente dentro dos papeis discursivos da atenção conjunta em que um 
“eu” e um “tu” interagem acerca de um “ele”. 

Os formatos de atenção conjunta em que a imagem refletida do bebê e a tia 
que está filmando são os objetos foco se assemelham, porém, quando observar-
mos que a interação triádica tem um sujeito (e não um objeto físico) como terceiro 
elemento. Ainda que seja a imagem do próprio bebê o elemento foco, percebemos, 
como num jogo de espelho, que este sujeito, envolvido na cena de atenção conjun-
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ta, vira um tópico quase independente de seu lugar enquanto sujeito. A cena em 
que a tia é o terceiro elemento, por sua vez, é mais facilmente visualizada como um 
exemplo em que uma pessoa é o foco da atenção conjunta porque este adulto não 
exerce qualquer participação entre o primeiro e o segundo papeis discursivos da 
interação. 

Por fim, vejamos as considerações que seguem.

Algumas considerações

Conforme visualizamos por meio da discussão apresentada neste artigo, a 
atenção conjunta é um processo que se constrói gradativamente na rotina da crian-
ça. Embora seja reconhecida a sua importância para a aquisição da linguagem, os 
estudos que a tomam como objeto de pesquisa tendem a se ocupar apenas da rela-
ção interativa entre os interlocutores envolvidos da cena de atenção conjunta. Não 
que isso seja pouca matéria de estudo, mas existe ainda dentro da interação con-
junta o lugar que o objeto foco ocupa, pois sem algo para ocupar o lugar de objeto, 
não há como a atenção conjunta se constituir.

Desse modo, dedicamos nosso olhar, no presente trabalho, para o objeto foco 
da atenção conjunta, ou o terceiro elemento no processo interativo. Vimos por meio 
dos quatro recortes trazidos que podem ocupar o lugar de elemento foco da aten-
ção conjunta, ou seja, elemento sobre o qual se fala e sobre o qual se desenvolve 
a interação, não apenas os objetos físicos – que destacam o formato mais clássico 
da atenção conjunta –, mas também uma parte do corpo de um dos interlocutores 
(tornando a interação diádica), um terceiro sujeito que não está como interlocutor 
na troca interativa, e ainda um evento ocorrido em um tempo diferente ou não da-
quele em que se desenvolve a cena de atenção conjunta. 

É evidente, no entanto, que ainda há espaço para várias discussões sobre o 
terceiro elemento das cenas de atenção conjunta, sendo este um tema que pode 
ser revisitado por estudiosos que se dediquem a discutir sobre a atenção conjunta. 
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Os TEXTOs ArGUMENTATIvOs E O sAEPE: 
ANÁLIsE dOs rEsULTAdOs dO NO NONO ANO 

LAEIGUEA BEZErrA dE sOUZA (UFrPE)
ÂNGELA vALÉrIA ALvEs dE LIMA (UFrPE)

Introdução

Avaliar é importante para se ter uma clareza dos fatores que contribuem para 
o sucesso e o fracasso escolar, determinando ações para uma efetiva aprendiza-
gem. Nesse processo, toda a comunidade escolar deve participar: alunos, pais, pro-
fessores, corpo administrativo e pedagógico da escola e ela não deve ser realizada 
somente em datas ou períodos pré-estabelecidos, por exemplo, no início do ano ou 
antes das avaliações externas, mas sim, perpassar todos os momentos: quando os 
alunos tiverem alguma dificuldade, para aperfeiçoar aprendizagens, em projetos es-
colares, em aulas de reforço, ou seja, quando busca-se a construção e consolidação 
de competências e habilidades. 

No caso específico das avaliações externas, um de destaque é o Sistema de 
Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), que desde o ano 2000 é realizado (a 
partir de 2008, anualmente) de forma sistemática contando com a participação de 
todas as escolas públicas estaduais e municipais. Nessa avaliação, faz-se o monito-
ramento dos 3º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio com 
testes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, baseados numa Matriz 
Curricular que contém os descritores, espécie de habilidades que devem ser de-
monstradas pelos alunos, além de questionário contextual respondido por estes, 
pelos professores e diretores.

Para um trabalho mais pontual, consultei documentos oficiais como os Parâ-
metros Curriculares para a Educação Básica de Pernambuco de Língua Portuguesa, 
a Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco, rela-
tórios do SAEPE e o endereço eletrônico do Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
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da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd-UFJF, empresa que dá 
apoio técnico ao estado), para detectar quais as maiores dificuldades dos alunos 
dos nonos anos do Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira-PE, escola 
onde trabalho, nas provas de Língua Portuguesa. Constatei que de 2013 para 2014 
houve um aumento de erros em questões relativas aos descritores D10 (Distinguir 
fato de opinião) e D19 (Identificar a tese de um texto), sendo habilidades que se inse-
rem no trabalho com textos argumentativos, de modo que passou a compor o tema 
da minha pesquisa: O trabalho com textos argumentativos no nono ano.

Sendo assim, com esse projeto buscarei investigar as causas do baixo desem-
penho dos alunos do 9º ano do Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazei-
ra-PE em descritores relacionados a textos argumentativos no teste de proficiência 
em leitura do SAEPE e, considerando que esse resultado pode ser um reflexo das 
práticas de ensino, pretendo propor à Gerência Regional de Educação um curso de 
formação continuada que possa, aos poucos, viabilizar uma melhor aprendizagem 
e, consequentemente, melhores resultados. Para concretizar esse objetivo geral, fo-
ram elencados os específicos: identificar as concepções dos professores de Língua 
Portuguesa da escola no que concerne o trabalho com a argumentação na sala de 
aula; descrever as características das regências, detectando o lugar dos textos argu-
mentativos nas práticas de leitura escolares; identificar os tipos de atividades com 
textos argumentativos nas aulas; identificar as habilidades focalizadas pelos profes-
sores ao explorarem textos argumentativos nas aulas.

Pensar nas avaliações externas é pensar na qualidade da educação. O Colégio 
Normal Estadual, campo macro de pesquisa, tem uma trajetória ora ascendente, 
ora descendente no SAEPE, o que deve ser analisado de forma coletiva. Esse tra-
balho levará propostas de formação continuada para que os professores possam 
aperfeiçoar suas sequências didáticas e planejamentos, pois terão uma ideia das di-
ficuldades dos alunos e de algumas estratégias que podem ser tomadas para elevar 
o nível de proficiência da escola.
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Metodologia 

Tipo e natureza da pesquisa 

O tipo de pesquisa realizado é o qualitativo e de natureza descritiva. Nela, se-
gundo Triviños (1987), se buscaria atingir uma interpretação da realidade do ângulo 
qualitativo, tendo uma preocupação com a atuação prática e descrevendo conhe-
cimentos. Essa teoria se enquadra no trabalho apresentado, uma vez que objetiva 
descrever a relação que há entre o trabalho desenvolvido pelos professores de Lín-
gua Portuguesa com os textos argumentativos e os resultados do SAEPE, confir-
mando ou refutando as hipóteses levantadas quanto às causas do baixo desempe-
nho dos alunos do nono ano do Ensino Fundamental nessa avaliação. 

Local e sujeitos da pesquisa

A pesquisa está sendo desenvolvida no Colégio Normal Estadual, que desde 
1954 é situado no centro da cidade de Afogados da Ingazeira-PE. A escola funciona 
das 7h e 30min às 22h e possui uma média de 1.300 alunos, distribuídos nos anos 
finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Normal Médio, Educação de Jo-
vens e Adultos (Ensino Médio) e Educação Especial. É uma instituição bem organiza-
da, limpa, acolhedora, com vários laboratórios e espaços que podem ser utilizados 
como recursos para diversificar as aulas e melhorar o desempenho dos alunos na 
construção das habilidades importantes para a vida na sociedade letrada. 

A partir da aplicação de questionário aberto a todos os professores que le-
cionam a disciplina na escola, visto que qualquer um deles pode lecionar ao nono 
ano (somente cinco entregaram, doravante P1, P2, P3, P4 e P5), pode-se traçar um 
perfil destes profissionais, público-alvo da pesquisa, como se pode ver nos gráficos 
abaixo:
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Gráfico 1 – Tempo que os professores lecionam Língua Portuguesa

Dados do questionário aplicado.

Vê-se que há professores no início da carreira e outros há um bom tempo lecio-
nando Língua Portuguesa. Concomitante e inevitavelmente, segundo seus próprios 
depoimentos, alguns estão satisfeitos com a profissão escolhida. O tempo de ser-
viço, a formação acadêmica e continuada são fatores relevantes para a qualidade 
do ensino. O professor pode ser catalizador de todas as mudanças que ocorrem 
no meio linguístico, cultural e social para mediar aprendizagens e transpor esses 
conhecimentos para a sala de aula.

A segunda pergunta do questionário era sobre a concepção de língua adotada 
por cada um, pois ela está por trás de toda a prática pedagógica. O professor pode 
ter a ideia de que a língua é a expressão do pensamento, um instrumento de comu-
nicação ou um processo de interação. Vejamos o resultado:
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Gráfico 2 – A concepção de língua adotada pelos professores

Dados do questionário aplicado.

Nenhum professor soube nomear a concepção de língua adotada, mas, pe-
las respostas, pode-se perceber a que cada um adota e transfere para as práticas 
pedagógicas. A primeira, como expressão do pensamento, na qual “o texto é visto 
como um produto – lógico – do pensamento (representação mental) do autor, nada 
mais cabendo ao leitor senão “captar” essa representação mental, juntamente com 
as intenções (psicológicas) do produtor, exercendo, pois, um papel passivo” (KOCH, 
2015, p. 9-10), pode ser notada na fala do professor 3: 

P3 – “A prática diária de leitura e escrita, em atividades mediadas pelo 
professor”. 

Essa tal “prática” citada pelo P3 coloca o leitor/ouvinte como o sujeito ativo do 
ato comunicativo, pois ele buscaria absorver/compreender o texto que é um produ-
to. Para isso, a mediação do professor seria necessária. 

Já a concepção de língua como código, que vê o texto “como simples produto 
da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a 
este, para tanto, o conhecimento do código utilizado” (KOCH, 2015, p. 10), está na 
resposta do professor 2:

P2 – “Língua é uma estrutura lógica pelo qual as pessoas se comunicam”. 
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Este tipo de concepção que enfatiza o código colocaria os sujeitos do ato comu-
nicativo numa posição de emissor, ao produzir os textos, e receptor, ao simplesmen-
te decodificá-los, resumindo a situação a um ser que age e um outro que é passivo 
somente para receber as informações.

No caso dos professores 1, 4 e 5, veem-se vestígios da língua como interação 
social através das expressões “social”, “interagem”, “formador de cultura e concep-
ções”, como se vê:

P1 – “A língua é social, portanto respeitar, conhecer, valorizar são atos co-
muns de educadores e educandos”. 
P4 – “É por meio dela que os indivíduos concebem o mundo que os cerca 
e com ele interagem”. 
P5 – “Língua como elemento formador de cultura e concepções”. 

Os Parâmetros Curriculares para a Educação Básica de Pernambuco corrobo-
ram com essa concepção de língua como interação onde não há um sujeito ativo/
codificador e outro passivo/decodificador, na verdade os sujeitos são seres ativos 
no ato comunicativo, pois interagem para a construção dos possíveis sentidos dos 
textos produzidos. 

A terceira pergunta tratava de um aspecto que é importante também: a forma-
ção acadêmica de cada um:

Gráfico 3 – Formação acadêmica dos professores

Dados do questionário aplicado.
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Todos têm a formação básica, Habilitação em Letras, mas apenas três têm es-
pecialização dentro da área, o que preocupa já que o estudo constante é necessário 
para que se fique atualizado quanto aos conhecimentos que estão em mutação e 
evolução constantes, mas alguns professores insistem em serem conservadores, 
não se preocupando em educação permanente, nem práticas pedagógicas diversi-
ficadas. 

Um dos elementos importantes para essa evolução são as formações conti-
nuadas, então a quarta pergunta versava sobre o que era feito depois com o que 
aprendiam nesses momentos de estudo:

Gráfico 4 – O direcionamento dado às aprendizagens em formações continuadas

Dados do questionário aplicado.

Todos os professores afirmam participar das formações continuadas e a maio-
ria utiliza os conhecimentos adquiridos e sugestões de atividades para intervir na 
aprendizagem dos alunos e apenas um professor afirma usar poucas vezes esse 
material, o que é reforçado pelo emprego das palavras “só” e “às vezes”, como po-
demos ver abaixo:

P1 – “Observo o que me interessa dentro das dificuldades dos alunos e 
planejo as ações”.
P2 – “Utilizo como direcionamento da metodologia do ensino aprendiza-
gem”.
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P3 – “Às vezes utilizo só os gêneros textuais”.
P4 – “Passando as experiências vivenciadas com nossos alunos”.
P5 – “Colocando em prática de sala de aulas em atividades direcionadas 
para amenizar as dificuldades apresentadas”.

Existe uma preocupação da maioria em utilizar de forma construtiva as forma-
ções, mas observamos que o P3 tem uma postura indiferente quanto a isso através 
dos termos “às vezes” e “só”, mas mesmo essa utilização dos gêneros textuais deve 
ser cautelosa desde a escolha à avaliação.  

Instrumentos de obtenção de dados

Com as informações coletadas em Revistas Pedagógicas no endereço eletrôni-
co do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF) sobre a pro-
ficiência média em Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental do Co-
légio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira-PE no SAEPE e a identificação dos 
descritores que apresentam o maior número de dificuldade (D10 “Distinguir fato de 
opinião” e D19 “Identificar a tese de um texto”, próprios de textos argumentativos), 
buscou-se produzir um corpus, até o momento, a partir de:

1. Questionário aberto que foi respondido pelos professores de Portu-
guês da referida escola.

Considerando que um dos fatores essenciais que contribuem com o resultado 
das avaliações é o trabalho docente, o que mais nos interessou na coleta de dados 
foram as características das regências e o lugar dos textos argumentativos nas prá-
ticas de leitura escolares, bem como os tipos de atividades e as habilidades focaliza-
das com essa tipologia textual.
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resultados e discussão

Com a aplicação do questionário aberto, pode-se traçar um perfil do professor 
de Língua Portuguesa do Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira-PE (a 
partir das respostas das perguntas 1, 2, 3 e 4, informações que estão expostas na 
seção Local e Sujeitos da Pesquisa) e conhecer a concepção deles quanto às avalia-
ções externas, seus descritores, os tipos textuais mais utilizados na sala de aula e 
o trabalho com a argumentação. Estas, encontradas a partir da quinta questão do 
questionário, a ser descritas a seguir, a partir da que trata da importância dessas 
avaliações em larga escala:

P1 – “São avaliações mal elaboradas e muitas vezes os alunos reclamam, 
mas não deixa de ser importante”.
P2 – “São como parâmetros, indicadores que servirão de base para toma-
das de decisões no ensino aprendizagem”.
P3 – “São exames importantes, mas às vezes repetitivas como a Prova 
Brasil”.
P4 – “Que têm o intuito de contribuir para a formação de políticas educa-
cionais que promovam o incremento da qualidade, oferecem-nos alguns 
referenciais para as expectativas de aprendizagem ao longo da educação 
básica”. 
P5 – “São necessárias, servem como norte para nosso trabalho, também, 
como avaliação nossa (auto avaliação)”.

Apesar das críticas com o uso das expressões “mal elaboradas” e “repetitivas”, 
há um consenso quanto à importância dessas avaliações, pois qualificam como 
“importante”, “parâmetros (...) para tomadas de decisões no ensino aprendizagem”, 
“exames importantes”, “contribuir para a formação de políticas educacionais”, “são 
necessárias (...) servem como norte”, reconhecendo o seu objetivo principal que é 
contribuir com o ensino-aprendizagem em busca de uma educação de qualidade. 

A próxima pergunta procurou investigar se os professores sabem quais os des-
critores do SAEPE de Língua Portuguesa que há mais problemas de resolução.
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Gráfico 5 – Descritores do SAEPE apontados pelos professores como os 
de maior dificuldade

Dados do questionário aplicado.

Há certa confusão nesse quesito, o que pode ser consequência do direciona-
mento dado pela escola ao receber os resultados, pois somente se analisa a profi-
ciência dos alunos e não quais descritores devem ser melhor trabalhados, como se 
percebe nas respostas:

P1 – “A maior dificuldade é identificar nos textos o fato de opinião”.
P2 – “Sim. Distinguir fato de opinião, identificar a finalidade de diferentes 
gêneros textuais, diferenciar as partes principais das secundárias em um 
texto. Realizo oficinas de leitura, simulados e diversas atividades”.
P3 – “A maior dificuldade é o fato de opinião, pois utilizo dos textos argu-
mentativos, a fim de melhorar o seu entendimento”.
P4 – “Sim, D4, D11, D9, D8, D17, D19, D3. Leituras, debates, filmes, apresen-
tações de livros, etc.”.
P5 – “-Distinguir fato de opinião – Relacionar gêneros diferentes com o 
mesmo tema – Identificar o humor no texto – Identificar ideias implícitas 
no texto – Estudo com gêneros diversos, leitura e interpretação”. 
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Pela coleta de dados realizada no site do CAEd (2015), os descritores D10 (Dis-
tinguir fato de uma opinião), D17 (Estabelecer relações lógico-discursivas entre as 
partes de um texto marcadas por conjunções ou advérbios) e D19 (Identificar a tese 
de um texto) possuem um maior número de erros. Um deles foi citado pela maioria 
dos professores, além de outros que não apresentam tanta dificuldade assim como 
o D7 (Inferir informação em um texto), D13 (Identificar a finalidade de diferentes gê-
neros textuais), D14 (Reconhecer semelhanças e/ou diferenças de ideias e opiniões 
na comparação entre textos que tratem da mesma temática) e os D22 (Identificar 
efeitos de humor no texto) e D27 (Diferenciar as partes principais das secundárias 
em um texto).

É louvável que praticamente todos saibam que o D10 provoca dificuldade, mas 
é preocupante não terem conhecimento dos outros ou a clara noção dos descrito-
res. Talvez isso seja o resultado de uma prática inexistente de investigação escolar, 
mesmo sendo de suma importância para um trabalho mais pontual, como o CAEd 
(PERNAMBUCO, 2014, p. 12-13) releva: 

ter clareza sobre os dados da avaliação e saber o que pode ser feito 
com eles é fundamental para que gestores, professores e toda a equipe 
pedagógica possam formular, avaliar e redefinir o Projeto Político Peda-
gógico de cada escola. [...] Compreendendo o significado pedagógico dos 
resultados e quais os fatores que contribuem para explicar tal desem-
penho, a escola abre um importante caminho para reflexão sobre suas 
dificuldades e suas potencialidades.

 Qualquer pessoa da escola pode ter acesso a esses dados. Toda a equipe pe-
dagógica e principalmente os professores devem ter a clareza das dificuldades dos 
alunos para poder planejar as ações preventivas e/ou corretivas que irão melhorar 
esse desempenho e a compreensão de textos. Considerando que os descritores 
D10 (Distinguir fato de uma opinião) e D19 (Identificar a tese de um texto) carregam 
o maior número de erros (ver quadro 1) e atendem ao tipo textual argumentativo, a 
sétima pergunta foi necessária para se descobrir a distância entre o que é praticado 
na sala de aula e o que mais causa problemas nas provas do SAEPE quanto às tipo-
logias mais utilizadas. 
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Gráfico 6 – O tipo textual mais utilizado na sala de aula

Dados do questionário aplicado.

Uma questão que nos chamou a atenção foi a predominância de textos nar-
rativos nas aulas. Isso poderia ser uma marca do currículo adotado, e como ele foi 
organizado a partir dos PCPE (PERNAMBUCO 2012b), e nestes parâmetros os con-
ceitos de gêneros e tipos textuais baseiam-se em Bakhtin, Marcuschi, Schneuwly e 
Dolz (2004, p. 22), fizemos um levantamento dos gêneros do currículo e os organiza-
mos em tipologias de acordo com a teoria que fundamenta tais documentos, como 
segue:

Gráfico 7 – Tipos textuais predominantes no currículo de Língua Portuguesa dos 
Anos Finais de Pernambuco

Fonte: Pernambuco, 2012a.
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Percebe-se que os gêneros da ordem do narrar lideram com 31% das ocorrên-
cias, seguido dos expositivos com 26% e, enfim, pelos argumentativos com 22%. O 
que nos leva a confirmar a hipótese de que o currículo contribui para uma ênfase 
maior com textos narrativos em detrimento dos argumentativos, tipologia esta que 
vem apresentando dificuldades por parte dos alunos, seja por uma pequena inci-
dência nos planejamentos, seja por um trabalho pouco efetivo por parte dos pro-
fessores.

Já que foi descoberta a influência do currículo de Língua Portuguesa nos re-
sultados do SAEPE, resta agora identificar e refletir sobre as práticas escolares, es-
pecificamente no trato com textos argumentativos, constituindo o tema da oitava 
pergunta: 

Gráfico 8  – Quais aspectos são explorados nos textos argumentativos

Dados do questionário aplicado.

Foram diversos os aspectos citados, por isso é interessante agrupar as respos-
tas por similaridade:

P2 – “Ponto de vista, norma culta, expressões linguísticas, persuasão, co-
nexões entre argumentos”.
P4 –“A articulação entre as partes por meio de diferentes recursos coesi-
vos, assegurando sua continuidade”.
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P5 – “Se os argumentos são válidos, se persuadem, a favor de que ou de 
quem estão”. 

Os professores 2, 4 e 5 apontam elementos que fazem parte dos textos argu-
mentativos, demonstrando que eles detêm certo conhecimento quanto a esse tipo 
que possui algumas idiossincrasias como “os argumentos em favor de uma posição, 
com verbos, em geral, no presente do indicativo, como forma de expressão de um 
estado permanente de concepção do tema – quase sempre polêmico – pelo menos 
no tempo da cena discursiva” (ANTUNES, 2010, p. 71), mas não se pode perceber o 
mesmo com a resposta do professor 1:

P1 – “Sim, nas interpretações orais e escritas”.

A impressão que se tem é que ele não entendeu a pergunta, pois essa res-
posta só seria pertinente se a pergunta fosse: Você utiliza os aspectos dos textos 
argumentativos? (Sim) Em que momentos? (Nas interpretações orais e escritas). E 
finalmente, o professor 3 que, segundo seu próprio depoimento, não sabia a res-
posta e pesquisou a seguinte:

P3 – “A adjetivação subjetiva, os operadores argumentativos, as marcas 
de pressuposição e o jogo dos implícitos”. 

Com as respostas dos professores 1 e 3, dá para perceber que há uma lacuna, 
seja na formação inicial ou continuada deles, pois apontam um desconhecimento 
sobre a organização estrutural e as características básicas da tipologia textual ar-
gumentativa. O cuidado no trato com esse tipo de texto deve começar pela esco-
lha dos exemplos a serem levados para a sala, pois “[...] selecionar argumentações 
de macroestrutura canônica, com tese e argumento, com clara marcação tópica, 
partindo para textos mais complexos, que envolvam o diálogo entre vozes discor-
dantes, com a exposição de tese, argumentos e contra-argumentos” (PERNAMBU-
CO, 2012b, p. 70) são atitudes importantes para um trabalho mais produtivo.
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Conclusão

Ainda há um grande caminho a percorrer até o término da dissertação, mas 
as conclusões as quais cheguei até o momento são: os alunos do nono ano do 
Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira – PE têm maior dificuldade nos 
descritores relativos a textos argumentativos, principalmente o D10 (Distinguir 
fato de uma opinião) e D19 (Identificar a tese de um texto), ambos com aumento 
de erros de 2013 para 2014, ano em que houve uma queda na escala de profici-
ência da escola nessas turmas. Um dos fatores que contribuem para essa queda 
é o currículo que traz uma boa parte da proposta com textos da ordem do nar-
rar, dando pouco destaque às outras tipologias. No entanto, para que haja uma 
melhora nos resultados e aprendizagens, é necessário que o professor faça um 
trabalho mais sistemático com a leitura, inclusive de textos argumentativos, pois 
alguns desses profissionais estão bem informados e atuam de forma eficaz para 
o desenvolvimento de competências dos alunos, mas há outros que precisam re-
conhecer a importância das formações continuadas, estudar e se atualizar quanto 
às teorias que podem embasar um trabalho com mais qualidade.
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ComuniCação individual

PrÁTICAs dE ENsINO dA EsCrITA NA EsCOLA – A 
INsTITUIÇÃO dA AUTOrIA EM QUEsTÃO

ELAINE CrIsTINA NAsCIMENTO dA sILvA (UFrPE)
LÍvIA sUAssUNA (UFPE)

No contexto do debate sobre o ensino-aprendizagem da escrita, uma questão 
que tem estado presente é a da autoria dos textos. De um lado, as práticas escola-
res de produção de texto sustentadas na concepção de linguagem enquanto estru-
tura objetivavam a correção gramatical em si mesma; assim, durante muito tempo, 
os aprendizes escreveram para um único interlocutor – o professor, no caso –, a 
partir de temas fixos (ligados, em geral às datas cívicas), buscando demonstrar o 
aprendizado das estruturas e regras gramaticais trabalhadas anteriormente. Muitos 
estudos na área da didática do português mostraram que esse modelo de ensino
-aprendizagem era inadequado e gerava textos notadamente artificiais, estereoti-
pados e desprovidos de textualidade/discursividade (e, por extensão, desprovidos 
de autoria).

De outro lado, sobretudo a partir dos anos 1980, várias ciências e correntes teó-
ricas passaram a considerar elementos extralinguísticos no tratamento do objeto lin-
guagem, reconhecendo que estes eram, tanto quanto a estrutura, importantes para 
a constituição dos sentidos. O sujeito do discurso virou um importante tema desses 
estudos e vários foram os desdobramentos disso para o ensino de língua portuguesa. 
No que respeita, especificamente, à produção de texto, importa ter em mente que o 
sujeito é heterogeneamente constituído e, ao mesmo tempo, constitui ao outro quan-
do do uso da língua. Ao dizer, o sujeito toma a palavra; pratica atos de linguagem num 
aqui e num agora; fala de um lugar; joga com diferentes imagens em torno de si, do 
outro, do mundo; articula vozes outras; opera com já-ditos em discursos singulares; 
constitui-se, enfim, como autor. A autoria se manifesta no discurso por meio de di-
ferentes recursos e estratégias, e constitui, portanto, uma importante dimensão do 
ensino-aprendizagem da escrita numa perspectiva sociodiscursiva.
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Tendo isso em vista, procuramos, nesta pesquisa, investigar se as práticas de 
ensino da escrita têm contribuído para instituição da autoria dos textos pelos alu-
nos. Participaram da investigação uma professora da Rede Estadual de Ensino de 
Pernambuco (A), em uma turma de 6º ano, e uma professora da Rede Municipal do 
Recife (B), em uma turma de 8ª ano. Cada uma desenvolveu duas sequências de ati-
vidades, envolvendo os gêneros textuais poema/notícia e notícia/currículo, respecti-
vamente. Essas sequências tiveram um desenvolvimento semelhante: a) exploração 
das características do gênero textual; b) produção de textos à moda do gênero ex-
plorado; c) avaliação, revisão e reescrita dos textos produzidos.

Escrita na escola: prática de comunicação

Compreendemos que a escrita varia de acordo com o propósito para o qual é 
produzida, o contexto no qual está inserida e a relação estabelecida entre escritor e 
leitor. Partindo dessa ideia central e acreditando que o objetivo principal do ensino 
da língua portuguesa é formar sujeitos capazes de agir em diversificadas situações 
de ação comunicativa, acreditamos que um ensino-aprendizagem de fato sociointe-
racionista requer a participação dos alunos em situações de escrita contextualiza-
das. Assim, devemos proporcionar aos alunos diversificadas situações de produção 
de texto semelhantes àquelas de que participamos fora da escola, ou seja, que cor-
respondam aos diferentes usos sociais da escrita, colocando-os para escrever com 
finalidades e interlocutores definidos e que representem as diferentes esferas de 
interação social (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004).

Da mesma forma, defendemos que é necessário o professor fazer da própria 
escola um lugar autêntico de comunicação, promovendo interações e instaurando 
múltiplos diálogos. Para tanto, é necessário o professor assumir-se também como 
um dos interlocutores do aluno. Isso porque

Para mantermos uma coerência entre uma concepção de linguagem 
como interação e uma concepção de educação, esta nos conduz a uma 
mudança de atitude – enquanto professores. Dele [do aluno] precisa-
mos nos tornar interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agirmos 
como reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando, ques-
tionando, perguntando, etc. (GERALDI, 2003, p. 128-129).
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A esse respeito, Leal (2003) observou que quando os alunos produzem seus 
textos esperam uma resposta do professor sobre o que escreveram; esperam al-
gum retorno capaz de permitir a dialogia. Entretanto, o que eles obtêm como res-
postas são o silêncio, um visto ou uma nota. Ou seja, o aluno não escreve para 
ser lido, mas apenas para ser corrigido. Dessa forma, ele encontra-se destituído de 
reais possibilidades de interação. Entretanto, concordamos com Leal (2003) quando 
ela defende que “o querer dizer do aluno não pode ser suplantado pelos ‘quereres’ 
escolares” (p. 64). É necessário o professor, como leitor privilegiado dos textos pro-
duzidos pelos seus alunos, olhar para eles com “os olhos da compreensão” (p. 56) e 
não apenas “os olhos da correção”. 

Nessa direção, para que a interlocução se estabeleça entre professor e alunos, 
é necessário dar a estes a oportunidade de serem locutores efetivos em sala de 
aula. Geraldi (1997) denuncia que nas práticas tradicionais de produção de texto 
o aluno não diz nada de novo, apenas repete o que já foi dito. O que é dito por ele 
encontra-se sustentado no que ele acredita que o professor pensa sobre o assunto, 
no que ele sabe que o professor quer ouvir, no que imagina que a escola deseja que 
ele diga, no que é permitido dizer nessa instituição, dentre outros fatores. Na escola 
não se produzem textos em que um indivíduo diz a sua palavra, o seu mundo. “Não 
há um sujeito que diz, mas um aluno que devolve ao professor a palavra que lhe foi 
dita pela escola”. (GERALDI, 2003, p. 128). Além disso, o aluno diz do jeito que já foi 
dito, tomando como base os modelos de escrita apresentados pelo professor, que 
instituem as configurações textuais e as expressões linguísticas permitidas. Nesse 
sentido, o ensino da produção de textos se constrói como reprodução de discursos. 
Como comenta Geraldi (2003), o aluno aprende o jogo da escola. “Anula-se o sujeito. 
Nasce o aluno-função.” (p. 130).

Assim como Geraldi (1997), defendemos um ensino da produção de textos di-
ferente, no qual haja um deslocamento da reprodução para a produção de discur-
sos. Para tanto, é necessário o professor devolver a palavra ao aluno, o qual será 
desvelado como sujeito-autor, que produz textos efetivamente assumidos por ele. 
Isso significa também permitir aos alunos assumirem seus discursos e colocá-los 
no embate com os outros discursos circundantes. Antunes (2003) também acredita 
nessa prática e afirma que ela permite aos alunos exercitar a participação social 
através da escrita.
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A relação interlocutiva deve ser, portanto, o princípio básico orientador de todo 
o processo de ensino-aprendizagem da escrita: trata-se de fazer da aula de produ-
ção de texto um espaço dialógico de construção de sentidos. Só assim os alunos 
poderão entender e vivenciar o caráter dialógico da linguagem.

Para que isso seja possível, concordando com Suassuna (2014, p.11), julgamos 
que a escola precisa se aproximar das práticas sociais de escrita dos alunos, inves-
tindo em “textos que mobilizam para a ação social, comovam, toquem, reconstru-
am, sejam referência”. Sabendo que os alunos possuem bagagens culturais dife-
rentes, o professor precisa partir das práticas letradas e das funções da escrita na 
comunidade do aluno, de modo a construir um contexto que justifique a leitura e 
a escrita dos textos levados para a escola. Um caminho para isso, explica Kleiman 
(2007), é a observação, análise e apreciação das práticas linguageiras dos alunos, de 
modo a poder planejar e avaliar os processos de ensino-aprendizagem na escola. 
Vale salientar que os professores poderão selecionar tanto saberes e práticas locais 
(relevantes para a vida na comunidade em que os alunos estão inseridos), quanto 
os que são importantes para a participação dos jovens aprendizes na vida social de 
outras comunidades (na direção da expansão das experiências interativas).

Com base nessas ideias, vamos realizar agora discussões sobre as práticas 
de ensino da escrita das duas professoras pesquisadas. Enfocando cada uma das 
propostas de produção e socialização de textos empreendidas pelas docentes em 
suas salas de aula, tentamos verificar se estas implicaram engajamento efetivo dos 
alunos em projetos de escrita e, assim, puderam contribuir para a instituição da 
autoria.

Condições de produção e socialização de poemas e 
notícias – professora A 

No que diz respeito à primeira proposta de produção de texto lançada aos 
alunos pela professora A durante o período em que acompanhamos o seu trabalho, 
vimos que orientação dada para a produção dos poemas se resumiu à indicação do 
gênero textual a ser produzido e do tema – meio ambiente.

Primeiramente, vemos que nesse caso um aspecto muito importante foi esque-
cido: O que os alunos têm a dizer sobre esse tema? De acordo com Geraldi (1997), 
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em práticas autênticas e extraescolares de produção de texto essa é a primeira 
condição da escrita. Dependendo disso é que decidimos se o poema é de fato o 
melhor gênero para dizermos o que temos a dizer. Entretanto, a própria professora 
decide de forma unilateral que seus alunos vão falar sobre o meio ambiente através 
de poemas.

Em relação a esse aspecto, a professora perdeu a oportunidade de promover 
momentos de reflexão sobre o tema proposto. Não se trata meramente de abaste-
cer os alunos com ideias através de um debate ou de leituras prévias para que em 
seguida eles possam reproduzi-las no texto. Seguindo as orientações de Silva (1991), 
o professor deve criar situações que permitam aos alunos conhecer outros discur-
sos e compará-los ao seu, de modo a manter suas posições, fortalecendo seus ar-
gumentos, ou refazer suas posições, recompondo suas referências. É por isso que 
acreditamos que quando “lemos” o outro, nos (re)constituímos enquanto sujeitos. 
Nesse sentido, partindo do princípio bakthiniano de que nosso discurso é atraves-
sado pelos dos outros, concordamos com Possenti (2002) quando ele defende que a 
autoria não está na originalidade em si mesma, mas no processo de dar voz a esses 
outros autores. Assim, o professor precisa considerar que o aluno-enunciador cons-
titui-se enquanto tal por marcar sua posição em relação ao que diz e ao que dizem 
seus interlocutores, a quem foi dada voz no texto.

Além disso, observamos que o comando fornecido pela professora não é su-
ficiente para a escrita de um texto, como lembra Marcuschi, B. (2006). Tomando 
como base algumas ideias de Dolz e Schneuwly (2004), acreditamos que é preciso 
explicitar determinados elementos constituintes do contexto de produção e circu-
lação que são essenciais para guiar os alunos no momento da escrita (gênero, ob-
jetivo, leitor, registro, ambiente de circulação e suporte), bem como refletir com os 
alunos sobre as implicações tais elementos para a produção do texto. 

Vale a pena ainda discutirmos um fato interessante acontecido na sequência 
aqui descrita. Durante a caracterização do gênero poema, um aluno chamado Lucas 
não participou da atividade, porque estava escrevendo espontaneamente um po-
ema sobre os planetas. Outro aluno viu o colega empolgado com algo diferente do 
que vinha sendo feito na aula e pediu para ler o texto. O próprio aluno também pe-
diu para que lêssemos o texto para ver se estava “ficando bom”. Quando terminou 
o poema, ele nos mostrou novamente e passou a limpo duas vezes. 
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A produção de texto, nos termos de Geraldi (1997), é a realização de um projeto 
de dizer. No caso de Lucas, ele tinha o que dizer (queria falar sobre os planetas), tinha 
uma razão pra dizer (porque ele estava estudando esse assunto em ciências, sua ma-
téria favorita, e estava muito entusiasmado com o assunto), constituiu-se como su-
jeito-autor (pois, a despeito da atividade de exploração do gênero que estava sendo 
realizada pela professora, Lucas resolveu escrever um poema) e escolheu as estraté-
gias necessárias para efetivar seu projeto de dizer (ele sabia as características do po-
ema e conseguiu produzi-lo adequadamente). Entretanto, ele não tinha para quem 
dizer, pois sabia que não podia mostrar seu texto à professora: esta esperava que 
ele participasse da atividade de exploração das características do gênero poema e 
que ele produzisse um poema sobre o meio ambiente. Lucas já sabia que a profes-
sora não funciona como um interlocutor do mesmo modo dos que existem fora da 
escola, pois, nessa instituição, a função-aluno é que escreve para a função-profes-
sor (SILVA et al., 1986). Talvez por isso Lucas tenha procurado outros interlocutores 
(seus colegas) e até mesmo um interlocutor externo à escola (as pesquisadoras) que 
se interessassem pelo seu texto e legitimassem o seu dizer.

O caso de Lucas levanta a seguinte discussão: Que oportunidades são dadas 
na escola para o aluno se constituir como locutor efetivo? Lucas parece não ter 
reconhecido ali um espaço para (se) dizer e buscou outras formas de constituí-lo: 
escreveu um texto sobre um assunto que queria, porque estava com vontade, no 
momento em que deveria estar participando de outra atividade). Trazemos aqui 
esta questão porque, na escola, os alunos não escrevem a partir de uma motivação 
interna ou social: escrevem para cumprir uma tarefa. Como julga Geraldi (1997), os 
textos que daí resultam não são o produto de um trabalho discursivo, mas meros 
exercícios apenas para o discente mostrar que aprendeu. Por isso, e em concordân-
cia com esse autor, defendemos a devolução da palavra ao aluno, de modo que este 
se constitua como um locutor efetivo. Isso significa dar voz a ele numa sociedade 
em que a voz é distribuída desigualmente. Defendemos que é através desse movi-
mento que o aluno aprende a língua.

Ao final da produção, a professora dá abertura para os alunos lerem os seus 
poemas em sala de aula. Encerrada essa etapa da socialização, ela levou os poemas 
para casa para lê-los e avaliá-los. Em seguida, realizou as atividades de avaliação, 
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revisão e reescrita, depois das quais alguns dos poemas produzidos pelos alunos 
foram expostos em um mural, no pátio da escola.

 A segunda produção de texto proposta pela professora A diz foi a escrita de 
notícias. Ela pediu para os alunos dividirem-se em grupos e entregou para cada gru-
po uma imagem, retirada do jornal. Em seguida, solicitou que escrevessem uma no-
tícia a partir da imagem que tinham em mãos. O fato de a professora ter solicitado a 
produção de texto a partir de uma imagem nos chamou atenção, pois mais uma vez 
nos remete às tradicionais práticas de produção de redações, nas quais se apresen-
tava uma imagem e os alunos tinham que escrever uma descrição do que estavam 
vendo ou criar uma narração. Um grupo de alunos produziu um texto descrevendo 
o que estava acontecendo na imagem e falando um pouco da vida do jogador de 
futebol Neymar:

Título: Neymar
Lead: O jogador
Os reportes estão intrevistando Neymar por causa do filho que tera e fa-
lou que quando seu filho crescese sera um jogador e ele sera um bom pai 
e levara seu filho para asistir aos seus jogos.

Ao ler essa produção, a professora A comenta que os alunos fizeram o texto de 
forma errada e orienta-os a fazer de outra forma:

P: (...) Não é pra descrever a vida de Neymar, o que é que aconteceu... 
cadê a foto? O que foi que aconteceu pra Neymar estar dando entrevista 
no meio de tanto jornalista? É isso que vocês vão narrar. Que vocês vão 
contar. Não é falar dele, de Neymar, da vida dele.

A fala da professora está marcada mais uma vez pela ortodoxia escolar de que 
fala Geraldi (1996, apud SUASSUNA, 2008). Isso porque ela espera que o aluno fale 
somente sobre o que ela quer. Entendemos que a foto utilizada para motivar a escri-
ta dava margem para os alunos falarem sobre a vida de Neymar. Além disso, o fato 
de esse jogador vir a ser pai (na época) é passível de ser noticiado, pois, em decor-
rência do seu grande sucesso, o que mais a mídia tem feito é transformar qualquer 
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fato relacionado a ele em notícia. Achamos, portanto, que a ideia tratada no texto 
do aluno podia, sim, ser mantida. 

Entretanto, a configuração do texto não era, de fato, a de uma notícia. Sendo as-
sim, a professora precisaria problematizar a estrutura do texto produzido, fazendo 
o aluno reconstruí-lo. Muitos elementos poderiam ser abordados: o título “Neymar”, 
que rompe com a configuração recorrente na maioria dos títulos de notícias; o lead 
“o jogador”, que também não respeita a especificidade desse elemento da notícia; a 
alusão aos possíveis repórteres da matéria, entre outros aspectos.  

Entretanto, se a professora apenas disser que a forma como o texto foi escrito 
está errada ou até explicar por quê, ela pode afetar a empolgação e o envolvimen-
to do aluno na atividade. Mais interessante seria fazer o próprio aluno perceber o 
que está inadequado em seu em texto e identificar alternativas para melhorá-lo. 
Para tanto, ela poderia trazer outras notícias (até mesmo sobre Neymar) e lançar 
questões para problematizar o texto, tais como: Como são os títulos e os leads que 
aparecem normalmente nas notícias? De acordo com o que você percebeu, como 
poderia modificar esses elementos em seu texto? Quem produz a notícia? O nar-
rador da notícia é alguém que apenas observa? Vamos fazer de conta que Neymar 
disse a você que vai ser pai; como você diria isso numa notícia? Através da leitura e 
da comparação entre os textos lidos e a sua escrita, o aluno iria tirar suas próprias 
conclusões a respeito da estrutura desse gênero e sobre como são algumas das 
práticas do discurso jornalístico. O que a professora talvez não tenha percebido é 
que a atividade de produção de textos dos alunos não teve o resultado esperado 
por causa da própria limitação da tarefa proposta (escrever uma notícia a partir da 
imagem oferecida), que remetia a uma prática tipicamente escolarizada de escrita. 

Condições de produção e socialização de notícias e 
currículos – professora B

Na primeira proposta de produção de texto realizada pela professora B com 
seus alunos, ela solicitou a escrita individual de uma notícia com base em uma mú-
sica, “Domingo no Parque”, de Gilberto Gil. 

 Apesar de começar o trabalho com o gênero textual notícia remetendo a uma 
prática discursiva concreta (a feitura do jornal da escola), a professora acaba pro-
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pondo uma atividade de produção inverossímil (pois não há situações autênticas e 
extraescolares de produção de notícias a partir de músicas). Talvez ela achasse sufi-
ciente justificar para os alunos que os conhecimentos aprendidos naquele exercício 
escolar iriam ajudá-los na produção de notícias para o jornal da escola para que 
eles se sentissem estimulados a participar. Entretanto, os alunos “não compraram a 
ideia” e demonstraram pouca empolgação. 

Kleiman (2007), ao falar sobre uma perspectiva de ensino da língua materna 
voltada para a prática social, alerta que é preciso o professor realizar o que ela cha-
ma de “estranhamento” em relação às próprias práticas sociais, de modo a evitar 
situações que podem não fazer sentido para os alunos, apesar de serem conside-
radas universais pela escola e por outras instituições de prestígio. Vemos que a 
noticia está muito presente no livro didático e na sala de aula, sendo utilizada fre-
quentemente para ensinar a ler e escrever. Assim, a leitura e a escrita de notícias 
podem parecer “naturais” para os grupos mais escolarizados, mas podem não ser 
para aprendizes advindos de outros grupos.

 Outra hipótese que levantamos é que talvez a atividade de escrita das notícias 
não tenha feito muito sentido para eles, devido às próprias condições de produção 
que a envolviam: eles sabiam que as notícias produzidas eram meras tarefas esco-
lares que seriam lidas apenas pela professora e cumpririam a finalidade pedagógica 
de verificar se haviam conseguido aprender algo sobre o gênero textual trabalhado. 
A falta de empolgação dos alunos também pode ter decorrido do fato de eles já es-
tarem cansados de transformar músicas e poemas em notícias, na medida em que 
a professora realizou com eles anteriormente três atividades desse tipo.

 É importante ainda salientar que, devido às condições de escrita das notícias, 
entendemos que a atividade não se constituiu num momento de “produção de sen-
tidos”, apenas de “reprodução” de formas e conteúdos (GERALDI, 1997). Isso por-
que, para realizar a escrita dos textos, o aluno só precisava seguir as informações da 
música. Ou seja, o estudante não diria nada novo nem interessante, rompendo com 
pelo menos duas das máximas conversacionais apontadas por Grice (1975, 1978, 
apud COSTA VAL, 2006): a autenticidade e a pertinência/relevância das informações. 
O aluno, assim, apenas repetiria o que já estava dito na música do jeito que a pro-
fessora esperava (à moda do gênero textual notícia). Nesse sentido, consideramos 
que também aqui o aluno não agiu como um sujeito-autor. Depois de avaliadas pela 
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professora e revisadas e reescritas pelos alunos, as notícias produzidas foram en-
tregues de volta para eles.

A segunda produção de texto proposta pela professora B se refere consistiu 
na escrita de currículos. Essa proposta se configurou como uma prática de lingua-
gem interessante, pois os alunos produziram de fato seus currículos e os receberam 
prontos (impressos e com foto) para serem entregues nas instituições onde dese-
jassem trabalhar. A professora seguiu, assim, um dos um dos princípios que, segun-
do Geraldi (1997), devem ser pensados pelos professores no momento de planejar 
suas aulas: ter interlocutores a quem dizer. Privilegiando a instância pública de uso da 
linguagem, a professora definiu um projeto de produção de texto com destinação a 
interlocutores concretos.

Desde o início da sequência, ela se preocupou em dar significado para o traba-
lho com os currículos, mostrando a importância de os alunos aprenderem a produ-
zi-lo. O argumento usado por ela foi que eles já estão atingindo a idade de estagiar 
e, por isso, vão precisar do currículo para solicitar vagas de estágio. 

Durante a atividade, a intervenção da professora foi essencial para estimular 
os alunos a produzir e para elevar sua autoestima. Ela deu sentido à produção dos 
currículos ao valorizar suas habilidades e demonstrar que acredita muito na capaci-
dade deles. A docente extrapolou a produção do currículo na sala de aula e incitou 
os alunos a estudarem mais, fazendo cursos para, assim, enriquecerem seus próxi-
mos currículos.

 Ao fazer isso, a professora seguiu mais um dos princípios que, segundo Ge-
raldi (1997), devem ser pensados pelos professores no momento de planejar suas 
aulas: ter o que dizer. Através da produção dos currículos, os alunos não devolveram 
à escola o que a escola lhes disse, como geralmente acontece, mas trouxeram o 
que a escola não sabe. E a professora realizou isso sem criticar as escolhas deles; 
pelo contrário, mostrando caminhos para realizá-las. Dessa forma, ela deu voz a 
esses alunos, tornando-os locutores efetivos e sujeitos da sua história. Por conta 
de todo esse incentivo vindo da professora, os alunos se envolveram bastante na 
atividade. A esse respeito, percebemos nessa sequência um movimento não visto 
anteriormente, na sequência sobre notícias: os alunos perguntaram bastante! E eles 
perguntaram, parece-nos, porque realmente queriam saber coisas e encontraram 
na professora alguém que poderia ajudá-los a chegar às respostas.
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Geraldi (1997) comenta quando alguém quer saber algo e imagina que seu in-
terlocutor pode ajudar, faz-lhe perguntas para suprir a falta do conhecimento dese-
jado. Entretanto, historicamente, esses papéis se invertem na escola e acaba acon-
tecendo o contrário: pergunta quem já sabe a resposta e responde quem precisa 
sabê-la. No caso da sequência sobre currículos, a professora conseguiu criar uma 
situação dialógica nos moldes do que ocorre fora da escola. Dessa forma, vimos os 
alunos se debruçarem sobre o objeto a conhecer (no caso, o gênero textual currícu-
lo) e alternarem com o professor a posse do discurso em sala de aula.

Considerações finais

A partir das análises empreendidas, verificamos que as duas propostas de pro-
dução solicitadas pela professora A, bem como a primeira proposta solicitada pela 
professora B não implicaram um engajamento efetivo dos alunos em projetos de 
escrita. Aspectos como “por que”, “para que” e “para quem” escrever não foram 
discutidos pelas professoras. Os alunos pareciam não ter nenhuma real motiva-
ção para escrever, a não ser dar conta de uma tarefa escolar dentro nos moldes 
apresentados. Da mesma forma, nas propostas de produção da professora A, os 
alunos foram direcionados a desenvolver temas já dados, mobilizando para tal as 
ideias que a professora esperava que fossem desenvolvidas. Assim, eles não tive-
ram espaço para agir como sujeitos do seu discurso. Talvez por isso seu nível de 
engajamento nas atividades foi tão baixo. Já a proposta de escrita de currículo pela 
professora B foi uma prática de linguagem significativa, na qual os aprendizes pro-
duziram seus currículos, expondo informações referentes às suas realidades, e os 
receberam prontos para entregar nas instituições onde desejavam trabalhar, o que 
motivou a participação dos alunos, inclusive, nas atividades de reescritura. 

Percebemos também que, se esse espaço não é garantido, os alunos criam 
formas de ocupá-lo, como foi o caso do aluno Lucas, que escreveu um texto sobre 
um assunto que queria, porque estava motivado, no momento em que deveria par-
ticipar de outra atividade. Diante disso, concluímos que boa parte do sucesso das 
atividades de produção depende do significado que os alunos lhes atribuem e que, 
por isso, é preciso instigar a sua motivação, inserindo-os em projetos de escrita au-
tênticos nos quais eles possam ocupar a posição de autores efetivos.
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PrOdUÇÃO dE TEXTOs EM AULAs dE LÍNGUA MATErNA: 
CONCEPÇÕEs E METOdOLOGIAs dE ENsINO dE GÊNErOs 
TEXTUAIs

AdrILENE sOUZA BENTO1 (UErN)
CrÍGINA CIBELLE PErEIrA2 (UErN)

Introdução

A cada dia a prática de produção de textos em situações escolares tem se tor-
nado um fator preocupante entre os estudiosos da linguagem, a saber: Antunes 
(2003), Brito (2007), Dolz e Pasquier (1996), Lopes-Rossi (2006), Marcuschi (2003), 
dentre muitos outros. Estes estudiosos têm expressado relevantes abordagens no 
que diz respeito ao estudo com os gêneros ao refletirem acerca da prática de produ-
ção textual no âmbito escolar. Além dos pressupostos desses estudiosos, os Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCNs) também tem contribuído para discussões que 
envolvem o ensino de produção de textos, ao passo em que propõe um estudo com 
gêneros textuais por considerar a relevância da função social dos diferentes textos 
no ato comunicativo.

Nessa pesquisa, ressaltamos que o estudo dos gêneros textuais se faz neces-
sário pela intrínseca relação com o ensino da linguagem, pois temos evidenciado 
que o ensino voltado para o trabalho com os gêneros tem contribuído significativa-
mente para as aulas de língua materna. Nesses termos, Marcuschi (2003), ressalta 
a importância de trabalhar com gêneros textuais, conforme sua diversidade, desde 
o simples contato que temos com vários textos diariamente, seja numa revista, em 

1. Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ensino/PPGE – Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte/UERN; 

2. Professora Doutora do Programa de Pós Graduação em Ensino/PPGE – Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte



288

XXVI Jornada do Gelne

cartazes, na mídia, na rua, nos livros, em jornais. É enorme a quantidade de infor-
mações que podemos obter nesses diferentes suportes que estão à disposição dos 
alunos, que necessitam de reconhecimento por parte da escola e que servem como 
ponto de partida para a produção textual na sala de aula.

Nesse sentido, preocupamo-nos em evidenciar concepções e metodologias 
adotadas pelo professor de língua e a sua relação com o trabalho de produção tex-
tual. Para isso, realizamos um questionário com um professor de língua portuguesa 
do ensino fundamental da rede básica que colaborou com a nossa pesquisa no 
sentido de responder a questões relativas ao ensino de produção textual na escola, 
nos permitindo, assim, desenvolvermos uma pesquisa de abordagem qualitativa no 
intuito de interpretar suas respostas à luz dos pressupostos que envolvem discus-
sões acerca do ensino, da produção textual e dos gêneros.

Esse trabalho se organiza em três seções, a saber: na primeira, discutimos a 
respeito de abordagens teóricas que contemplam a escrita e o ensino de língua ma-
terna; na segunda, abordamos alguns pressupostos acerca de metodologias possí-
veis para o ensino de produção textual e, por fim, analisamos as respostas do ques-
tionário aplicado ao professor de língua materna do ensino fundamental, de modo 
a refletirmos suas concepções e metodologias no ensino de produção de gêneros 
na escola.

Escrita e ensino de língua materna: a produção de gêneros no 
ensino fundamental

Todos nós necessitamos da comunicação verbal para nos relacionarmos nas 
diferentes situações, na troca de informações e de ideias, na exposição de nossos 
conhecimentos. E, durante a atividade comunicativa, interagimos através de textos. 
Macurschi (2003, p. 22) aponta nessa direção quando afirma que “é impossível se 
comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se 
comunicar verbalmente a não ser por algum texto”, ou seja, a comunicação verbal 
só é possível por meio de textos, por meio dos gêneros textuais.

Nessa perspectiva, não poderíamos discutir produção textual e não considerar 
o quão relevante é o estudo dos gêneros, sua diversidade, e o quanto possibilita 
ao aluno o contato com os diferentes textos nas distintas situações comunicativas. 
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Nesse sentido, consideramos a relevância do estudo do trabalho com os gêneros, 
tendo em vista o direcionamento que é dado à produção textual na escola.

É fato sabido por todos que a produção textual “cobrada” na escola, por exem-
plo, é trabalhada na medida em que o aluno (produtor do texto) se limita, muitas ve-
zes, a escrever a um interlocutor apenas, o seu professor. Dessa forma, a linguagem 
escolar acaba por se restringir a ela mesma, sem que o aluno seja sujeito de sua 
própria linguagem. Assim, percebemos uma constante contradição: o aluno apren-
de a escrever com o professor e o seu interlocutor (a quem se destina sua produção, 
o que aprendeu) é o mesmo professor.

Afinal, quem “deve” ser o destinatário do texto do aluno? Bagno (2007) concebe 
essa questão de maneira significativa, pois considera relevante a produção de circu-
lação pública, o texto feito pelo aluno precisa ser útil para ele enquanto produtor e, 
sobretudo, sua produção escrita deve fazer parte do seu convívio social. Pensemos, 
por exemplo, na produção de gêneros como o preenchimento de um currículo, uma 
ficha de inscrição ou uma entrevista; estes são textos que circulam socialmente e 
que dizem muito da realidade do aluno, principalmente no último ano do ensino 
fundamental, onde muitos já se preparam para o mercado de trabalho. Quando a 
escola considera essa diversidade de gêneros, o produtor-aluno tem mais facilidade 
em compreender o real sentido de sua produção, muito mais do que escrever para 
um interlocutor-professor que objetiva apenas avaliar seu texto.

As condições de produção escrita na escola só serão bem efetivadas quando 
discutirmos sobre como está ocorrendo o ensino de produção de textos, além do 
produto resultante desse ensino. Isso porque, segundo Suassuna (1995, p. 42):

Muitas das dificuldades (senão todas) do ensino-aprendizagem do texto 
escrito se explicam pelo fato de a escola – operando sempre um modelo 
de língua – subtraiu da práxis linguística, marcas que lhe são tão pecu-
liares, como a dialogicidade, a relação interdiscursiva, a historicidade, 
enfim.

Nos dizeres de Suassuna (1995), são muitas as dificuldades que afetam o ensi-
no aprendizagem dos alunos no que concerne ao texto escrito, porém a escola tem 
parcela significativa de “culpa” enquanto responsável por boa parte dessas dificul-
dades, isso porque os aspectos importantes e que contribuem para o ensino de 
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produção escrita, tais como: a dialogicidade, a historicidade, a relação no discurso 
não são utilizados na escola.

A atividade escrita de determinado gênero pode inserir o texto de maneira 
gratificante na vida do aluno e não considerar a redação (que é tão cobrada) como 
excepcionalidade. A produção pode também ser orientada de modo que profes-
sores e alunos se envolvam, “[...] por vezes é interessante que seja elaborada – em 
conjunto, alunos e professores – uma lista dos gêneros presenciados no cotidiano 
da família ou da comunidade e que, naturalmente, serão trabalhados pelo professor 
em sala de aula”. (FERNANDES, 2008, p. 66).

É imprescindível que todo e qualquer ensino na escola tome como norte o 
estudo do texto, principalmente o ensino de língua materna, pois o texto é a base 
da interação, da comunicação entre as pessoas no seu convívio não só na escola, 
mas também fora dela. Afinal, a escola tem a função de ensinar, trabalhar, motivar a 
leitura e a escrita dos mais diversos textos. Precisamos desmistificar essa ideia que 
circula nos corredores das escolas que escrever é difícil, que os alunos não apren-
dem a escrever. Mas, já se parou para pensar o aluno nesse contexto de escrita? 
Como afirmam os PCNs (1998, p. 75), o produtor do texto precisa saber “o que dizer, 
a quem dizer, como dizer”. Nesse sentido, será que a escola (professores e alunos) 
está refletindo essas questões? Certamente, este é o X da questão: os alunos, mui-
tas vezes, não conseguem escrever por não terem bem esclarecido esses três as-
pectos indispensáveis para sua produção como apontam os PCN (1998).

Uma questão que merece destaque é a quantidade de gêneros textuais que 
circulam socialmente e o número parece crescer a cada dia com os novos recur-
sos tecnológicos. Dessa forma, é necessário fazer uma seleção de quais gêneros 
trabalhar em sala de aula. Os Parâmetros Curriculares Nacionais evidenciam essa 
necessidade no sentido de que a escola deve priorizar os textos que retratem tanto 
do universo escolar como da realidade social, “tais como notícias, editoriais, cartas 
argumentativas, artigos de divulgação científica, verbetes enciclopédicos, contos, 
romances, entre outros” (PCN, 1998, p. 26).

É importante para o estudo dos gêneros que o educador tenha consciência 
de que, como discute Antunes (2003, p. 169), a forma dos gêneros é relativamente 
estável e a linguagem só se realiza através dos mesmos, ademais, mesmo que o 
professor direcione os gêneros a serem trabalhados, não há uma quantidade limi-
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tada deles, por isso que é inviável que se pretenda fazer uma lista a ser trabalhada 
à risca, uma vez que novos gêneros vão surgindo, outros deixando de ser utilizados 
de acordo com as diferentes atividades de vida.

Metodologias de ensino de produção textual: práticas de 
escrita na escola

Tomando como objeto o ensino de produção textual na escola de ensino fun-
damental é relevante ressaltarmos que produzir textos, em especial na disciplina de 
língua portuguesa, tem sido alvo de muitos questionamentos, dentre eles Antunes 
(2003, p. 19) mostra o uso de uma “perspectiva reducionista do estudo da palavra e 
da frase descontextualizadas”. Esse aspecto acaba por contribuir para o insucesso 
da escrita, uma vez que o aluno não consegue observar os sentidos do seu texto 
frente à situação comunicativa na qual está inserido.

O que se tem observado é a existência de diversos problemas a respeito da es-
crita, tanto na ação do aluno, que se vê diante de uma grande tarefa sem conseguir 
produzir, quanto para o professor que parece não encontrar mais meios de resolver 
essa situação. No entanto, nossa pesquisa entende que há possibilidades de de-
senvolver atividades significativas e direcionadas para produção de textos, embora 
saibamos que não existem receitas prontas e que cada sala de aula tem uma rea-
lidade diferente, que cada aluno carrega consigo dificuldades distintas, porém não 
podemos nos eximir da tarefa de desenvolver uma proposta de produção planejada 
e com sentido para os alunos.

A Linguística Textual tem se desenvolvido a partir da década de 60, possibili-
tando o surgimento de vários estudos sobre as metodologias de ensino de produ-
ção textual e com relação ao tratamento da linguagem, o método que mais atende 
às expectativas textuais é o interacionista, uma vez que a linguagem é tida como 
interação, construída num contexto de troca de ideias entre os interlocutores do 
discurso; essa é considerada uma visão da linguagem que muito contribui para o 
trabalho escrito na escola. Com base na necessidade do reconhecimento do outro 
no texto, Antunes (2003, p. 46) afirma que “escrever sem saber para quem é, logo 
de saída, uma tarefa difícil, dolorosa e, por fim, é uma tarefa ineficaz, pois falta a 
referência do outro, a quem o texto deve adequar-se”.
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Tendo em vista os problemas com a produção escrita, corroboramos os estu-
dos de Brito (2007) que, não traz receita pronta (porque ela não existe), mas aponta 
que o texto que o aluno produz precisa fazer sentido para ele, ao afirmar que a 
“contextualização do trabalho com o texto, deve ser significativo para o estudante, 
isto é, ter uma razão e um para quem dizer”. (BRITO, 2007, p. 56). Assim, como vimos 
na concepção interacionista, Brito (2007) discute que o fato de os interlocutores não 
serem definidos, tem causado certos entraves no ato da escrita, uma vez que o alu-
no parece não ter uma razão para que e para quem escreve.

É bem verdade que o professor de língua materna conhece, como ninguém, os 
desafios e sabe quão grande é a dificuldade de ensinar a escrever. É nessa perspec-
tiva que Dolz e Pasquier (1996, p. 1) discutem que a produção de texto:

[...] necessita de uma aprendizagem lenta e prolongada. Por isso, às ve-
zes vem o desânimo, o sentimento de estar trabalhando em vão e a 
impressão de que, ao final, há alunos que “sabem escrever” e outros 
que “não sabem” e, ainda, alguns que nunca “saberão” apesar de todos 
os esforços.

Dessa forma, compreendemos que aprender a escrever não se trata de uma 
atividade imediata, requer tempo e dedicação. Muitas vezes, os educadores preten-
dem que o “resultado” eficaz da escrita seja identificado logo nas primeiras produ-
ções e quando percebem que a escrita do aluno não ocorreu conforme almejam, 
sentem-se, conforme Dolz e Pasquier (1996) apontam, como se os esforços não ti-
vessem sentido algum. Os estudos desses autores apresentam que são muitas as 
formas didáticas “mais apropriadas” para o ensino de produção textual na escola, 
dentre elas:

• 
• Sugerir ao aluno produções desde o início de sua escolaridade, ao invés de 

começar a escrever quando estiver numa escolaridade mais avançada, pois 
sofrerá menos dificuldades;

• Apresentar ao aluno, num primeiro momento, as formas complexas para 
depois as mais simples do que dispor uma aprendizagem de maneira “adi-
tiva”, pois ao passo em que, quando apresentamos ao estudante primeiro 
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o simples para depois o complexo, o aluno poderá não cumprir com as ex-
pectativas esperadas;

• Possibilitar ao aluno o trabalho com textos sociais, de modo que o estudan-
te possa conhecer textos além dos que são colocados pelo livro didático;

• Considerar importante, nas propostas de produção escrita, atividades de 
correção como revisão e reescrita ao invés de trabalhar a forma normativa.

Como vimos, nas considerações de Dolz e Pasquier (1996) o trabalho com a 
produção de textos é possível no âmbito escolar, porém há vários procedimentos 
que devem ser adotados para que, de fato, se consiga êxito nas atividades de pro-
dução textual, como apresentamos anteriormente.

 Também, Lopes-Rossi (2006), discute o ensino de produção de textos por meio 
dos gêneros textuais. Mas, para isso, é importante adotar, inicialmente, a prática de 
leitura do gênero a ser trabalhado, para que o produtor-aluno se aproprie de suas 
características e, em seguida, seja feita a produção textual de acordo com as condi-
ções de produção típicas do gênero e, posteriormente, tal produção seja divulgada 
ao público, de acordo com a circulação do próprio gênero produzido.

Análise das concepções do professor de língua materna no 
ensino de produção de textos

Tendo nossa pesquisa o foco principal no estudo das concepções e metodo-
logias de ensino de gêneros textuais em atividades de produção de texto no ní-
vel fundamental, propomo-nos a aplicar um questionário a um professor de língua 
portuguesa do ensino fundamental que será referido ao longo das análises com 
professora Josélia. Desse questionário, interpretamos algumas de suas respostas, 
na perspectiva de saber a sua concepção de gênero e, como se dá o trabalho com a 
produção escrita em sala de aula.

Conforme os estudos de Bakthin (2003), o sujeito, nas práticas sociais de uma 
determinada atividade humana, é entendido como aquele que sabe utilizar os gê-
neros textuais, assim como Dolz e Pasquier (1996) que traz essa concepção para o 
contexto escolar de modo que o educando se aproprie dos diferentes textos e faça 
uso da linguagem escrita voltada para os gêneros do cotidiano da escola e do seu 
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dia a dia. É com essa reflexão que procuramos compreender como essas práticas 
ocorrem no contexto escolar segundo o professor-sujeito de nossa pesquisa.

Tendo em vista que o ensino de gêneros textuais traz importantes contribui-
ções para nosso estudos, julgamos pertinente conhecer a concepção de gêneros na 
perspectiva do professor de língua materna. Nesse sentido, nossa pergunta foi a 
seguinte: 

Questão 1. Qual a sua concepção acerca dos gêneros textuais?

Professora Josélia: “São os diferentes textos que estão presentes no meio social, cada 
um com sua estrutura específica”.

Conforme a resposta da professora é possível perceber que está relacionada 
ao que temos visto a respeito dos gêneros textuais, sobretudo, em Marcuschi (2003, 
p.22) ao afirmar que encontramos os gêneros “em nossa vida diária e que apre-
sentam características sóciocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica.” É importante lembrarmos que os 
gêneros são também definidos pelas situações nas quais estão inseridas.

Durante nossa discussão vimos que uma tarefa que merece destaque é a es-
colha que o professor faz dos gêneros a serem trabalhados em sala de aula, princi-
palmente frente à diversidade de textos que estão a nossa disposição. Em virtude 
disso, nos propomos questionar:

Questão 2. Como se dá a escolha dos gêneros a serem trabalhados nas aulas de 
língua portuguesa?

Professora Josélia: “A seleção do gênero se dá a partir da necessidade e do nível dos 
alunos”.

Com base nas palavras da professora, percebemos que sua resposta contém 
sentido vago e não contempla a questão na íntegra, pois a mesma não apresenta 
como realmente acontece a escolha dos gêneros que são trabalhados em sala de 
aula. E, mesmo que seja conforme a necessidade dos alunos, nos questionamos 
sobre qual necessidade retrata a professora. Discutindo a respeito da produção de 
textos, Fernandes (2008, p. 66) diz que a escolha dos gêneros a serem trabalhados 
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pode ser “elaborada em conjunto, alunos e professores”.
Como o foco da nossa pesquisa busca refletir acerca das metodologias de en-

sino de produção de textos, propomos à professora que apresentasse como se 
constitui os passos a serem seguidos nessa prática em sala de aula. Nesse sentido, 
perguntamos:

Questão 3. Quais as metodologias utilizadas no trabalho com os gêneros em ativi-
dades de produção de texto?

Professora Josélia: “A metodologia usada depende de cada gênero. A partir da leitura 
e reflexão de um texto ou de uma situação vivenciada pelo aluno”.

De acordo com a resposta da professora, pudemos perceber que a mesma 
menciona dois aspectos interessantes, a reflexão e a situação vivenciada pelo alu-
no; contudo, cita apenas a leitura do gênero e a discussão feita em sala de aula. 
Onde estão os outros procedimentos da produção textual? Conforme Lopes-Rossi 
(2006, p.78) no que se refere ao trabalho com o texto em sala de aula “O professor 
deve organizá-lo em sequências de atividades, como: seleção de certa quantida-
de de textos do gênero a ser estudado; distribuição desses textos para os alunos; 
levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero [...]”. Enfim, são 
necessários vários procedimentos que vão desde a leitura e o conhecimento do gê-
nero até a produção final.

De acordo com a perspectiva do texto, como um processo, o que implica eta-
pas a serem seguidas, é preciso observar na prática a etapa de refacção de texto, 
uma vez que o aluno deve dar continuidade às interferências feitas pelo professor. 
Desse modo, direcionamos a seguinte questão à professora:

Questão 4. Para você, qual o sentido do aluno refazer o texto que produz? O que 
essa prática vem a acrescentar no trabalho com a produção de textos?

Professora Josélia: “Penso que a refacção é muito importante para a produção escri-
ta do nosso aluno, pois ele pode melhorá-la quando refaz o texto que produziu”.
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A reposta da professora tem coerência quando afirma que o aluno pode me-
lhorar sua produção quando refaz o texto, porém nossa pretensão valeu-se da 
ideia de descobrir o que representa a refaccão de texto, qual o sentido dessa prá-
tica. Dessa forma, podemos discutir que o processo de refacção “possibilita que 
o professor possa elaborar atividade e exercícios que forneçam os instrumentos 
linguísticos para o aluno revisar o texto”, conforme discutem os PCNs (1998, p.77). 
Esse documento afirma, ainda, que o sentido da refacção não se trata de “limpar” 
do texto do aluno os erros ortográficos, mas como um processo de reestruturação, 
uma vez que entre a primeira produção e a última, vários procedimentos e ativida-
des foram feitas.

Outro fator importante que trouxemos para nossa discussão no processo de 
escrita de gêneros textuais é o reconhecimento do interlocutor por parte daquele 
que produz o texto. Segundo Antunes (2003), quando o aluno escreve sem saber 
para quem estar escrevendo, a produção passa a ser uma tarefa complicada, e, pos-
sivelmente, não atenderá às propostas do texto, já que o aluno não sabe para quem 
se destina seu texto. Diante da necessidade do produtor conhecer seu destinatário, 
destinamos ao professor de língua materna a seguinte pergunta:

Questão 5. Sabemos que a produção de texto é uma atividade recorrente da dis-
ciplina de língua portuguesa. Nesse sentido, o que os alunos escrevem, escrevem 
para alguém. Quem é o destinatário dos textos produzidos por seus alunos? Eles 
sabem quem é seu interlocutor?

Professora Josélia: O interlocutor difere, dependendo da atividade feita em sala de 
aula. Geralmente os alunos sabem para quem estão escrevendo.

Embora a afirmação da professora demonstre certa coerência quando nos diz 
que o interlocutor difere, não atende ao propósito da questão, pois a mesma não 
direciona esse interlocutor; difere em que sentido? Eles escrevem entre si, para o 
professor, para pessoas de sua comunidade ou de sua família?

É importante que o aluno, no processo de produção textual, reconheça sem-
pre para quem está escrevendo, com quem está se comunicando e interagindo, 
pois como afirma os estudos de Bakthin (2003), vemos a relevância de o indivíduo 
conhecer o interlocutor para, a partir dele, trocar ideias.
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Dentre as questões selecionadas e as respostas apresentadas pela professora 
do ensino fundamental, percebemos que a mesma admite trabalhar com os gêne-
ros textuais em sala de aula, no entanto, demonstra esse trabalho de maneira muito 
breve e com respostas incompletas, principalmente no que se refere às metodolo-
gias adotadas em classe. Desse modo, consideramos importante a contribuição da 
professora com as afirmações que foram de encontro com algumas das discussões 
que nos propomos, no entanto deixou a desejar na perspectiva de detalhar mais os 
procedimentos e suas concepções.

Conclusão

Com nosso estudo pudemos investigar a concepção de gênero do professor de 
ensino fundamental, refletir sobre suas metodologias adotadas e em que medida, 
os gêneros têm contribuído para uma escrita mais competente por parte do aluno.

Em suma, o que temos observado nessa pesquisa é que não restam dúvidas 
que o ensino de produção de textos é repleto de muitos desafios, porém evidencia-
mos, também, que o professor precisa buscar meios e metodologias de ensino que 
adotem os gêneros na sala de aula de maneira processual, contextual e direciona-
das às expectativas dos alunos, pois embora as atividades de produção de textos 
sejam ainda encaradas como algo difícil, é reconhecidamente, por diferentes estu-
dos da área, que é possível de serem desenvolvidas satisfatoriamente.

Com a pesquisa, tanto nos pressupostos teóricos estudados como nas respos-
tas (mesmo que breves) da professora, compreendemos que os alunos terão mais 
motivos para produzir bons textos quando a escola passar a assumir o contexto 
social no qual estão inseridos, para que, nas determinadas situações comunicativas, 
possam elencar objetivos, o destino da sua produção e os possíveis interlocutores. 
Concluímos, também, que a prática pedagógica nas produções escritas de gêneros é 
possível de ser desenvolvida satisfatoriamente quando refletimos sobre os procedi-
mentos que adotamos em sala de modo que sejam bem direcionados e planejados.

Por fim, nosso estudo vem a contribuir, através das discussões apresentadas, 
para um melhor ensino de produção de gêneros em sala de aula, especificamente 
no ensino fundamental, na medida em que pode ajudar a professores de língua ma-
terna a refletirem como estão sendo trabalhados os gêneros na produção de textos 
e como eles podem contribuir para o ensino aprendizagem dos alunos.
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ComuniCação individual

rELAÇÃO MÃE-BEBÊ COM FOCO NAs EXPrEssÕEs 
FACIAIs

LAÍs CAvALCANTI dE ALMEIdA (UFPB)
dANIELI MArIA dA sILvA (UFPB)

Introdução

Ao longo da História o ser humano sempre teve a necessidade de compartilhar 
seus momentos, experiências, histórias, sentimentos e, para isso utiliza-se de várias 
facetas da linguagem, seja ela vocal, gestual, por direcionamento de olhares, postu-
ras corporais ou expressões faciais. Nesse contexto adotamos a linguagem numa 
proposta interacionista multimodal, em que tomamos como base para a análise 
a interação mãe-bebê como o berço da multimodalidade, pois acreditamos que é 
nesse contexto que a criança tem seu primeiro contato com a linguagem a qual se 
consolida nessas várias facetas mencionadas acima.

Trabalhamos com a função principal de descobrir a partir dos estudos linguís-
ticos da Aquisição da Linguagem como surgem as expressões faciais e qual a cola-
boração do interacionismo social para que isso aconteça. Trataremos, também, dos 
estudos anato fisiológicos para nos servir de somatório com as análises.

Partindo da perspectiva de língua e gestos como uma forma indissolúvel dentro 
das construções e que a expressão facial é considerada um gesto, iremos compre-
ender a relação entre a emergência dos gestos e das holófrases para o processo de 
aquisição da linguagem, relacionando o tipo de gesto (Expressão Facial) que emer-
gem na primeira infância com os fragmentos enunciativos do bebê, e consolidar a 
perspectiva do gesto como co-partícipe na matriz da linguagem. Os gestos são de 
extrema importância para a construção do sujeito, sendo ele ouvinte ou não. Mes-
mo sem percebermos ao falar, os gestos estão presentes nas nossas comunicações 
e não seria diferente nos princípios da construção dessa fala nos infantes. 
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Quando tematizamos esse trabalho com as palavras “relação mãe-bebê”, nos 
referimos a importância do outro para a apropriação da linguagem, pois acredita-
mos ser a interação um elemento essencial para o desenvolvimento do infante.

Este trabalho foi idealizado a partir da problemática da necessidade em desco-
brir se as expressões faciais surgiam ou não através da interação mãe-bebê e qual 
seria essa relação com a fala. 

Iniciamos o artigo com as teorias que estudam a multimodalidade através dos 
teóricos que nos acompanharam para compor os estudos dos hologestos (gestos 
em formação), e das holófrases (primeiros fragmentos de fala), foram: Cavalcante 
(1994, 1999, 2011), Kendon (1982), dentre outros.

Para as considerações sobre Expressão Facial na Aquisição da Linguagem uti-
lizamos duas linhas de estudo: o anatomo fisiológico e o interativo. A primeira, Ma-
deira (2004) quando declara que as contrações do nervo facial produzem na face 
variações na forma dos orifícios anatômicos, pregas e sulcos da pele que alteram a 
fisionomia e externam as emoções das pessoas, emoções essas que dependem do 
sistema nervoso. Na segunda, para o Interacionismo utilizamos da teoria de Goo-
dwin (2003), quando diz que gestos manuais e movimentos faciais diversos mos-
tram a dinamicidade do corpo e indicam o foco de atenção estabelecido entre os 
participantes da interação. Outra contribuição relevante para o presente trabalho 
são os autores Laver & Beck (2001) que definem gestos como qualquer movimento 
de uma ou mais partes do corpo realizado pelo sujeito e expresso numa configura-
ção espacial. Sendo assim, concebemos as expressões faciais como gestos.

O trabalho segue com a metodologia, discussões e resultados, explicamos to-
dos os passos em que seguimos até chegar aos resultados finais. 



301

XXVI Jornada do Gelne

Multimodalidade 

Quando os humanos conversam uns com os outros utilizam vários canais de 
comunicação, comunicações essas, que coexistem diversas modalidades: linguagem 
oral, linguagem escrita, gestos, olhar, expressão facial, imagem, entoação. É a isso 
que denomina a palavra multimodalidade, esse uso multimodal da língua. Kress & 
Van Leeuwen (1996) corrobora com isso quando diz que a Multimodalidade é aquela 
cujo significado se realiza por mais de um código semiótico. 

Avaliando a multiplicidade da linguagem do corpo, encontramos nas interações, 
‘os gestos’ como: o de apontar, os movimentos corporais, as expressões faciais, as 
posturas, o direcionamento do olhar, entre outros. Considerando a existência dessa 
diversidade gestual, torna-se relevante enfocar essas possibilidades da linguagem 
gestual.

Dando um significado para gesto, McNeill (2000:1) afirma ser este um termo 
que necessita explanação, uma vez que não temos gesto no singular, mas gestos. 
Ele assegura que prefere o termo no plural, pois há diversos momentos em que 
precisamos distinguir movimentos consecutivos nomeados de gestos. Daí surge 
o termo hologestos, para o estudo dos primeiros gestos de um bebê produzidos 
em situações interativas com a mãe. Segundo Cavalcante(2009), o autor McNeill 
proporciona um contínuo para vários movimentos chamados de gestos, elaborado 
por Kendon (1982) e é conhecido como o “contínuo de Kendon”. Os gestos que for-
mam este contínuo são: a gesticulação; a pantomima; os emblemas; a(s) língua(s) 
de sinais.

Kendon (1982) organiza seu contínuo a partir de quatro relações estabelecidas 
entre gesto e fala: relação com a produção de fala (1); relação com as propriedades 
lingüísticas (2); relação com as convenções (3), relação com o caráter semiótico (4), 
conforme tabela a seguir:
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Gesticulação Pantomima Emblemáticos Língua de sinais

Contínuo 1 Presença obriga-
tória de fala

Ausência de fala Presença opcio-
nal de fala

Ausência de fala

Contínuo 2 Ausência de 
propriedades 

linguísticas

Ausência de 
propriedades 

linguísticas

Presença de 
algumas proprie-
dades linguísticas

Presença de 
propriedades 

linguísticas

Contínuo 3 Não convencio-
nal

Não convencio-
nal

Parcialmente 
convencional

Totalmente con-
vencional

Contínuo 4 Global e sintética Global e analítica Segmentada e 
analítica

Segmentada e 
analítica

Extraído de McNeill (2000, p.5)
                     

Se analisarmos os tipos de gestos dentro dos contínuos da esquerda para a 
direita (Gesticulação – Pantomimas – Emblemáticos - Língua de Sinais) percebemos 
que: a presença obrigatória de fala diminui; a presença de propriedades lingüísticas 
aumenta; os gestos individuais são substituídos por aqueles socialmente regula-
dos. Como se observa, há muito a dizer a respeito da relação gesto e fala enquanto 
matriz de significação, discussão que vem se colocando para a Linguística a partir 
do momento em que a fala e a oralidade têm se destacado nas pesquisas atuais. 
Para esclarecer sobre a fala ou produção verbal Scarpa (2009) utiliza da palavra ho-
lófrase, na qual declara que seriam os primeiros enunciados da entrada na criança 
na língua materna. Neste sentido, entendemos por fala toda forma de produção 
discursiva para fins comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano da oralida-
de), sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio 
ser humano. Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons articulados e 
significativos, bem como aspectos prosódicos e uma série de recursos expressivos 
de outra ordem: gestualidade, movimentos corporais, mímica (MARCUSCHI, 2005).

Focando a Expressão Facial, Fonte (2011) em sua tese de doutorado sucinta 
que os gestos envolvem movimentos dinâmicos expressos no espaço das intera-
ções conversacionais. Goodwin (2000) menciona que a postura corporal e o olhar 
mostram o foco de orientação do interlocutor na interação, em que ocorre uma 
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variedade de gestos. Segundo o autor (GOODWIN, 2003b), gestos manuais e mo-
vimentos faciais diversos mostram como o corpo possui dinamicidade e indicam o 
foco de atenção estabelecido entre os integrantes da interação.

O rosto, seja por meio de expressões faciais ou de direcionamento de olhares, 
é capaz de expressar diferentes sinais, contextualizam as palavras pronunciadas 
ou revelam aquilo que não foi dito pelas próprias palavras. Desse modo, o rosto é 
um dos mais expressivos instrumentos da comunicação não verbal (LOCKE, 1997), 
ele atrai a atenção dos bebês (PALACIOS, 1995; FLAVELL, 1999; BEE, 2003), e ainda 
funciona como canal de trocas emocionais. Um exemplo disso seria nas interações 
iniciais em que o bebê já participa dessa troca de olhar, de sorrisos e de diferentes 
movimentos faciais. Conforme apontado, o rosto desempenha o melhor papel para 
transmitir os estados emocionais do falante (ANDERSEN; BOWMAN, 1999).

Visão anatomo fisiologia da Expresão Facial

O núcleo facial é composto por: testa, sobrancelhas, olhos, nariz, maçãs do 
rosto, boca e o queixo e estes só se movem por causa dos músculos responsáveis 
pela face, que produzem contrações e liberam no semblante variações que alte-
ram a fisionomia e exteriorizam os sentimentos dos humanos.  Considerando esses 
sentimentos como sendo emoção Madeira(2004) diz que a Emoção é um comple-
xo psicofisiológico  em que suas  reações dependem do sistema nervoso, ou seja, 
podemos  expressar nossos sentimentos tanto intencionalmente, quanto volunta-
riamente e pode ser através da fala e/ou dos gestos. Usaremos como exemplo o 
sorriso, que pode ser espontâneo, automático (via não-consciente), mas pode ser 
também um sorriso “social” voluntário, programado (via consciente).

Os estados emocionais estão bastante relacionados com os músculos da face, 
por isso, que são externados com grandes variedades de detalhes. Alguns movi-
mentos como: sorrir, gritar e chorar não são aprendidos, o bebê já nasce utilizando 
dessas expressões. Por isso são considerados inatos. No artigo intitulado – Facial Ex-
pression and Emotion -, que junta conhecimentos de Erika Rosenberg e Paul Ekman, 
faz um retorno ao livro de Charles Darwin, A Expressão das Emoções, e descreve as 
novas direções que as pesquisas tomaram sobre o comportamento e a biologia da 
expressão emocional. Tratando-se da universalidade destas pesquisas, nelas estão 
incluídas culturas ocidentais, não-ocidentais, letrada e pré-letrado, embora a evi-
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dência de que a expressão emocional espontânea é limitada, vários estudos têm 
demonstrado que os observadores, em diferentes culturas aplicam o mesmo nível 
de emoção em fotografias de rostos representando diversos sentimentos como: 
raiva, felicidade, medo e tristeza. 

O desenvolvimento da expressão facial da emoção tende a aparecer um pou-
co mais tarde do que as previsões diziam. Mais ou menos aos dois anos de idade, 
uma criança tem um repertório de expressões faciais básico, a maioria do debate 
em torno do desenvolvimento dessas expressões acontece em torno de quando as 
expressões faciais aparecem. Nos métodos de medição são incluídos dois tipos de 
abordagens nos termos da expressão facial o muscular e o anatômico. Em umas das 
técnicas, o codificador humano aprende a reconhecer visualmente ações faciais dis-
tintas, as emoções nessa técnica são feitas com o fundamento de saber se as ações 
ou a combinação das ações demonstradas são um indicativo de emoção baseado 
na experiência ou teoricamente. 

Nas expressões voluntárias e involuntárias, a emoção depende da situação. A 
maior parte da pesquisa compara o voluntário com o involuntário das expressões 
faciais e foca na distinção entre sorrisos dado com prazer e os muitos tipos com 
desprazer. Os sorrisos intencionados são distinguidos pelo fato de que os músculos 
ao redor dos olhos se contraem.

Acreditamos que as expressões voluntárias são adquiridas pela interação mãe/
bebê durante a aquisição da linguagem, pois expressão também é uma forma de 
comunicação; cada pessoa aprende a se comunicar com o seu rosto, socializando 
as suas expressões. É em virtude deste aprendizado que crianças podem se parecer 
com os pais adotivos. 
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Metodologia

Nossa pesquisa trata do estudo que acompanha o desenvolvimento da lingua-
gem de uma criança ao longo do tempo. Esse tipo de estudo se chama longitudinal. 
Toda a pesquisa foi feita e efetuada através do apoio do LAFE- Laboratório de Aqui-
sição da Fala e da Escrita.

Segue abaixo um quadro com o passo a passo das análises:

PASSO ETAPA DESCRIÇÃO EXEMPLO

1º Gravação

São feitas gravações com bebês de 
zero a trinta e seis meses, gravados 
em situações naturalísticas, isto é, 
em ambiente natural, em atividades 
cotidianas do dia a dia, com duração 
aproximadamente de 15 (quinze) a 
30 (trinta) minutos cada sessão.

2º Transcrição 
áudio/gestual

Com auxílio do áudio das gravações 
transcrevemos conforme ouvimos, 
cada enunciado emitido pelo bebê 
ou mãe/pai, chamamos esse método 
de transcrição ortográfica. Também 
examinamos e transcrevemos todos 
os gestos vistos, sem alterar qual-
quer movimento. As transcrições 
são executadas no software chama-
do ELAN, abaixo mais detalhes sobre 
o programa.

“Íssi, tem um 
mininu escoan-
du us dentis.” 
(Bebê sentado 
ao lado da mãe 
no sofá da casa 
com uma revista 
no colo, coloca a 
caneta na boca e 
faz movimentos 
circulatórios.)

3º Divisão dos 
gestos

Utilizamos, também, do contínuo de 
Kendon (1982) para separar os tipos 
de gestos encontrados na díade.

Gesticulação, 
Pantomima, Em-
blemas, Língua 
de sinais.

4º

Foco nas 
expressões 
faciais e análi-
se dos dados 
registrados

Com os passos finalizados, fazemos 
uma correção em todas as etapas, e 
prestando atenção no foco principal, 
que são as Expressões faciais, rees-
crevemos cada expressão, minucio-
samente, e analisamos de acordo 
com a teoria.

“Bebê franzi a 
testa, abre a 
boca, levanta as 
maças do rosto 
trava os dentes, 
e simula a esco-
vação dos den-
tes”
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A figura abaixo mostra a base do ELAN, o programa é bastante rico em deta-
lhes e eficiência. Tem as devidas funções: transcrições de áudio/vídeo ou apenas 
áudio. Pode-se trabalhar com trilhas, analisando vários fatores ao mesmo tempo. 
Tem precisão no tempo o que facilita as análises.

discussões e resultados

Na tentativa de entendermos a construção desses gestos faciais, depositare-
mos alguns dados que foram de grande valor para a produção e elaboração deste 
trabalho. Procuramos dar relevância às expressões, pois percebemos que é o pri-
meiro contato de interação entre mãe e bebê, através da face-a-face.

EXEMPLO 1:

- situação comunicativa: Bebê com 28 meses estava em um momento de in-
teração com a mãe no quarto, a mãe deitada na cama e a bebê sentada na cadeira 
de balanço (bebê-conforto). Nessa situação temos a criança de 28 meses compro-
vando que a expressão facial pode sim substituir um enunciado verbal por um gesto 
(facial).

Vejamos:
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Quadro 1

Trilha Anotação Tempo Inicial Tempo Final Duração

Fala da 
Mãe

“hum..." 00:00:03.307 00:00:03.743 00:00:00.436

Fala da 
Mãe

“i: cadê a banana?” 00:00:03.752 00:00:04.454 00:00:00.702

Fala da 
Mãe

“Marianne quer ver 
a banana, mostre a 
banana!”

00:00:04.457 00:00:07.415 00:00:02.958

Fala da 
Mãe

“Cadê?” 00:00:07.415 00:00:08.084 00:00:00.669

Fala da 
Mãe

" onde é que tá a ba-
nana? prooocuuuura!"

00:00:07.415 00:00:10.694 00:00:03.279

Gesto do 
Bebê

(bebê gira em torno 
de si com as duas 
mãos abertas com a 
palma da mão direita/
esquerda para cima, 
um pouco abaixo da 
cintura. Lábio inferior 
projetado para frente 
com tensão. Movendo 
o olhar de um lado 
para o outro.)

00:00:08.074 00:00:10.680 00:00:02.606

Imagem 1
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Quando a criança coloca o lábio inferior projetado para frente com tensão 
(como podemos ver na imagem acima). Movendo o olhar de um lado para o outro, 
ela substituiu um enunciado verbal por gestos faciais que tem a mesma definição: 
“não saber de algo”. E por ser um gesto cultural, a mãe não hesita em entender. Até 
porque, as expressões emocionais da face modificam-se de acordo com o contexto 
e a cultura. Dentro desse fragmento vemos e compreendemos o contínuo de Ken-
don, quando McNeill (2000) diz que os gestos emblemáticos não precisam, neces-
sariamente, da fala, e por ser um gesto cultural os relacionados na interação irão 
compreender.

Outro ponto relevante é o gesto manual que a criança executa ao mesmo mo-
mento das expressões faciais, conhecido também por ser emblemático. E segundo 
as teorias de Ray L. Birdwhistell através de suas obras: Introduction to Kinesics e Kine-
sics and Context, que marcam o interesse no estudo dos movimentos corporais, nos 
diz que os gestos podem ser codificados e padronizados sob diferentes formas de 
acordo com as culturas. Ou seja, este gesto - As duas mãos abertas com a palma da 
mão direita/esquerda para cima, um pouco abaixo da cintura - seria uma suposta 
imitação do bebê em algum momento interativo.

                                                                                       
EXEMPLO 2:

- situação comunicativa: A mãe se ausenta um pouco do quarto, e a pesqui-
sadora que está filmando entra no contexto e interage com a bebê de 28 meses.
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Quadro 2

Trilha Anotação Tempo Inicial Tempo Final Duração

Fala da pes-
quisadora

“Cadê teu bana-
nas de pijama, 
Vitória?”

00:00:04.090 00:00:05.990 00:00:01.900

Fala do 
Bebê

“Cadê?...” 00:00:06.060 00:00:06.820 00:00:00.760

Gesto do 
Bebê

(levanta da cadei-
rinha de balanço 
estendendo os 
braços para as 
laterais, mãos 
abertas com a 
palma para cima. 
Olhar passa de 
fixo frente para 
lateral)

00:00:05.300 00:00:06.820 00:00:01.520

Imagem 2

A criança descrita acima mostra o momento em que a ocorrência do gesto se 
dá acompanhada de produção de fala, o que não havia ocorrido no exemplo an-
terior. Ao analisar a cena, percebemos que a primeira produção de fala produzida 
pelo infante estabelece uma ligação com a fala da pesquisadora que antecede essa 
produção.
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Ao ouvir a pergunta da pesquisadora - “Cadê teu bananas de pijama, Vitória?”-  
o bebê levanta da cadeirinha já produzindo o gesto emblemático conhecido cultu-
ralmente por: “não sei”, pouco tempo depois o bebê produz verbalmente “cadê?”, 
ao ouvir primeiro da pesquisadora tal palavra, existe uma repetição da primeira 
palavra da pesquisadora. A criança também utiliza da expressão facial nesse frag-
mento, quando movimenta o olhar de um lado para o outro procurando o objeto 
mencionado no diálogo. 

Todo esse fragmento nos leva a pensar sobre a multimodalidade, em apenas 
um pequeno trecho a díade utiliza de várias modalidades multimodais como: lingua-
gem oral, gestos, movimentos corporais, expressão facial e direção de olhar.  Kress 
& Van Leeuwen (1996) explica quando diz que a Multimodalidade é aquela cujo sig-
nificado se realiza por mais de um código semiótico. 

Considerações finais

Estes estudos nos mostraram o avanço e interesse em que a aquisição da lin-
guagem vem sendo estudada e analisada. Atualmente esse campo está bastante 
discutido e observado, mostrando que as pesquisas no campo da psicolinguística 
vêm se renovando ao longo dos anos.

A aquisição da linguagem pela criança permite que ela se comunique com tudo 
o que está ao seu redor e a partir do momento em que ela começa a frequentar a 
escola todos os seus desenvolvimentos linguísticos vão aos poucos sendo trabalha-
do. De acordo com as discussões apresentadas nesse trabalho, observamos que a 
riqueza da gestualidade, sob várias manifestações, configurações, funções, registra 
seu papel na interação dialógica contribuindo para o funcionamento linguístico mul-
timodal, no qual gesto e fala formam uma unidade discursiva significativa.

Percebemos que as Expressões Faciais estão presentes em todos os momentos 
da interação mãe-bebê, tanto a mãe quanto a criança produzem este gesto facial. 
Acreditamos ser de bastante importância o estímulo e a realização das expressões 
pela mãe dentro das interações, pois é através dos movimentos desempenhados 
pela mãe que o infante inicia seus primeiros passos na construção desse contínuo 
gestual. 
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Até mesmo o bebê já realizando o seu gesto ainda errôneo, seja ele qual for, a 
produção da mãe estimula a criança na concretização desse gesto. Por isso os be-
bês se expressam, para se inserirem na sociedade/interativa como um todo. 

Por fim, consideramos a Expressão Facial muito importante no desenvolvimen-
to da linguagem infantil, uma vez que o mesmo exerce importante papel na comu-
nicação entre mãe e bebê.
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ComuniCação individual

sOBrE A AUsÊNCIA dO /r/ FINAL EM vErBOs NO INFINITIvO 
NA EsCrITA dE EsTUdANTEs dO ENsINO FUNdAMENTAL

MANUELA TrAvAssO dA COsTA rIBEIrO (UPE)
MArIA JOsÉ dE OLIvEIrA FAGUNdEs (UPE)
CLEBEr ATAÍdE (UFrPE)

Introdução

Para que a escola brasileira cumpra seu papel de formar cidadãos participati-
vos e atuantes nos diversos contextos sociais faz-se necessário considerar as ativi-
dades de leitura e escrita como elementos-chave desse processo de inclusão.

Em mais de uma década de profissão docente, temos observado em nossa 
prática baixos níveis de desempenho linguístico por parte de estudantes do ensino 
básico público (estadual e municipal) no que se refere ao uso da modalidade padrão 
escrita. Os resultados de exames oficiais que avaliam a escrita (a exemplo do ENEM) 
reforçam nossa observação, o que nos faz a refletir sobre como vem acontecendo, 
na prática, o ensino de língua portuguesa em nossas salas de aula.

O trabalho com a linguagem na escola deve acontecer no intuito de formar pes-
soas capazes de utilizar a língua materna com proficiência, e sendo assim, nossas 
práticas docentes irão contribuir ou não para que os estudantes com quem traba-
lhamos alcancem esse objetivo. 

É sabido que à escola cabe a tarefa de ensinar a modalidade padrão da língua, 
pois como afirma Sírio Possenti (apud GERALDI, 2014, p. 33), não ensinar o padrão 
seria o mesmo que eliminar a disciplina Português da grade curricular. Acontece 
que, apesar disso, os alunos não devem ter sua capacidade avaliada pelo dialeto 
que predomina em sua comunicação falada ou escrita, pois as variantes linguísticas 
refletem as diferenças sociais (o que quase sempre em nosso sistema educacional 
vem a prejudicar os usuários de variantes socialmente desprestigiadas, como é o 
caso da maior parte de nossos alunos).  
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[...] um pouco da resposta à perplexidade de todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, estão envolvidos com o sistema escolar, em relação 
ao baixo nível do ensino contemporâneo, pode ser buscado no fato de 
que a escola hoje não recebe apenas alunos provenientes das camadas 
mais beneficiadas da população. A democratização da escola, ainda que 
falsa, trouxe em seu bojo outra clientela e com ela diferenças dialetais 
bastante acentuadas. De repente, não damos aulas só para aqueles que 
pertencem a nosso grupo social. Representantes de outros grupos es-
tão sentados nos bancos escolares. E eles falam diferente.  (GERALDI, 
2014, p. 43)

A proposta deste estudo é apresentar uma análise de problemas relacionados 
à escrita de estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental de uma escola públi-
ca, mais especificamente sobre um problema de grafia bastante peculiar e recor-
rente: a ausência do registro do segmento consonantal /r/ (rótico) em final de verbos 
no infinitivo por esses estudantes. Intencionamos também contribuir para a dis-
cussão sobre esse tema e tentar sugerir alternativas pedagógicas para que se pos-
sa intervir e minimizar a ocorrência de tais desvios linguísticos. Para isso, levamos 
em consideração a importância do desenvolvimento de uma consciência fonológica 
que possibilite ao estudante refletir, entre outras coisas, sobre as diferenças entre 
língua falada e língua escrita, e consequentemente sobre suas escolhas linguísticas 
a partir de atividades interativas e contextualizadas.

Os textos que aqui foram analisados são representativos da situação de con-
siderável parcela dos alunos do atual ensino básico público brasileiro: embora as 
referidas produções caracterizem o que se convém chamar de texto de opinião, 
com início meio e fim, e que logicamente o professor deverá considerar que há mais 
acertos que “erros”, além dos óbvios problemas referentes à estruturação e ao uso 
de recursos coesivos, há mais desvios ortográficos do que se deveria esperar de 
alunos de 8º ano, visto que para essa etapa do processo de educação escolar básica, 
certas dificuldades supostamente já deveriam ter sido superadas.
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A escrita e sua relação com a Fonologia

De acordo com Kato (2002), a escrita almeja representar o que é funcional-
mente significativo. Ainda segundo a autora, a intenção inicial quando se elaborou o 
alfabeto de língua portuguesa era que ele tivesse caráter fonético. Acontece que as 
línguas se modificam, gerando implicações diretas nos registros ortográficos, que 
em sua intenção de representar o que é funcional e significativo acabam conferindo 
à ortografia uma natureza predominantemente fonêmica. 

A fonologia realiza o estudo sistemático dos sons: analisa diferenças fôni-
cas – intencionais e distintivas – ou seja, diferenças que ocasionam modificam 
o significado. Os estudos fonológicos estabelecem relação entre os elementos 
sonoros de diferenciação e quais as condições em que se combinam uns com os 
outros para formar morfemas, palavras e frases. Seus estudos se dão a partir do 
fonema – unidade mínima de som da língua. 

De acordo com Hora (2011), é interessante que o professor de língua materna 
entenda como acontece o processo humano de aquisição dos sons. É pertinente 
saber, por exemplo, “que os sons não são adquiridos ao mesmo tempo, que existe 
uma idade para que determinados processos não aceitáveis na norma sejam des-
cartados e assim por diante”. O ser humano em processo de alfabetização chega a 
um nível que começa a conceber a não linearidade da relação entre escrita e fala, 
visto que o mesmo som pode ser representado por mais de uma letra/grafema, ou 
que uma letra também pode vir a representar vários sons. 

Considerando que o aprendiz estará constantemente formulando hipóteses a 
respeito da organização da língua escrita, o professor deverá assumir a postura de 
considerar os erros cometidos como tentativas válidas, pois o estudante considera 
opções que podem vir a tornarem-se acertos caso sejam utilizados em aula para 
refletir sobre as razões pelas quais o erro aconteceu e auxiliar na reflexão sobre as 
regras que organizam a escrita como sistema.  

Kato (2002) apresenta cinco motivações para a escrita: a fonêmica, a fonêmica 
e fonética, a fonética, a lexical e a diacrônica. A tentativa de realizar o registro escrito 
da fala como ela efetivamente acontece caracteriza o erro de motivação fonética, 
e de acordo com Carraher (1986), quanto mais distante da escrita for a variedade 
falada pelo estudante, mais haverá a ocorrência de erros foneticamente motivados. 
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Assim, esse é o tipo que optamos por abordar aqui, pois é bastante comum e recor-
rente o apagamento na escrita, por estudantes de diversos níveis de ensino, do ‘r’ 
final de verbos no infinitivo.

A realização de estudos nas áreas da linguística relacionadas aos campos da fo-
nologia e da fonética permite que saibamos que os segmentos consonantais podem 
se realizar em diferentes sons. A consoante ‘r’ tem suas possibilidades de realização 
fonética reunidas em um conjunto (tepe, vibrante alveolar, fricativas velar e glotal, 
retroflexa e aproximante) que embora apresente articulações diversas quanto ao 
modo e lugar de realização no aparelho fonador chamamos de róticos. 

Oliveira (1983, p. 93), apud Hora (2011), sobre o apagamento do rótico coloca 
que:

a) o apagamento é muito mais frequente e saliente em posição de final 
de palavra do que no interior da palavra; b) sua ausência em final de pa-
lavra é mais comum em verbos do que em não-verbos; c) de acordo com 
alguns relatos, o apagamento está relacionado a falantes de classe mais 
baixa e é considerado um vulgarismo; d) o apagamento é um processo 
variável, sujeito a condicionamento fonológico

De acordo com Bortoni- Ricardo (2006), quando a consoante ocupa o lugar 
final da sílaba e é precedida de vogal que é núcleo dessa mesma sílaba (posição de 
“travamento silábico”), está numa posição em que há fortes possibilidades de ser 
apagada, como acontece com o ‘r’ final na grafia da palavra ‘fala’ (falar), pelo aluno 
I. Outros autores, como Alvarenga e Oliveira (1997) consideram a coda como uma 
posição consonantal “fraca”, que pode ser modificada (ou apagada) na fala e na es-
crita, pois acreditam que as consoantes podem ocupar posições “fortes” ou “fracas” 
numa sílaba.

Na próxima seção, apresentamos os resultados encontrados na escrita dos 
alunos do Ensino Fundamental II.
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A análise dos resultados 

Nosso trabalho pretendeu realizar uma análise qualitativa das ocorrências de 
apagamento do rótico na posição de coda na escrita de estudantes de turma regular 
de 8º ano do Ensino Fundamental, com idades entre treze e quinze anos, de uma 
escola pública estadual da cidade de Recife/PE .

Os textos (anexos) foram produzidos em sala após uma sequência de aulas 
em torno da temática “Meio ambiente e sustentabilidade”. Após a leitura de textos 
relacionados ao tema questão, foram realizadas discussões orais, pesquisas e ati-
vidades de compreensão e interpretação de texto, como também a caracterização 
e análise dos aspectos que compõem os gêneros textuais de opinião (em especial 
do artigo de opinião). A solicitação feita aos alunos, após as oito aulas em que o 
trabalho se realizou, foi que escrevessem um texto no qual expusessem seu ponto 
de vista a respeito de algum (ou alguns) aspecto relativo às questões ambientais 
abordadas durante as aulas anteriores. Não lhes foi pedido que produzissem um 
artigo de opinião com estrutura semelhante ao que foi lido e analisado em sala, mas 
que a princípio, tentassem produzir um texto entre vinte e cinco e trinta linhas com 
introdução, desenvolvimento e conclusão onde deixassem claro um ponto de vista 
sobre o tópico que optaram por discutir. Devido ao caráter qualitativo da análise, 
foram selecionadas aleatoriamente cinco amostras (dentre os vinte e cinco textos 
produzidos) que representam a primeira versão entregue pelos alunos, visto que as 
produções serão ainda objetos de atividades de reflexão, correção e consequente-
mente de reescrita em sala de aula. Vale ressaltar que esses textos foram produzi-
dos no mês de julho do ano de 2015 e que a identidade dos alunos foi preservada, 
assim como também que o único critério utilizado na escolha das cinco produções 
foi o fato de apresentarem caligrafia legível. 

A grafia de exemplos como ‘fala’ (falar) e ‘recolhe’ (recolher) do texto do aluno 
I, deixa clara a motivação fonética do erro pela tentativa de reproduzir a fala na es-
crita, pois o apagamento do ‘r’ em final de sílaba, especialmente em final de palavra, 
é comum para falantes das diversas camadas sociais. Sobre isso, de acordo com 
suas análises sobre a ocorrência do /r/ em cinco capitais brasileiras - Porto Alegre, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, Callou et al. (1996, apud Hora, 2011), 
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afirmam que o índice de apagamento do /r/ é maior na posição final de palavra do 
que em posição interna. 

A partir da amostragem observada, sintetizamos abaixo as ocorrências de apa-
gamento do rótico em final de verbos no infinitivo:

ALUNO rEGIsTrO EsCrITO dO 
ALUNO

rEGIsTrO OrTOGrÁFICO 
PAdrÃO

I fala Falar

ajuda Ajudar

junta Juntar

recolhe Recolher

II para Parar

sofre Sofrer

III corta Cortar

está Estar

Iv melhora Melhorar

v evita Evitar

Como já mencionamos, os casos de apagamento observados caracterizam er-
ros de motivação ou transcrição fonética, quando o aluno tenta transcrever a pró-
pria fala. Compreendemos a ocorrência de tais desvios como demonstração da for-
te influência da oralidade na escrita desses jovens, posto que é fácil constatar que 
não é tão comum, mesmo na realização oral de falantes pertencentes às classes 
mais privilegiadas, a pronúncia do ‘r’ final do infinitivo de verbos.

Outro aspecto que pode ser observado no quadro acima que corrobora com a 
bibliografia que consultamos sobre o tema, é que realmente o apagamento do ró-
tico acontece mais frequentemente em posição final do que no meio de palavras, e 
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que sua recorrência na grafia de formas verbais é predominante quando do registro 
escrito de verbos no infinitivo da primeira conjugação.

A supressão do ‘r’ em final de palavra é comum no uso da língua portuguesa 
falada e/ou escrita, sendo mais comum, inclusive, que ele seja suprimido em vo-
cábulos com mais de uma sílaba, de acordo com Bortoni-Ricardo (2006), como é o 
caso de todas as palavras grafadas de maneira “errada” nos textos em análise.

Mais um elemento interessante é que os autores do corpus que motivaram 
este estudo registram o ‘r’ final de outros verbos no infinitivo em seus textos, como 
acontece com o aluno I, que fez o registro de vocábulos como ‘fazer’, ‘morrer’, ‘pa-
rar’ e ‘jogar’, entre outros, de acordo com as regras do português padrão, como é 
possível observar no anexo I. Não podemos deixar passar em branco também que 
nos textos observados, a maior parte dos verbos no infinitivo grafados sem o ‘r’ 
pertence a primeira conjugação. Isso provavelmente acontece devido à semelhan-
ça, na realização oral da forma nominal infinitivo, com outras formas verbais que 
são pronunciadas de maneira semelhante (em “vou estar em casa” e “ela está em 
casa”, em Recife, por exemplo, comumente os verbos são pronunciados da mesma 
maneira). Os alunos demonstram que formulam hipóteses sobre a escrita quando 
ora grafam o ‘r’ final marcador do infinitivo e ora não. Falta-lhes fixar alguns aspec-
tos da aprendizagem relativos à relação e diferenciação entre fala e escrita. Embora 
estejamos tratando de textos produzidos por estudantes dos anos finais do Ensino 
Fundamental, é pertinente lembrar a observação de Alvarenga e Oliveira (1997), que 
afirmam que as sílabas formadas por consoante-vogal-consoante (caso das palavras 
que foram escritas de forma “errada” pelos alunos em questão), podem representar 
mais dificuldades de serem apreendidas do que as que apresentam estrutura mais 
simples (consoante-vogal).  

Uma proposta de intervenção para a apreensão das 
regularidades ortográficas

Por ser um problema bastante comum, o apagamento na escrita do ‘r’ final em 
verbos no infinitivo constitui-se numa séria preocupação para professores de língua 
portuguesa. O processo de ensino que vise a não ocorrência desse processo fono-
lógico precisa levar em consideração o fato de que em nossa língua, os grafemas 
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podem representar diversos sons. Os erros ortográficos que caracterizam casos de 
apócope relativa ao apagamento do ‘r’ final em verbos nos textos que analisamos 
apresentam em sua sílaba final a estrutura consoante-vogal-consoante. Sobre isso, 
estudos apontam que a supressão de grafemas se relaciona diretamente com a 
aprendizagem sobre a sílaba e sua formação, pois como já foi colocado aqui, sílabas 
mais complexas, que vão além da estrutura consoante-vogal, apresentam maior 
dificuldade de serem apreendidas.   

Cagliari (1999, p. 80) apud Monteiro (2010), reafirma a necessidade de que o 
ensino da escrita ensine e habitue os estudantes a perceber que a relação entre fala 
e escrita é permeada por diferenças, já que para ele, “os alunos que não receberam 
esse tipo de explicação não entendem direito porque não podem escrever do jeito 
que eles falam e, provavelmente, ficarão o resto da vida ‘chutando’ as letras nas pa-
lavras, para acertar a ortografia”. O desenvolvimento dessa consciência fonológica 
precisa permear o trabalho com a escrita durante toda a vida escolar, e durante esse 
trabalho deve ficar claro para os alunos que a escrita não representa a oralidade 
de maneira direta, devendo as diferenças entre essas duas modalidades da língua 
serem enfatizadas sempre que for pertinente. 

Estudos teóricos de realizados a partir de experiências práticas, como os de 
Cagliari (2001) e Monteiro (2010), apontam caminhos que podem nortear o trabalho 
docente no sentido de tentar solucionar, ou pelo menos amenizar problemas orto-
gráficos semelhantes aos apresentados pelos autores dos textos que elencamos. É 
interessante que os erros sejam categorizados pelo professor (como no presente 
estudo, em que focamos nos erros relacionados à supressão de grafema, mas po-
deríamos ter optado por analisar o registro de ditongos, entre outros) e que as pro-
duções (próprias ou de colegas) sejam devolvidas aos alunos para que identifiquem 
os erros cometidos (essa pode ser uma etapa da atividade de retextualização). 

Esse tipo de procedimento, de acordo com Monteiro (2010, p. 287), além de 
exercitar as estratégias de pensamento transferidas para as situações de correção 
das produções textuais, possibilita à criança tomar consciência dos tipos de erros 
relacionados à fala. Os conhecimentos construídos sobre a escrita durante esse 
processo provavelmente serão retomados quando o estudante estiver escrevendo.

Com base nos estudos dos teóricos já citados, como Cagliari (2001) e das con-
siderações apresentadas por Santos e Navas (2002), apud Dutra e Pinto (2015), elen-
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camos abaixo algumas estratégias didáticas que pretendemos colocar em prática 
com os alunos da turma onde os textos que analisamos foram produzidos, com o 
objetivo de minimizar a ocorrência do processo fonológico de supressão do ‘r’ final 
em infinitivos:

• No tocante à aprendizagem sobre questões relativas à sílaba, reforçar 
o trabalho de reconhecimento e diferenciação entre átonas e tônicas 
(SANTOS e NAVAS, 2002, na obra ‘Distúrbios de Leitura e Escrita – Teoria 
e Prática’ apud Dutra e Pinto (2015), sugerem a realização de atividades 
orais de pronúncia das palavras, acompanhada de reforço sonoro – com 
palmas, por exemplo – no momento da pronúncia da sílaba tônica). O 
trabalho dever ser gradativo e iniciar com esse reconhecimento em pala-
vras de duas sílabas, para só depois abordar palavras maiores, fazendo 
com que os estudantes assimilem que em cada palavra há uma sílaba 
que soa mais forte que as outras;

• O passo seguinte é realizar a mesma atividade de forma semelhante, 
mas agora de forma escrita, e a sugestão das autoras é solicitar aos alu-
nos que “separem” no papel as sílabas das palavras. Para tornar a ativi-
dade mais lúdica, é interessante que se utilize lápis de cores diferentes 
para pintar as sílabas (utilizando cor diferente para a tônica, por exem-
plo), pois será visualmente mais atrativo para os alunos;

• Orientar os alunos para que, em caso de dúvida, tentem reconhecer a 
sílaba tônica da palavra pela pronúncia. As autoras observam que essa 
seria uma maneira mais “simples” para estudantes de ensino fundamen-
tal do que a diferenciação de classes gramaticais (no caso tratado aqui, 
uma forma nominal verbal em que a grafia do ‘r’ representa parte de 
uma sílaba tônica);

• No caso do professor reconhecer que seus alunos alcançaram a capa-
cidade de compreender, esclarecer que sílabas que apresentam ‘r’ na 
posição de coda (não necessariamente utilizando esse vocabulário) ge-
ralmente são sílabas tônicas, e quando essas sílabas compõem verbos, 
esse ‘r’ marca o infinitivo. A respeito disso, é pertinente a colocação de 
Dutra e Pinto (2015): 
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É neste momento também que o aluno pode ser treinado a identificar 
na escrita da palavra a sílaba tônica e, quando for o caso, acrescentar 
o r no final desta sílaba. Por exemplo, no par canta/cantar, existe um 
deslocamento da sílaba tônica marcado pela presença do r. Alcançando 
a consciência deste fato, o aluno poderá evitar erros como “Vou canta”, 
porque estará capacitado a perceber a necessidade da presença do r no 
final da sílaba tônica. É a consciência de que a escrita não deve ser uma 
automática representação da fala.

• Faz-se interessante também que se trabalhe com os alunos a noção 
de erro na perspectiva da construção do conhecimento, e de como é 
possível a aprendizagem a partir da análise, em coletivo, de erros co-
metidos. Atividades dessa natureza ajudarão no desenvolvimento da 
consciência fonológica que, quando da realização de atividades como 
ditados ou mesmo produções textuais escritas, sugere-se a realização, 
juntamente com os alunos da reflexão sobre os erros cometidos: que 
hipótese levou àquela forma de escrita? Qual seria outra maneira pos-
sível de grafar tal palavra?  

• Sugerimos também, a partir de nossa experiência docente, que os alu-
nos possam gravar a fala (própria e dos colegas), e utilizar esse material 
para ouvir mais atentamente a pronúncia com o objetivo de reforçar 
a diferenciação fala/escrita, fazendo com que percebam que embora 
muitas vezes o ‘r’ em posição de coda do infinitivo verbal não seja pro-
nunciado, ele existe e precisa ser registrado na escrita.

 Acreditamos ser importante registrar aqui que os procedimentos acima des-
critos têm caráter sugestivo, assim como o fato deste estudo ainda não estar fina-
lizado, pois a ideia é dar continuidade ao trabalho em sala de aula, utilizando as 
estratégias que descrevemos e verificando, em produções posteriores, se realmen-
te haverá a diminuição do registro pelos mesmos estudantes, de verbos no infiniti-
vo com o apagamento do ‘r’ final. Com a abordagem do problema que discutimos, 
nossa intenção é contribuir para o aperfeiçoamento da prática de ensino de língua 
portuguesa no ensino fundamental público de nosso país, estando as presentes 
considerações abertas a eventuais contribuições.  
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Algumas considerações pertinentes sobre a incompletude 
do trabalho

 A ideia de que o trabalho com a escrita deve ser contextualizado e estar re-
lacionado à leitura não é mais novidade entre os profissionais da educação. Assim 
como a formação do leitor proficiente depende do exercício do ato de ler, as com-
petências na atividade da escrita, incluindo a ortografia, desenvolvem-se a partir 
de atividades de produção escrita. 

No que se refere à avaliação, o professor precisa estar ciente de considerar 
primeiramente os acertos, o que o aluno já sabe. Nos textos que são nossos ob-
jetos de análise, está claro que há mais acertos que erros, o que tornaria injusta a 
anulação da produção. Os erros que acontecem são fruto de uma lógica de raciocí-
nio do estudante, que formula hipóteses baseadas na maneira como fala e no que 
já processou sobre o funcionamento do sistema ortográfico. Cabe ao professor e 
à escola conduzi-lo de forma a progredir em sua formação como usuário da língua 
escrita. 

Considerando que o aprendiz estará constantemente formulando hipóteses 
a respeito da organização da língua escrita, o professor deverá assumir a postura 
de considerar os erros cometidos como tentativas válidas, pois o estudante consi-
dera opções que podem vir a tornarem-se acertos caso sejam utilizados em aula 
para refletir sobre as razões pelas quais o erro aconteceu e auxiliar na reflexão 
sobre as regras que organizam a escrita como sistema.  

Ainda é incomum na escola a concepção de erro construtivo, a noção de que 
os “erros” cometidos (inclusive os ortográficos) podem ser aproveitados e ajudar 
em reflexão que gere futuros acertos. É importante que a atitude do professor de 
“corrigir” as produções escritas dos estudantes esteja compromissada com essa 
ideia, assim como se deve considerar o “nível” do erro (qual a relevância do desvio 
no contexto de desenvolvimento do aluno), para que a ideia de erro ortográfico 
como fracasso linguístico não ganhe corpo. Simões (2010, p. 62), sugere que como 
professores, devemos orientar os alunos desde cedo para:
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• As diferenças entre as línguas falada e escrita;
• Variação linguística;
• Necessidade de adequação de registros;
• Modelo alfabético-ortográfico de grafia;
• Não correspondência entre fonemas e letras;
• Natureza convencional da língua (especialmente escrita);
• O esquema de paradigmas para dedução de formas. 

É válido também que para evitar ou intervir em situações como a que nos é 
apresentada pelos textos em análise - jovens que cursam o 8º ano do ensino fun-
damental mas que ainda cometem desvios de escrita que já deveriam ter sido su-
perados - o docente possa atuar considerando as categorias de erros (no caso aqui 
em estudo, de motivação fonética) e interferindo com atividades direcionadas a 
essa categoria, de acordo com a frequência com que ocorrem (Sobre isso, Cagliari 
(2001, p. 146) afirma ser indispensável que haja um levantamento das dificuldades 
dos alunos). Propostas de atividades abertas, que possibilitem aos estudantes in-
teração com o objeto de conhecimento e com os colegas representam modelos de 
aprendizagem construtiva que têm se apresentado eficazes no ensino da escrita, 
como foi possível verificar na experiência de Monteiro (2010, p. 286) em relação ao 
trabalho com erros de motivação fonética: 

A primeira atividade realizada propunha às crianças que escrevessem 
como falava o colega. Observou-se que esse tipo de atividade auxiliou 
a percepção das diferenças entre língua oral e língua escrita, pois os 
alunos, na tentativa de reproduzirem a pronúncia dos colegas, procu-
ram reproduzir também a entonação (...). A partir de atividades como 
essas, os alunos começaram a perceber as diferenças e a observar a 
escrita tanto em relação à segmentação das palavras quanto em rela-
ção às letras utilizadas para representar os sons. 
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Práticas docentes repetitivas e ineficazes frequentemente relacionam o in-
sucesso dos alunos a fatores sociais (que interferem, mas muitas vezes não são 
determinantes), quando na verdade decorrem em grande parte de uma formação 
profissional falha e carente a respeito do funcionamento sistêmico da língua por-
tuguesa.

Sabemos que trabalhar na perspectiva que propomos não é fácil, que é mais 
cômodo, e infelizmente ainda acontece em grande parte de nossas instituições 
educacionais, continuar a postura tradicional que tem condenado nossos estu-
dantes ao fracasso em momentos que necessitam utilizar a modalidade padrão 
da língua escrita. É primordial, entretanto, que se promova uma mudança radical 
em como vem se dando o ensino de língua (aqui especificamente da escrita). No 
caso específico do ensino de escrita, sabemos que se trata de um processo que 
pode durar a vida inteira, e que logicamente são necessárias providências práticas 
(cursos de atualização, formação continuada) por parte do poder público, porém, 
não há dúvidas de que cada um de nós, em seu compromisso como profissional 
da educação, pode começar a partir da mudança de sua própria maneira de atuar 
em sala de aula. 
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UMA ABOrdAGEM dA PrÁTICA dE ENsINO dA LEITUrA E dA 
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EdILMA dE LUCENA CATANdUBA (UEPB)

Introdução 

Vivemos em uma sociedade, na qual, cada vez mais a leitura e a escrita vêm 
sendo supervalorizadas e a aquisição da língua oral e escrita nos remete à possi-
bilidade de participação social através da qual nos tornamos cidadãos no mundo. 
O ato de ler e escrever constitui-se uma necessidade inerente à condição humana. 
Sendo assim, a aquisição da leitura e da escrita implica, portanto, uma questão de 
cidadania, à medida que se revela como forma de inclusão social, ao possibilitar-nos 
a capacidade criadora e o posicionamento crítico sobre o mundo no qual estamos 
inseridos.

Na prática, todos os falantes de uma língua aprendem, juntamente com a aqui-
sição das regras gramaticais dessa língua, a se expressarem por meio de diferentes 
gêneros textuais antes mesmo de aprendê-los na escola. À escola, cabe aproveitar 
esse conhecimento intuitivo, sistematizá-lo e tornar consciente o uso dos diferentes 
gêneros textuais/discursivos, com os quais convivemos nos diversos níveis das nos-
sas práticas sociais.

Os gêneros textuais/discursivos são fenômenos históricos, profundamente 
vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, eles contribuem para 
ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. Surgem emparelha-
dos a necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações 
tecnológicas. Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cogniti-
vas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais.

De acordo com os estudos bakhtinianos as possíveis leituras do texto depen-
derão do leitor, sendo assim, torna-se necessário considerar no ato de ler a tríade: 
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leitor, texto, autor. Numa perspectiva sociointeracionista, a leitura tem sido conside-
rada a partir das concepções de linguagem, oriundas, principalmente, dos estudos 
do citado teórico, para quem a palavra tende a ser determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém como pelo fato de que se destina para alguém. Dessa for-
ma, a concepção de linguagem que embasa essa perspectiva é, portanto, a de lin-
guagem como interação entre sujeitos determinados sócio e historicamente. Sendo 
assim, a leitura passa a ser concebida a partir da relação entre sujeitos leitor e autor, 
mediada pelo texto.

Evidentemente, do ponto de vista da aprendizagem, não se desconsideram os 
processos mentais que o leitor desenvolve no seu encontro com o texto. O processo 
interativo supõe a relação entre interlocutores construída, mediada pelo texto, que 
também impõe limites.

Neste contexto, na perspectiva de contribuir para uma melhor qualidade da 
aprendizagem de Língua Portuguesa e tornar a prática da leitura e da escrita uma 
atividade significativa, focaremos o trabalho com a leitura e a produção textual dos 
gêneros discursivos, de um modo especial, a crônica, já que a mesma está tão vin-
culada ao cotidiano, tratam da realidade, utilizando-se de linguagem despretensiosa 
e apresentam temas, muitas vezes, ligados a realidade dos alunos. 

Muitas pesquisas, na área de linguística, têm se voltado para a problemática 
da leitura e da escrita na escola. Sabemos que variados recursos estão disponíveis 
aos professores na tentativa de amenizar as dificuldades que os alunos apresentam 
na leitura e na escrita. Reconhecemos que há muito a investigar, já que percebemos 
que os resultados apresentados não são favoráveis em relação às metas estabele-
cidas, tendo em vista o resultado da Prova Brasil no IDEB nos últimos anos. Obser-
vamos que em Guarabira não é diferente, pois os resultados referentes ao ato de 
ler e de escrever não são nada satisfatórios. Essa realidade nos fez questionar so-
bre que tipo de formação leitora esses alunos estão tendo. Muitas vezes, a aula de 
Língua Portuguesa ainda está focada apenas no contexto gramatical, de modo que 
os textos são lidos apenas como pré-texto para explorar a gramática deixando-se 
de lado outros aspectos linguísticos que valorizam a interação texto, leitor e autor. 
Diante do exposto, a proposta de trabalhar a prática de ensino da leitura e da escri-
ta na perspectiva sociointeracionista a partir de gêneros textuais/discursivos se faz 
necessária e é de grande importância.
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Para esse estudo tomamos como base Bakhtin (2003) no tocante ao seu estu-
do sobre o gênero do discurso e sobre a linguagem numa perspectiva sociointera-
cionista, bem como Marcuschi (2008), Geraldi (2002), Solé (1998), Koch e Elias (2014) 
Cavalcante (2013), Antunes (2009), Dolz et Schneuwly (2004), os quais realizam es-
tudos centrados na compreensão e na produção de textos no ensino de Língua 
Portuguesa, com enfoque nos contextos interacionais, nos quais a linguagem é vista 
como forma de interação, sustentando o objetivo de desenvolver, no aluno, maior 
proficiência em práticas de leitura e de escrita. Pois o estudo da língua em situações 
reais de uso tende a favorecer a ampliação do domínio linguístico. 

Concepções de lingugem

Para que o professor de Língua Materna possa desenvolver um ensino-apren-
dizagem de qualidade é importante que tenha conhecimento sobre as concepções 
de linguagem, pois o modo como se concebe a natureza da língua altera em muito o 
modo como se estrutura o trabalho com a mesma em termos de ensino.

Geraldi (1984), um dos estudiosos dos pressupostos bakhtinianos, no Brasil, 
compreendeu que a linguagem pode ser estruturada sob três diferentes concep-
ções: linguagem como expressão do pensamento, linguagem como instrumento 
de comunicação e linguagem como forma de interação, a qual ganha destaque no 
nosso trabalho. Essas concepções foram estudadas e tiveram suas características 
pensadas no contexto da realidade brasileira no tocante ao ensino de línguas. Tais 
concepções são apresentadas no contexto educacional, voltando-se aos papéis do 
professor e do aluno em sala de aula. O autor ainda postula que, antes de qualquer 
atividade em sala de aula, é necessário considerar que toda e qualquer metodologia 
de ensino relaciona-se a uma opção política que envolve teorias de compreensão e 
de interpretação da realidade com mecanismos usados na escola. 

De acordo com os PCN (Brasil, 1998), a linguagem pode ser entendida como 
ação interindividual orientada por finalidade específica, um processo de interlocu-
ção que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma so-
ciedade, nos distintos momentos de sua história.

A concepção de linguagem como expressão do pensamento fundamenta-se na 
tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e pela Moder-



330

XXVI Jornada do Gelne

na, tendo rompimento efetivo apenas no início do século XX, com Saussure (tributá-
rio de achados dos neogramáticos e comparatistas), que segundo Marcuschi (2008) 
instaura uma série de dicotomias, dentre elas a distinção entre langue e parole.

A parole era a visão da língua no plano das realizações individuais de ca-
ráter não social e difícil estudo sistemático por sua dispersão, e a langue 
era a visão da língua no plano social, convencional e do sistema autôno-
mo. (MARCUSCHI, 2008, p.32)

Para essa concepção, a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua 
exteriorização apenas uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, 
que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação 
social em que a enunciação acontece (Travaglia, 1996). Logo, segundo Bakhtin/Volo-
chinov (1992) demarca-se a visão de subjetivismo idealista, na qual as leis da criação 
linguística são essencialmente aquelas da psicologia individual, fazendo com que a 
enunciação ganhe o percurso do interior para o exterior, não considerando os fato-
res externos à comunicação, como o interlocutor. A língua é concebida, assim, como 
um produto acabado, um sistema estável. Isso significa que para os teóricos dessa 
tendência, o homem já nasce com a capacidade de exteriorizar seu pensamento 
que é gerado no seu psiquismo.  A linguagem como expressão do pensamento re-
fere-se aos estudos tradicionais, segundo os quais as pessoas que não conseguem 
se expressar não pensam. 

Na segunda concepção, a linguagem como instrumento de comunicação, a lín-
gua “é vista como um código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam 
segundo regras e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um 
emissor a um receptor” (Travaglia, 1996). Dessa forma, observamos que essa pers-
pectiva está intrinsecamente ligada aos elementos comunicativos, através dos quais 
o falante transmite uma mensagem a um ouvinte: 

[...] e, assim, coloca-a em código (codificação) e a remete para o outro 
através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe os si-
nais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações). 
É a decodificação (TRAVAGLIA, 1996, p. 22-23).
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O centro organizador de todos os fatos da língua para essa tendência situa-se 
no sistema linguístico, a saber: o sistema de formas fonéticas, gramaticais e lexi-
cais da língua.   Nessa tendência, o sistema linguístico é percebido como um fator 
objetivo externo à consciência individual e independente desta. Dessa forma, na 
perspectiva da linguagem como instrumento de comunicação, a língua é compreen-
dida como código (conjunto de signos que se combinam, segundo regras) capaz de 
transmitir ao receptor uma mensagem, isso quer dizer que é necessário que os en-
volvidos no ato manipulem os sinais do código de forma comum, preestabelecida. 
Então, existem regras que devem ser perseguidas pelo falante–ouvinte para que se 
estabeleça a comunicação. Essas regras serão resgatadas pela gramática. 

A terceira concepção de linguagem, desenvolvida no Círculo de Bakhtin, de-
fende que o locus da linguagem é a interação. Segundo Bakhtin/Volochinov (1992), 
a língua se constitui em um processo ininterrupto, realizado através da interação 
verbal, social, entre interlocutores, não sendo um sistema estável de formas nor-
mativamente idênticas. Assim, os sujeitos são vistos como agentes sociais, pois é 
por meio de diálogos entre os indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e 
conhecimentos.

Nessa tendência, entende-se que a verdadeira substância da linguagem não 
é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enuncia-
ção monológica, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através 
da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade 
fundamental da linguagem. A comunicação verbal só pode ser explicada e compre-
endida nas relações da interação concreta e na situação extralinguística, não só a 
situação imediata, mas também, através dela, no contexto social mais amplo.     

Diante do que foi relatado, a expressão realizada pelos interlocutores não é 
simplesmente organizada pela atividade mental e transmitida pelo indivíduo para 
o meio social. Entendemos que, na verdade, as situações ou ideias que ocorrem no 
meio social são responsáveis por determinar como será produzido o enunciado. 
Desse modo, a formação da expressão depende das condições sociais, assim, te-
mos o social interferindo no individual.
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Leitura fonte de conhecimento

Sabe-se que a capacidade de adquirir informação é fundamental ao ser huma-
no em uma sociedade, visto que ela amplia a comunicação entre os indivíduos. Bem 
informado, o ser humano adquire novos conhecimentos e saberes, que lhe possibi-
litam novos olhares e ações diante das diversas situações de comunicação com as 
quais se depara em seu cotidiano. Uma maneira eficiente de obter informação e co-
nhecimento é por meio da leitura, que permite o acesso irrestrito a todo e qualquer 
assunto sob os mais diferentes aspectos.

Quaisquer que sejam as formas e motivações dos alunos, as experiências de 
leitura devem garantir o desenvolvimento da imaginação, da sensibilidade, do prazer 
de ler. O aspecto lúdico, emocional e o caráter pragmático devem mobilizar capaci-
dades sistematicamente complementares à performance oral e escrita.

Em Solé (1998) encontramos a apresentação, de forma sintética, do que é a 
leitura.

Leitura é um processo de interação entre texto e leitor [ ...] neste processo 
tenta-se satisfazer e obter uma informação pertinente para os objetivos 
que guiam sua leitura. É possível que leitores com finalidades diferentes 
extraiam informações distintas do mesmo texto. (SOLÉ, 1998, p.22)

O trabalho dedicado à leitura deve priorizar a natureza funcional e interativa da 
língua porque habilita os alunos a identificar as informações mais relevantes de um 
texto e convida-os a desvendar os recursos expressivos que propiciam os efeitos de 
sentido, em suas dimensões polissêmicas e discursivas. 

É importante ressaltar que todo contexto de leitura está inserido na relação lei-
tor, texto e autor. Pois, ao se ver diante de um texto antes mesmo de se apropriar da 
leitura, o leitor traz dentro de si uma bagagem de conhecimentos que irão ajudá-lo 
ou não a compreender a mensagem do texto naquele momento. Com relação às im-
plicações dessa afirmação, nenhuma atividade de leitura deve ser indicada sem que 
os alunos se encontrem suficientemente motivados para isso. Devemos levar em 
conta os conhecimentos prévios dos alunos, incentivando-os a expor o que já sabem 
sobre o tema e impulsionando-os para dentro do texto.
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Desse modo, ao considerar os aspectos discursivos e enunciativos da lingua-
gem, o professor entende que os textos são objetos inacabados, que só se com-
pletam no momento da interação com o leitor. Nesse momento, texto é tomado 
como um evento no qual os sujeitos (alunos) são vistos como agentes que levam 
em consideração o contexto social, comunicativo, histórico e cultural para a cons-
trução dos sentidos e das referências dos textos.

Sobre esta interação Cavalcante (2013) destaca:

A atividade interativa textual não se realiza exclusivamente por meio 
dos elementos linguísticos presentes na superfície do texto, nem só 
por seu modo de organização, mas leva em conta também o conheci-
mento de mundo do sujeito, suas práticas comunicativas, sua cultura, 
sua história, para construir os prováveis sentidos no evento comunica-
tivo. (CAVALCANTE, 2013, p.19)

 

A formação do professor é condição para que se efetive uma proposta de 
leitura no âmbito da escola. O professor tem que também ser incentivado a ser 
ele próprio um leitor, além de um formador de leitores competentes. É preciso 
estimular o debate permanente sobre a leitura e fornecer instrumentos para que 
esse debate e a prática da leitura se efetivem no ambiente escolar.

Na leitura, a interpretação dos enunciados é sempre fruto de um trabalho 
e não uma simples extração de informações objetivas. O ato de compreender é 
uma ação colaborativa que ocorre na interação entre autor-texto-leitor ou falante-
texto-ouvinte. Para Marcuschi (2008) a compreensão é também um exercício de 
convivência sociocultural. Kleiman (2004) corrobora o pensamento de Marcuschi 
ao afirmar que, 
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A concepção hoje predominante nos estudos de leitura é a de leitu-
ra como prática social que, na linguística aplicada, é subsidiada teori-
camente pelos estudos do letramento. Nessa perspectiva, os usos da 
leitura estão ligados à situação; são determinados pelas histórias dos 
participantes, pelas características da instituição em que se encontram, 
pelo grau de formalidade ou informalidade da situação, pelo objetivo da 
atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso realça 
a diferença e a multiplicidade dos discursos que envolvem e constituem 
os sujeitos e que determinam esses diferentes modos de ler. (KLEIMAN 
apud MARCUSCHI, 2008, p. 231)

Ainda sobre leitura, Koch e Elias (2014) relatam que a concepção da mesma de-
corre da concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido que se adote. Sobre 
essa questão, as autoras afirmam ainda que a concepção de língua como represen-
tante do pensamento corresponde a de um sujeito psicológico, individual, dono de 
sua vontade e de suas ações. O sujeito é visto como senhor absoluto de suas ações e 
de seu dizer e o texto como produto do pensamento do autor, cabendo ao leitor um 
papel passivo.

Sendo assim, a leitura nessa perspectiva é compreendida como a atividade de 
captação das ideias do autor, sendo o mesmo o foco de atenção, pois suas inten-
ções e o sentido estão centrados no autor, bastando ao leitor apenas captar essas 
intenções.

Por sua vez, à concepção de língua como estrutura, Koch e Elias (2014) afirmam 
corresponder a de sujeito determinado pelo sistema, caracterizado por uma espécie 
de “não consciência”. Nessa concepção, a língua é vista como código e o sujeito como 
prédeterminado pelo sistema. O texto é o produto da codificação de um emissor 
a ser decodificado pelo leitor-ouvinte. A leitura exige que o leitor foque apenas no 
texto, em sua linearidade, cabendo-lhe apenas o reconhecimento dos sentidos das 
palavras e estrutura do texto.

Na concepção interacional (dialógica) da língua, diferente das concepções ante-
riores, o sujeito é visto como autor, construtor social, sujeito ativo que se constrói e 
é construído no texto. No qual há lugar para uma gama de implícitos, dos mais varia-
dos tipos, somente detectáveis quando se leva em conta o contexto sociocognitivo 
dos participantes da interação. Nessa perspectiva, ainda segundo Koch e Elias (2014):
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O sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não 
algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade inte-
rativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evi-
dentemente com base nos elementos linguísticos presentes na super-
fície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização 
de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo.  
(KOCH E ELIAS, 2014, p, 11)

Nesse mesmo contexto, nos PCN (1998), a leitura é concebida como um pro-
cesso no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e de interpretação 
de texto. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, 
inferência e verificação, sem as quais não é possível que o leitor atinja a proficiência. 

Texto, evento comunicativo
 
Quando falamos em processo de leitura e escrita não podemos deixar de lado 

o texto, resultado final da escrita e suporte para leitura.

Texto é um sistema atualizado de escolhas extraído de sistemas virtuais 
entre os quais a língua é o sistema mais importante e que é essencial 
tomar o texto como um evento comunicativo no qual convergem ações 
linguísticas, cognitivas e sociais. (Beaugrande apund Marcuschi, 2008, 
pp.79 – 80)

Nessa perspectiva, observamos que o texto não é um mero agrupamento de 
frases e sim um resultado da influência de outros textos, tendo reflexos do contexto 
externo em que está inserido o autor. A explanação complexa do que é texto tor-
na-se difícil, pois a definição de texto envolve uma enorme riqueza de aspectos, os 
quais Marcuschi (2008) distribui da seguinte forma:

O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, 
tais como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, con-
textos, ações, etc; O texto é construído numa orientação de multissiste-
mas, ou seja, envolve tanto aspectos linguísticos como não linguísticos 
no seu processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral 
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multimodal; O texto é um evento interativo e não se dá como um arte-
fato monológico e solitário, sendo sempre um processo e uma copro-
dução; O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob 
vários aspectos, tais como: um som, uma palavra, umas significação, 
uma instrução etc. e deve ser processado com esta multifuncionalidade. 
(MARCUSCHI, 2008, p.80)

Diante dos aspectos relatados pelo autor citado, constatamos a complexidade 
do contexto em que um gênero textual/discursivo é elaborado por um sujeito inse-
rido em um determinado meio social e cultural.

 
A escrita e a interação escritor-leitor

A concepção de escrita segundo Koch e Elias (2015), deve ser analisada e ob-
servada a partir de três pontos fundamentais: Escrita com foco na linguagem; no 
escritor e na interação.

No primeiro caso, destacamos a valorização do vocabulário e o conhecimento 
das regras gramaticais, pois para escrever bem é necessário o domínio de ambos.  
Implícita a essa visão de escrita encontramos uma concepção de linguagem como 
um sistema pronto e acabado do qual o escritor deve se apropriar. Neste ponto de 
vista, o texto é observado como simples produto de uma codificação realizada pelo 
escritor e que deve ser decodificada pelo suposto leitor.

 No segundo ponto, o texto é visto como um produto do pensamento do escri-
tor, senhor absoluto de suas ações e do seu expressar. E a língua é concebida como 
representação do pensamento desse sujeito. Nesse contexto, a escrita é entendida 
como uma atividade, por meio da qual o escritor expressa seu pensamento, suas 
intenções, sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor. 

 No último ponto, que é base do nosso trabalho, observamos que ao contrário 
dos demais, a escrita é vista em relação à interação escritor-leitor. Nessa concepção 
dialógica da língua, tanto o escritor como o leitor são vistos atores/construtores so-
ciais, sujeitos ativos que se complementam e são construídos no texto de maneira 
interacional.

 Nessa concepção, a escrita é vista como uma produção textual, a qual exige 
que o produtor ative seus conhecimentos e mobilize várias estratégias pensando no 
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que vai escrever e para quem é destinado esse texto. Em seguida escreve, lê o que 
escreveu, revê ou reescreve o que julga necessário. Nessa concepção interacional 
(dialógica) da língua, segundo Koch e Elias (2015), tanto aquele que escreve como 
aquele para quem se escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos 
ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto. 

Gêneros textuais/discursivos 

Como sabemos, o uso da linguagem se dá de muitas formas, pois a mesma 
está ligada a todos os campos da atividade humana. Ela é empregada em forma de 
enunciados, sendo eles orais ou escritos, proferidos pelos integrantes de determi-
nado campo da atividade humana. Os enunciados são formados por três elemen-
tos: conteúdo temático, ou seja, o assunto ou tópico da interação verbal; o esti-
lo, relacionado com a seleção de recursos lexicais e estruturais, que guarda traços 
da posição do locutor, permitindo assim o afloramento de aspectos subjetivos; e a 
construção composicional que tem como objetivo refletir as condições específicas e 
as finalidades para cada área de atividade humana.

Tais elementos são determinados pela especificidade dos campos da comuni-
cação. Sendo assim, é importante observarmos que cada enunciado particular é in-
dividual, mas cada campo da utilização da língua elabora seus enunciados, os quais, 
Bakhtin (2003) denomina de gênero do discurso.

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado 
e são igualmente determinados pela especificidade de um determina-
do campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular 
é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamentes estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261).

Podemos perceber que os gêneros atuam como mediadores da atividade enun-
ciativa sendo impossível a comunicação verbal sem a utilização dos mesmos. Dessa 
forma, uma vez que, cada campo da atividade humana se integra num determinado 
gênero, os gêneros do discurso são infinitos. 
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De acordo com Bakhtin (2003), assim como são variadas as atividades huma-
nas, variadas também são as formas de uso da língua e, por conseguinte, os gêneros 
do discurso, que para o autor, podem ser considerados como entidades heterogê-
neas, tendo em vista que englobam uma infinidade inesgotável de possibilidades de 
usos da língua, a qual aproxima-se à vida humana de tal maneira que uma penetra 
na outra. Quando alguém escolhe um gênero, nunca o fará como um fato individual, 
mas coletivo, pois o gênero é uma forma de inserção social e de execução de um 
plano comunicativo intencional. O teórico ainda afirma que os gêneros refletem as 
características de seu meio de produção e de circulação e muitas atividades huma-
nas já têm estabelecido um estilo específico para cada situação de uso da língua que 
se configura como forma padronizada. A esse respeito nos fala Bakhtin que:

O estilo linguístico ou funcional nada mais é senão o estilo de um gêne-
ro peculiar a uma dada esfera da atividade humana e da comunicação. 
Cada esfera conhece seus gêneros apropriados à sua especificidade, 
aos quais correspondem determinados estilos (BAKHTIN, 2003, pp. 
283 – 284).

Para Marcuschi (2007, p.20), “os gêneros textuais, surgem, situam-se e inte-
gram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem”. Lembrando que 
neste trabalho estamos assumindo a noção de gênero textual/discursivo, tendo 
como base o fato da relação indissociável entre texto e discurso. De modo enfático, 
podemos afirmar que os gêneros são constituídos dentro de uma coletividade so-
cial a fim de atender a uma necessidade comunicativa específica.

Constatando que os gêneros textuais/discursivos, tanto os informais quanto 
os formais são distribuídos nas modalidades oral e escrita e, em todos os contextos 
do cotidiano, os mesmos podem ser trabalhados em sala de aula, permitindo que o 
aluno possa produzir e analisar realizações linguísticas tanto orais quanto escritas e 
identificar seus tipos e respectivas características de forma que este exercício possa 
ser produtivo e promissor.
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A crônica e a formção de leitores

À escola cabe o desafio de contribuir positivamente no processo da aquisição e 
da prática da leitura e da escrita dentro de um processo interacional, no qual o texto 
é um evento sociocomunicativo. Dentro dessa perspectiva, muito se tem discutido 
sobre estratégias que devem ser utilizadas para despertar em nossas crianças e 
jovens o interesse pela leitura e, consequentemente, encaminhá-los a uma escrita 
coesa e coerente. No entanto, na prática, constatamos que as dificuldades ainda 
não foram totalmente superadas e as discussões a esse respeito crescem cada vez 
mais. Então, o que fazer diante dessa realidade?

O docente deve encontrar estratégias fundamentadas no pressuposto teórico 
de que a leitura vai muita além da simples decodificação e orientar o discente, su-
jeito leitor, a sair dessa decodificação e passividade para tornar-se um leitor ativo, 
capaz de dialogar com o texto. 

À luz de uma concepção sociocognitiva e interacional da linguagem, o 
texto é visto como o próprio lugar da interação verbal e os interlocuto-
res, como sujeitos ativos, empenhados dialogicamente na produção de 
sentidos. Entende-se, pois, a produção de linguagem como uma ativida-
de interativa altamente complexa, em que a construção de sentidos se 
realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos seleciona-
dos pelos enunciadores e na sua forma de organização, mas que requer, 
por parte destes, não apenas a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes de ordem sociocognitiva, cultural, histórica, de todo o contexto, 
enfim, como também – e sobretudo – a sua reconstrução no momento 
da interação. (KOCH e ELIAS, 2015, p.10)

Um dos gêneros textuais/discursivos com possibilidade de abrir esse caminho 
é o gênero crônica, o qual deve ser trabalhado na sala de aula, tendo como pres-
suposto o fato de que os alunos terão facilidade em interagir com esse gênero. Na 
crônica, o cronista volta seu olhar atento para notícias veiculadas em jornais falados 
e escritos e para fatos corriqueiros, registrando-os com sensibilidade e poesia, ora 
criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da realidade. Caracte-
riza-se como um gênero híbrido pelo fato de não seguir um padrão determinado 
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entre o lugar do literário e do jornalístico; Requer uma linguagem mais simples, co-
loquial; Apresenta função social que é a de refletir acerca dos fatos cotidianos.

O professor pode pesquisar e montar uma coletânea de boas crônicas e uti-
lizá-las em sala de aula, através de oficinas de leitura e de produção textual para 
despertar no aluno o tão desejado prazer do texto. É preciso dar significado ao 
processo de descoberta e da prática da leitura, pois aprender algo equivale a for-
mar uma representação, um modelo próprio daquilo que se apresenta como objeto 
de aprendizagem, nesse caso o texto. Isso acontece porque o leitor (aluno) dispõe 
de conhecimentos prévios relevantes, que lhe permitem compreender e integrar a 
informação ao seu arcabouço de conhecimento de modo a interagir com o mundo.

Através do gênero crônica, o aluno pode conhecer particularidades de várias 
culturas, manifestações de um povo, de uma época, numa miscigenação entre o 
jornalístico e o literário, além da abordagem de temas mais próximos dos leitores, 
especialmente daqueles que não têm a leitura como uma prática cotidiana.

E quando o aluno conseguir interagir com esses textos, perceberá que ele (su-
jeito ativo) também será capaz de observar com mais detalhes e sensibilidade o 
cotidiano em que está inserido, constatando que uma vez em que somos capazes 
de compreender e formular mentalmente uma opinião própria sobre o que foi lido, 
também somos capazes de escrever, fazendo com que nossas ideias e reflexões 
sejam expostas.

Para isso, é importante que as aulas de Língua Portuguesa sejam bem planeja-
das, fazendo-se necessário que os professores se empenhem na condução do pro-
cesso de leitura e de escrita em sala de aula, buscando meios viáveis para trabalhar 
com o gênero crônica. 

Não podemos ficar alheios às dificuldades dos discentes, já que escrever tor-
nou-se essencial ao mundo moderno, no qual a necessidade de comunicação atra-
vés da escrita torna-se cada vez mais crescente, tendo em vista o fato de que em 
todos os lugares nos deparamos com informações escritas, das mais simples às 
mais complexas. E escrever não está mais associado apenas às tarefas escolares, 
pois também somos solicitados a executar essa atividade nas diversas situações 
cotidianas. É o que nos comunica Koch e Elias
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Se houve um tempo em que era comum a existência de comunidades 
ágrafas, se houve um tempo em que a escrita era de difícil acesso ou 
uma atividade destinada a alguns poucos privilegiados, na atualidade, 
a escrita faz parte da nossa vida, seja porque somos constantemente 
solicitados a produzir textos escritos (bilhetes, e-mail, listas de compras, 
etc .), seja porque somos solicitados a ler textos escritos em diversas 
situações do dia-a-dia (placas, letreiros, anúncios, embalagens, e-mail, 
etc. ). (KOCH e Elias 2015, p. 31).

A leitura de gêneros textuais/discursivos deve ser priorizada na sala de aula, 
buscando-se sempre textos que despertem o interesse dos alunos, para em se-
guida serem trabalhadas as atividades de produção com base no texto lido. Koch 
e Elias( 2015, p. 43) colocam que “para a atividade de escrita, o produtor precisa 
ativar “modelos” que possui  sobre práticas comunicativas configuradas em textos”. 
É exatamente neste momento que chamamos a atenção para o papel do professor, 
mediador desse acesso do aluno à leitura de vários gêneros textuais/discursivos. 
E no caso, aqui abordado, levar crônicas para serem lidas e compreendidas. Pois o 
aluno só será capaz de escrever de fato um determinado gênero se tiver tido a opor-
tunidade de conhecê-lo anteriormente.

Diante de tantas possibilidades que o gênero crônica oferece, tornar-se-á pos-
sível, a partir dele, planejar e desenvolver aulas direcionadas à produção de textos 
escritos, visto que, quando bem trabalhados na sala de aula (inicialmente a leitura 
e em seguida várias escritas e reescritas a partir dele) os alunos também poderão 
ser direcionados à prática de escrita de outros gêneros. É importante destacar que, 
no gênero aqui debatido, os alunos podem identificar a conversa fiada, as marcas 
da oralidade, o tom conversacional, que também caracteriza as produções de boa 
parte de seus textos. O importante nesse momento é que aprendam a escrever 
interagindo com o meio em que está inserido observando sempre a função social 
do gênero crônica. Que o texto, enfim, favoreça a competência comunicativa dos 
interlocutores. A partir desse ponto de vista, Koch e Elias defendem que:
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Cabe, pois, à escola: possibilitar ao aluno o domínio do gênero, primei-
ramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, de modo a ser capaz 
de compreendê-lo, produzi-lo na escola ou fora dela; para desenvolver 
capacidades que ultrapassam o gênero e são transferíveis para outros 
gêneros próximos ou distantes. (KOCH E ELIAS, 2015, p.74).

 O trabalho com gênero é tão importante e necessário para auxiliar no proces-
so de aprendizagem do ensino de Língua Portuguesa que nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais – PCN (1998, p.25) encontramos a afirmação de que “para boa parte 
das crianças e dos jovens brasileiros, a escola é o único espaço que pode proporcio-
nar acesso a textos escritos, textos estes que se converterão, inevitavelmente, em 
modelos para a produção”. Compete, portanto, ao professor orientar adequada-
mente à efetivação desse trabalho, já que é ele – nesse sentido – o mediador entre 
o aluno e a produção escrita deste.

       A escrita, partindo da leitura de crônicas, viabilizará o despertar do interes-
se dos alunos para procurar esse gênero em outros suportes até considerados de-
sinteressantes para eles, a exemplo dos jornais; suscitando então o interesse pelas 
notícias, artigos de opinião e de outros que se encontram nas páginas desse veículo 
de comunicação. Além disso, contribuir para despertar no aluno o interesse pela 
leitura não é tarefa apenas do professor de língua materna, mas também de todos 
os outros que desenvolvem trabalhos em sala de aula; essa atitude logicamente se 
estende à escrita. Logo, professores que lecionam outras disciplinas, podem (dentro 
do assunto em estudo) orientar seus alunos à produção de uma crônica e desen-
volver essa atividade com o auxílio do professor de Língua Português, realizando 
assim, um trabalho de parceria e, portanto, interdisciplinar.

Considerações finais

Constituir leitores competentes e capacitados para ler, compreender, apreen-
der e produzir diferentes gêneros que circulam na sociedade é uma das principais 
missões da escola atual. Contudo, ainda se observa certa resistência de alguns edu-
cadores em valorizar, durante as suas aulas, a leitura de diferentes gêneros, bem 
como a produção textual a partir desses textos. Esse é um problema sério que se 
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não for solucionado põe em risco o futuro de uma geração, pois é a escola a prin-
cipal formadora daqueles que futuramente estarão, de forma direta ou indireta, 
conduzindo o país; os futuros profissionais que terão a missão de formar outros 
profissionais. 

É necessário comprometer-se a buscar práticas que possam despertar o inte-
resse dos jovens pela leitura e pela produção textual. Por outro lado, sabemos que 
essa não é uma tarefa fácil, em virtude do contexto que vivemos: um mundo em 
que a internet satisfaz a curiosidade das crianças, dos jovens e de muitos adultos 
também; no entanto, sendo o professor um profissional competente e comprome-
tido com o processo educacional, pode servir-se de práticas pedagógicas que con-
duzam, para isso, além dos livros didáticos, outros suportes textuais, inclusive a 
própria internet. E por que não trabalhar na sala de aula oficinas de leitura e produ-
ção de textos utilizando como suporte o gênero crônica, pois  o mesmo apresenta 
elementos favoráveis, como já foram relatados, capazes de conduzir o aluno a de-
senvolver o gosto pela leitura, através de aulas diferenciadas, nas quais o texto pas-
sa a exercer poder atrativo e os educandos são motivados a tornarem-se sujeitos 
ativos, conscientes e capazes de interagir em diversas situações onde será exigido o 
conhecimento e uso dos variados gêneros textuais.
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ComuniCação individual

UMA EXPErIÊNCIA COMGÊNErOs TEXTUAIs NA 
PErsPECTIvA dO LETrAMENTO

MArILENE sACrAMENTO MIrANdA (UFBA)
LAUrECI FErrEIrA dA sILvA (UFBA)

Introdução

Neste artigo a proposta e de relataruma experiência em sala de aula da pro-
fessora de Língua Portuguesa (LP), Marilene Sacramento Miranda, em 2015 com 
alunos da EJA, do noturno tendo como objetivo ensinar ler e escrever ostextos dos 
diversos gêneros textuais. Concebendo a leitura como atividade de construção de 
sentidos e a escrita como processo de interação. E o “letramento como um conjunto 
de práticas sociais de uso da escrita com objetivos em contextos específicos” como 
compreendeKleiman (1995, p. ). 

A base dessa prática foi o ensino-aprendizagem de leitura de textos de múl-
tiplos gêneros em especial o texto divulgação científica, uma vez que, tínhamos a 
pretensão de que os alunos  reconhecessem como ciência aborda os saberes em-
píricose com isso ampliarem as suas habilidades de leitura tais como: comparar os 
conhecimentos do cotidiano com os da ciência, inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão durante uma leitura, identificar o temaque esta sendo abordado no tex-
to que esta sendo lido, localizar  informações implícita em um determinado texto, 
reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo ao 
mesmo tema entre outros. Esses foram algunsuns dos desafios no processo desse 
trabalho.

Diante desse contexto, se fez necessário discutir, analisar e refletir sobre as 
práticas leitoras e escritoras dos estudantes e o papel desempenhado pela pro-
fessora LP e as políticas da escola em relação ao ensino leitura e escrita porque de 
acordo Kleiman (2008, p.10) “para construir um contexto de aprendizagem median-
te a interação, o aluno deve conhecer a natureza da tarefa e deve estar plenamente 
convencido de sua importância e relevância”
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Nessa perspectiva, cabe destacar que se faz necessário levar em conta esses 
aspectos ao planejar e executar e avaliar as atividades de leitura e escrita, pois a 
meu ver os objetivos devem ser claros e específicos para o que se propõe a traba-
lhar em sala de aula.

Para realizar esse trabalho adotamos como metodologiaa pesquisa etnográfi-
caentendida por Street (2010) como estudodos aspectos da vida diária e das práti-
cas culturais de um grupo social, tais como suas práticas de letramento e a de André 
(1995)porque compreende que quando estudamos a dinâmica de sala de aula pre-
cisamos levar em conta a história pessoal da vida cada indivíduo  e do contexto que 
dela participa, assim como as condições especifica em que os estudantes podem se 
apropriar dos conhecimentos.

Vale ressaltar que esse trabalhofaz da pesquisa da doutoranda Laureci Ferreira 
da Silva da Faculdade de Educação da UFBA, pois a mesma contribuiu com meuses-
tudos teóricose práticos como na elaboração do projeto e da sequência didática e 
da analise e reflexão sobre as atividades realizadas, resultados e redimensionamen-
to se necessário.

referencial teórico

Esta experiência referencias nas teorias dos Novos Estudos do Letramento, 
por entender que letramento esta relacionado ao que o sujeito faz com a escrita e 
partir dela (SILVA, 2015), STREET (1984),KLEIMAN (1995), e na leitura e escrita como 
processo de interação entre leitor e texto ANTUNES (2003) e KLEIMAN (1999). Essa 
compreensão possibilitou aos estudantesampliarem a leiturae a escrita através das 
diversidades de gêneros textuais com os quais convivem tais como: reportagem, 
notícia entre outros e com isso ganham autonomia, criticidade e competência.  

Desta forma, fez-se necessário repensar o ensino de leitura e escrita em situ-
ações pedagógicas que atendessem as necessidades de aprendizagemespecificas 
dos aprendizes jovens e adultos. Conforme Freire (2008, p.29) “Não há ensino sem 
pesquisa e pesquisa sem ensino”. Partindo desse princípiopara executarmos as ati-
vidades no ambiente escolar precisamosconsiderar tanto os nossos conhecimentos 
quanto os que aprendizes já possuem e para o que nós, professores possamosam-
pliar os nossos saberes e oferecer condições aos estudantes de reconhecerem que 
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já leem em diferentes eventos tais como: igreja, supermercado, reunião entre ou-
tros e que podem desenvolver autonomia para continuar os estudos.

Outro aspecto que se faz necessário ser analisado e repensado ésobre inter-
venções pedagógicas como estratégias de ensino de leitura nasdiferentes dimen-
sões tais com: quanto à sua estrutura, em termos de plano de desenvolvimento 
proposto e de sua orientação argumentativa, ou ainda quanto ao gênero do textual, 
e tema abordado no texto, o uso específico que se faz da linguagem a depender das 
condições de produção e circulação (MATENCIO,2012) podem ser realizadas em sala 
de aula. Essa etapa do estudo esta em processo.

Isso porque estamos entendendo assim comoFreire (2003, p.41).  que “o co-
mando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos” 
Cabendo assim, ao professor refletir sobre o papel de mediador entre os sujeitos e 
o objeto de conhecimento, colocando o educando como sujeito  do processo edu-
cativo, assegurando sua habilidade de organizar a sua própria aprendizagem assim 
como feito com os sujeitos da pesquisa que estou envolvida vivenciamos.

Procedimento metodológico

Como procedimento metodológico utilizamos a etnografia escolar de André 
(1995), de Street como já foi mencionado na introdução desse texto.Nessa perspec-
tiva, o educador deve constituir uma relação com os alunos e com a prática educati-
va desenvolvida no cotidiano escolar através dos textos escritos e orais, pois passa a 
fazer parte da interação entresujeitos com umasituação comunicativa como explica 
Freire (2011, p.30) 

“vir do universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua 
real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindi-
cações, os seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua 
experiência existencial e não da experiência do educador.”Deste modo, 
o professor deve valorizar e respeitaro saber que o aluno já possui.

E conforme Kleiman (2009, p.66), “na interação face a face, elementos do con-
texto ajudam a compreensão: gestos, os objetos ao redor, bem como o conheci-
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mento mútuo dos interlocutores são todos elementos nos quais se apoia a compre-
ensão”. Diante deste cenário, faz-se necessário discutir e refletir sobre as práticas 
escolares, o ensino de leitura e escrita e os gêneros textuais que seriamutilizados 
nas aulas como podemos verificar nos itens a seguir.

Contexto da experiência

O Colégio Estadual Luiz Viana Filho, fica localizado na Rua Desembargador Tei-
xeira de Freitas, s/n situado no município de Candeias, região metropolitana de Sal-
vador. Possui cinco salas de aulas, dois banheiros: um masculino e outro feminino, 
uma sala de professores, uma secretaria, uma sala de diretor, uma biblioteca, um 
laboratório de informática, uma cozinha e uma dispensa. É um colégio de porte mé-
dio composto por 500 alunos. Funciona nos três turnos com o ensino médio. 

Os alunos participantes

Os alunos que foram envolvidos nesta experiência residem na zona urbana e 
rural da cidade de Candeias, alguns em bairros periféricos e outros nos distritos. 
São jovens e adultos. Alguns são pais de famílias, desempregados e com pouco es-
colaridade ou nenhumacom acesso apenas ao texto oral e a cultura da comunidade 
local.

Eles pertencem à classe baixa e são de famílias pouco letradas. Apresentam 
faixa etária entre 18 e 50 anos de idade, são trabalhadores e alguns almejam ingres-
sar no nível superior de ensino e outros preferem fazer cursos técnicos, pois o que 
desejam e construir um futuro melhor do ponto de vista deles.

Asprofessoras: executora eu, sob a orientação de Laureci F. da Silva

 Eu, Marilene Sacramento Miranda, professora de Língua Portuguesa a 25 anos 
da rede Estadual do ensino Básico do Estado da Bahia. Sou oriunda da zona rural, 
mãe de trigêmeos de 18 anos. Tenho formação em magistério que concluí em 1989. 
Graduada em Letras e Língua Inglesa e especialista em EJA, supervisora doProgra-
ma Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID) Letras do Instituto de Letras 
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da UFBA e sujeito da pesquisa de doutorado intitulada Letramento acadêmico na 
formação de professores de Língua PortuguesaLaureci Ferreira da Silva do Programa 
de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia des-
de 2013. Possui mestrado em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia 
(2012), especialização em Psicopedagogia Escolar pela Universidade Contemporâ-
nea (2001), Graduação em Letras Vernáculas - Universidade Federal da Bahia (1999) 
curso de aperfeiçoamento de professora - formadora de Língua Portuguesa pela 
Universidade de Brasília (2005/2009). Atualmente é professora aposentada da Se-
cretaria de Educação, foi supervisora do (PIBID) de Linguagem e Educação da Facul-
dade de Educação (UFBA) é colaboradora do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos 
das Linguagens e suas Tecnologias do Instituto de Letras (NELT/UFBA) e participante 
do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem (GELING)  e tutora dos 
bolsistas do PIBIC do projeto de pesquisa Escrevivendo ciências no museu. Tem ex-
periência na área de Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem, Formação de 
Professores e formação atuando principalmente nos seguintes temas: letramentos, 
formação leitora e escritora de professores de Língua Portuguesa e discentes.

relato de experiência

No segundo semestre de 2015, elaboramos o segundoprojeto didático e as se-
quências didáticase executamos, as demais professoras envolvidas na pesquisa e 
eu. Executei o projeto nas cinco turmas de EJA.A primeira etapa foi de sensibilização 
a fim de envolver os estudantes para participarem ativamente do projeto. Nas mi-
nhas turmas comecei apresentando nome Candeias num cartaz exposto na sala de 
aula e foram feitas as seguintes perguntas: Professora (P) e Alunos 

(P) O que representa esse nome para vocês? 
(A) nada, pois aqui não tem nada, não tem lazer, educação de qualidade, 
entre outros. 
(P) O que podemos fazer para mudar essa situação? 
(A) Cobrar dos governantes. 
(A) E porque a senhora que saber sobre Candeias? Vamos estudar sobre 
nossa cidade o projeto dessa unidade será voltado para Candeias.Pra quê? 
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(P) para conhecermos mais.
(A) não queremos participar, pois não temos interesse em conhecer coisa 
nenhuma, pois os políticos só querem ganhar e não fazem nada.
((Após várias discussões e críticas voltadas para a cidade)),
É importante sim, conhecer a cidade, os bairros, distritos onde moramos. 
Vamos participar si.
((Nesse momento a vice diretora, Joselita da Encarnação, colaborada do pro-
jeto entrou na sala e fez uma intervenção visando reforçar a importânciade 
estudar o lugar onde eles moram, trabalham e estudam e começamospensar 
juntos  como seria desenvolvida))1.

Na segunda aula, eles já estavam mais calmos disseram que pensaram melhor 
e iriam participar com uma condição de não apresentar no pátio do colégio. Houve 
um momento de negociação entre colegas e entre a professora e os estudantese 
chegamos a um acordo de como e onde seriam as apresentações. 

Nesse dia a sala foi dividida em subgrupos e o critério para essa divisão foi por 
colegas que moravam pertos ou no mesmo bairro ou distrito. Após essa divisão 
em sala houve uma outra divisão agora com colegas de outras salas diferentes e o 
reagrupamento foi por localidades para pesquisar a fim de pesquisar o local onde 
moram.

Nessa proposta os estudantes foramoportunizados a dialogar uns com os ou-
tros gerando assim, vários tipos de discursos tais como: diálogo entre eles sobre o 
distrito, história dos moradores, o seu modo, o seu jeito de ser, após essa conversa 
entre si, foram organizados novos grupos, cada grupo escolheuum líder, o que iriam 
pesquisar e  como pesquisar e apresentar.

Durante o percurso da pesquisa a vice-diretora e eu fomos orientandos os es-
tudantes sobre o que ler, onde e como procurar as informações como registrar os 
dados gerados, tirando dúvidas e ajudando a organizar as atividades. O primeiro 
passo foi a elaboração de um plano de ação pelos alunos sob minha orientação.

1. O uso dos dois parênteses significa que essa é uma fala da professora.
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PLANO dE AÇÃO dOs ALUNOs

Título do projeto didático: Candeias seus cantos e encantos

Nome dos estudantes:

Quais etapas va-
mos seguir?
pesquisas,
leitura,
entrevistas,
assisti documentá-
rios.

O que vamos 
ler?
a história de 
Candeias

O que vamos 
escrever?
relatos da 
aula de campo

Como iremos apresen-
tar?
desfile,
documentários
slide

A etapa seguinte teve a duração dequatro aulas: leitu-
ra tendo como texto base: Conhecendo a nossa cidade de 
Jair Cardoso dos Santos. 

Para ativar os conhecimentos prévios, foi utilizada a 
capa do livro Candeias História da Terra do Petróleo, uti-
lizando as perguntas a seguir referentes da capa do livro:

(P) Quais imagens aparecem na capa do livro? 
(A) Gente, a mão suja de perto palavras, frases. 
(P) Por que vemos a mão suja de perto? 
(A) Sujou em algum canto, outro aluno respondeu, porque naquela época en-
controu petróleo aqui. 
(P) E porque a cor vermelha? 
(A) Pra chamar atenção.

Em seguida, distribuir o capitulo do texto escolhido para iniciar esse trabalho. 
Fiz a leitura oral e os estudantesforam verificando as hipóteses levantadas na pré
-leitura.Após esse momento os alunos registraram no caderno algumas perguntas 
feitas por mim, a professora, tais como: 
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1) Qual é a relação entre  a capa do livro  e o texto? 
2) Qual a finalidade do texto? É expor, explicar, convencer, persuadir, de-
fender um ponto de vista.
3) A linguagem do texto é formal ou informal? 
4) Que influência nós adquirimos de nossos antepassados?

Outro momento  de estudo  em salade aula  foi a análise linguística a partir dos 
seguintes questionamentos:

(P) No quinto parágrafo  na primeira linha os verbos nasceu e  ganhou estão 
em que tempo verbal, qual modo e qual pessoa do discurso e por que? 
(A) pretérito, modo indicativo e terceira pessoa do singular  
(P) O pronome seuno último paragráfoestá se referindo a quem?Explique o 
porquê desse uso?
(A) A cidade de Candeiais

Após as atividades desenvolvidas, os alunos se organizaram para as apresen-
tações que foram realizadas no primeiro momento em sala de aula e depois no 
pátio do colégio. O primeiro trabalho a ser apresentado  foi a história do distrito 
que eles moravam  cada grupo arrumou a sala de acordo a  cultura, local  e um rep-
resentante  do grupo apresentou o trabalhado desnvolvido a partir do que estava 
exposto.

A segunda atividade apresentada foi no pátio do colégio todos os grupos  se 
reuniram em um único grupo e planejaram e realizaram um desfile. Os alunos que 
desfilaram estavam representando a cultura da sua comunidade: urbana e distrital. 
A terceira e última apresentação  foi apresentação de capoeira, samba e e um show 
de arrocha de dois alunos do colegio que saocantores desse estilo musical que  na-
sceu nonosso municipio.

As habilidades estabelecidas para ser ampliadas com execução desse projeto 
foram planejar e escrever o texto oral e escrito levando em conta a intenção comu-
nicativa e a reação dos interlocutores e valorização das diversas linguagens estuda-
das durante esse processo.
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resultados obtidos no processso da execução do projeto didático 

Como resultado da execução do projeto percebemos que os alunos ampliaram 
a sua capacidade de produzir relatos orais e escritos. Os relatos orais planejaram e 
expressaram oralmente e escritos também eles planejaram,escreveram a primeira 
versão, revisaram e rescreveram os relatóriosinformando como foram desenvol-
vidas as atividades, comoorganizaram e apresentaram o desfile caracterizando o 
local onde moravam. Além disso durante o processo fizeram entrevistas, gravaram 
documentário e tiraram fotos do local onde residem. 

Em relação a oralidade teve também a apresentação do desfile feito por umalu-
no escolhido no pátio do colégio dos colegas que estavam desfilando para a plateia 
(alunos, professores, funcionários e familiares dos alunos. Essas atividades desen-
volveram habilidades além das estabelecidas a princípio pelos mentores do projeto 
que foram  distinção entre tema e assunto; utilização da linguagem utilizada nos gê-
neros textuais estudados e localizações de informações implícitas. Como ampliação 
do conhecimento sobre a cultura da sua comunidade e da sua cidade, a capacidade 
de organizar-se e trabalhar em grupo, a colaboração e posicionar-se sobre o que 
descobriu com a pesquisa e uma perspectiva de mudar a realidade ao seu redor.

Considerações finais

Dessa forma, trabalhar o projeto didático ampliou tanto os conhecimentos dos 
alunos quanto dos professores, proporcionando um novo saber para todos. Logo 
oportunizá-los a uma aprendizagem diferenciada, tendo contato com os diversos gê-
neros desenvolveu a competência leitora, escritora e de elaboração de um texto oral 
e expressar-se diante de um público. Para tanto foi necessário tanto professor quanto 
alunos descontruir para construir outros conhecimentos.

Por isso a afirmação Freire (2011, p.41), de que “o comando da leitura e da escrita 
se dá a partir de palavra e temas significativos à experiência comum. Nesse sentido, 
é possível acreditar que foi válida a execução do projeto, pois percebemos a aprendi-
zagem dos alunos nas atividades executadas na sala de aula e fora dela deixa claro o 
quanto é importante desenvolver atividades dentro do contexto escolar, pois os mes-
mos também foram autores dessa construção de conhecimentos. “Deve-se valorizar 
a interação entre sujeitos e mundos culturais diversificados” Mendes (2008, p.59).
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Logo, trabalhar de forma diversificadaoportunizou os estudantes e os demais 
participantes da comunidade escolar a ampliar conhecimentos, tornou as aulas mais 
dinâmicas e significativas já que toda comunidade escolar acompanhou e assistiu to-
das as atividades desenvolvidas pelos alunos tais como: o desfile  apresentando as 
roupas características dos locais onde residem, a decoração do  pátio do colégio com 
matérias trazidos da própria localidade, os produtos colhidos e artesanatos feitos pe-
los moradores e fotos representando seu distrito. Além disso,cada grupo escolheu 
um representante para explicar todo trabalho exposto. 

Ao analisar e refletir todo esse processo de ensino-aprendizagem de LP Laureci, 
a vice diretora, Joselita e eu notamos que os aprendizes se transformaramporque 
passaram a ter um novo conceito sobre o lugar onde mora, pois como acreditava 
”Freire(2014) nós também cremos que a“ A educação liberta e transforma.”
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ComuniCação individual

vEr E OUvIr A sUrdOCEGUEIrA: 
O EMErGIr dA COMUNICAÇÃO 

sUELI FErNANdEs dA sILvA rACHEd1 (UNICAP)

Introdução

O que diferencia o ser humano dos demais animais é a sua consciência em 
estreita relação com o mundo exterior. O processo de formação histórico e social 
da consciência acontece mediante as ações do homem em sua vida social mediadas 
pelo uso de instrumentos e de signos, que irá diferenciá-lo dos demais. Através des-
ta atividade mediada o homem transforma a natureza e transformando-a, transfor-
ma a si mesmo. Um recurso utilizado para representar a evolução que o surdocego 
pode alcançar foi as “Borboletas de Zargorks” (1992), um documentário que mostra 
a transformação pelas quais essas pessoas podem passar, levando em considera-
ção os muitos processos de desenvolvimento da linguagem da criança ocorre como 
a metamorfose de crisálidas em borboletas. Portanto, nessa pesquisa nos propu-
semos a um “olhar e ouvir” essas crisálidas se transformando em lindas borboletas, 
livres, coloridas, únicas podendo alçar seus voos com independência.

A criança surdocega apresenta necessidades especiais pouco conhecidas e en-
tendidas pela sociedade em geral. Não é uma criança cega que não pode ouvir, ou 
uma criança surda que não pode ver. É uma criança com privações multissensoriais, 
que terá restrições para o uso simultâneo dos dois sentidos distais.

O presente estudo apresenta na primeira parte o Material e Método utili-
zado, no qual traz a possibilidade de ouvir a surdocegueira através da coleta de 
dados com dez (10) surdocegos pré-linguísticos em atendimento sistemático em 

1. Doutoranda e Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, Peda-
goga, Especialista em Surdocegueira pelo Programa Hilton Perkins de Boston, Psicopedagoga, Neurop-
sicóloga.  sueli_rached@uol.com.br

mailto:sueli_rached@uol.com.br
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uma instituição público-privada, podendo ou não estar incluídos nos sistema de 
ensino público. 

Na segunda parte, destacamos a possibilidade de ver a surdocegueira com 
base nas contribuições de Chomsky, Vygotsky, Bruner, Tomasello e van Dijk para o 
campo da aquisição da linguagem, além de trazer o conceito e o perfil característico 
da surdocegueira. 

Na terceira parte delineamos a possibilidade de ver e ouvir a surdocegueira 
através dos Resultados e Discussão em duas etapas: individual e coletiva, demar-
cando o perfil das formas de comunicação dos sujeitos. Na Conclusão ressaltamos 
a importância das interações sociais para a aquisição da linguagem.

Ouvir a surdocegueira: caminho metodológico

 O objetivo do estudo foi analisar a surdocegueira e as formas de comunica-
ção do surdocego pré-linguístico. Esta investigação previu a análise e a discussão 
de dados provenientes de três fontes: 1) Questionário com os pais dos sujeitos; 2) 
Mapa de Comunicação; 3) Observação Direta da comunicação dos surdocegos em 
diferentes situações sociais.

Em Recife existe uma a instituição que atende crianças surdocegas.  De um 
grupo de dezesseis (16) surdocegos foram selecionados dez (10) tendo-se em conta 
o critério de eleição: i) Crianças surdocegas pré-linguísticas na faixa etária entre três 
e dez anos; ii) Estar em atendimento sistemático na instituição, podendo ou não 
estar incluídas no sistema de ensino público, escola especial ou classe especial. As 
crianças foram dividas em dois grupos: Grupo A – com 06 crianças de 3 a 6 anos; 
Grupo B – com 04 crianças de 7 a 10 anos.

Caracterizando os sujeitos, ressaltamos que: o grupo A foi composto de seis 
sujeitos, sendo que os sujeitos 1, 2 e 3 apresentavam surdez profunda, mas com 
resíduos visuais moderados em pelo menos um olho, o que facilitou o emprego 
de algumas formas de comunicação que utilizem a visão como canal receptivo. Os 
sujeitos 2 e 3 utilizam auxílios especiais AASI e óculos de refração simples. O sujeito 
1 apresenta como causa da surdocegueira a hidrocefalia o que pode comprometer 
um pouco mais o processo de sua comunicação. 
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Os sujeitos 4, 5 e 6 apresentavam surdez leve e moderada, o que mostra que a 
perda auditiva apresenta possibilidade de uma melhor desempenho na comunica-
ção oral. O sujeito 4 não necessita da auxílios ópticos diante de suas perdas visuais 
e surdez é leve.  Os sujeitos 5 e 6 utilizam óculos de refração simples e AASI o que 
possibilita melhores condições da aquisição da linguagem oral e/ou outras formas 
de comunicação. O sujeito 4 apresenta como causa da surdocegueira o citomegalo-
vírus o que pode comprometer ainda mais seu processo de desenvolvimento. 

O grupo B é composto de quatro sujeitos, sendo que os sujeitos 7, 9 e 10 apre-
sentam surdez profunda, o sujeito 8 apresenta surdez moderada. Todos eles apre-
sentam resíduo visual, sendo que os sujeitos 7 e 8 apresentam baixa visão leve 
o que possibilita melhores interações comunicativas por este canal sensorial. Já o 
sujeito 10 apresenta baixa visual severa e surdez profunda, o que dificulta suas inte-
rações comunicativas, além de não aceitar o auxílio óptico e o AASI. O sujeito 7 e 9 
fazem uso de AASI, porém não apresentam nenhum tipo de oralidade, apenas sons 
guturais. Todos os sujeitos deste grupo apresentam como causa da surdocegueira 
a rubéola congênita. 

Os recursos utilizados para a coleta de dados foram: i)  Questionário - Utili-
zamos nesta investigação um questionário do tipo estruturado;  ii) Mapas de Co-
municação – Processo pelo qual buscamos informações a respeito do surdocego 
quanto às preferências (características), necessidades (o que gosta, não gosta, me-
dos) e expectativas dos pais (desejos e sonhos), avaliação desenvolvida por Maria 
Bove, disponível por Cormedi (2005). O contexto da avaliação se deu através do 
envolvimento da família do surdocego para uma conversa informal. Utilizam-se 
desenhos, papéis variados, cola, tesoura, canetas, lápis coloridos, escrita e figuras. 
iii) Observações diretas - A observação se deu através da filmagem em três di-
ferentes situações transcritas literalmente: no atendimento, durante a espera na 
recepção e em ambas. A análise dos dados coletados foi realizada em duas etapas: 
i) individual - A análise individual aprofundada foi realizada com três fontes, já ci-
tadas; ii) coletivo – Os dados foram reunidos para uma reflexão aprofundada das 
formas de comunicação encontradas de todos os sujeitos da pesquisa.
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ver a surdocegueira: algumas considerações teóricas

Aquisição da Linguagem

De acordo com Finger e Quadros (2008) a natureza do desenvolvimento lin-
guístico da criança tem sido de interesse dos estudiosos da linguagem e da cogni-
ção há muito tempo. As primeiras palavras proferidas por ela é motivo de orgulho, 
pois é este evento é considerado um marco fundamental no desenvolvimento da 
criança. 

Segundo Kail (2013) esses estudos em populações de origens diversas, input 
alterado, déficits cognitivos, genéticos, sociais, sensoriais, multiplicaram-se nas 
últimas décadas permitindo abordar a questão de atrasos no desenvolvimento x 
desenvolvimento atípicos. Nesse sentido, nos estudos que investigam a aquisição 
da linguagem do surdocego, não existe uma teoria ou abordagem única, com ex-
plicações consistentes para todos os aspectos do desenvolvimento linguístico daí 
termos adotado as perspectivas que, no nosso entender melhor esclarecerão esse 
processo.

Noam Chomsky (1988) apresenta que a interação entre fatores ambientais e 
biológicos explica o uso que a criança faz da linguagem, tanto com relação à sua 
compreensão quanto a produção. Os fatores do ambiente interferem na lingua-
gem, coloca em uso um sistema de conhecimento que identifica e extrai do am-
biente as informações relevantes para acessar recursos que estão biologicamente 
determinados. Esse autor ainda apresenta três fatores importantes para a aquisi-
ção da linguagem: os princípios geneticamente determinados; os mecanismos de 
aprendizagem que são geneticamente estabelecidos; e a experiência linguística 
que a criança está exposta em uma comunidade de fala.

Chomsky refere ainda que crianças em diferentes partes do mundo, com expe-
riências de vida diferenciadas, passam pelos mesmos estágios de aquisição. Sugere 
que a língua adquirida não é aprendida, mas sim determinada por princípios linguís-
ticos inatos que interagem com a língua que a criança é exposta no ambiente.

A proposta formulada com base no Dispositivo da Aquisição da Linguagem 
(DAL) concebe que as crianças nascem com tal dispositivo e são expostas a uma ou 
mais línguas até atingirem uma gramática estável.



359

XXVI Jornada do Gelne

Segundo Chomsky (1972 apud QUADROS, 2008), pesquisas têm demonstrado 
que as crianças adquirem sua língua materna a partir da mera exposição à língua 
que a cerca, sem a necessidade de que exista algum tipo de correção por parte dos 
que convivem com ela. Ela ouve ou vê a língua que está sendo usada no seu am-
biente e, a partir dela, com base nos princípios e parâmetros da Gramática Univer-
sal (GU), forma sua gramática estável. A língua a qual a criança é exposta funciona 
como uma espécie de “gatilho” que desencadeia a aquisição da linguagem.

A abordagem de Vygotsky tem uma perspectiva no homem enquanto corpo 
e mente, um ser biológico e social, membro da espécie humana e participante de 
um processo histórico. Apresenta três ideias centrais que podem ser consideradas 
como os “pilares” básicos do seu pensamento:

(1) As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos 
da atividade cerebral – refere-se ao cérebro como um sistema aberto, de grande 
plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da 
história da espécie e do desenvolvimento individual. Essa ideia da grande flexibili-
dade cerebral supõe a presença de uma estrutura básica estabelecida ao longo da 
evolução da espécie, que cada um de seus membros traz consigo ao nascer.

 (2) O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais en-
tre o indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo 
histórico – toca o outro externo do funcionamento humano: o homem transfor-
ma-se de biológico em sócio-histórico, num processo em que a cultura é parte 
essencial da constituição da natureza humana. O funcionamento psicológico, que 
é tipicamente humano, está baseado nos modos culturalmente construídos de or-
denar o real.

(3) a relação homem/mundo, é uma relação mediada por sistemas sim-
bólicos – nos remete ao conceito de mediação, no qual a relação do homem com 
o mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada, sendo os sistemas 
simbólicos os elementos intermediários entre o sujeito e o mundo.

Os primeiros estudos de Vygotsky que datam de 1924/1925 (VYGOTSKY, 1997), 
sobre defectologia foram a respeito dos problemas de crianças com surdez, ceguei-
ra e deficiência mental. Uma das características foi à ênfase na educação social de 
crianças deficientes e no potencial dela para o desenvolvimento. 
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Para o autor o problema social resultante de uma “deficiência” deveria ser o 
problema principal. Raciocinou que a educação baseada na compensação social 
dos problemas físicos, era a única maneira de proporcionar vida satisfatória para 
crianças “defeituosas”. Defendia uma escola que não isolasse essas crianças, e sim, 
as integrasse tanto quanto possível na sociedade, com oportunidade de viver junto 
com pessoas “normais”.

Em 1928, uma nova mudança ocorre nos escritos defectológicos de Vygotsky, 
que passou a apresentar uma abordagem histórico-cultural, passa a considerar que 
os problemas de crianças “defeituosas” resultavam de falta de adequação entre sua 
organização psicofisológica desviante e os meios culturais disponíveis.

Consideramos propício realizar um diálogo com Jerome Bruner e Michael To-
masello, a fim de tentar uma conexão entre o que esses autores pensam e a teoria 
de Chomsky e Vygotsky, estendendo-as para compreender melhor a aquisição da 
linguagem pelo surdocego. Isto porque na transição da comunicação pré-linguística 
para a linguagem, Bruner (1983), considera importante observar o “dom original”, 
como ele afeta a aquisição e o uso inicial da linguagem. Levanta a questão: o que 
predispõe um ser vivo a utilizar a linguagem e a ser modificado pela sua utilização?

Para o autor o processo de aquisição da linguagem se inicia quando mãe e 
criança criam um formato prévio de interação que funciona para a comunicação e 
para a constituição da realidade. As transações entre esta díade ocorrem em forma-
tos de “entrada” no qual a criança adquire o domínio da gramática, como referir e 
significar e como expressar suas intenções comunicativas, que só pode acontecer se 
a criança apresentar um conjunto único e propenso de capacidades de aprendiza-
gem da linguagem. Algo similar ao que Noam Chomsky designou como Dispositivo 
da Aquisição da Linguagem (DAL), mas que este, não poderia funcionar sem a ajuda 
de um adulto, que entra com ele num formato transacional.

Tomasello (2003) traz explicações sobre o que a criança tem de chegar a enten-
der porque e para que fim exterior, a outra pessoa está usando a ferramenta ou o 
símbolo linguístico. Apresenta a teoria da herança dual, segundo a qual os fenótipos 
maduros de muitas espécies dependem do que herdam de seus antepassados tan-
to biológica como culturalmente. Em vez de inato versus adquirido, prefere outra 
dicotomia, que alguns podem considerar problemática: a dicotomia vygotskyana 
entre as linhas individual e cultural de desenvolvimento. De acordo com a sua in-
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terpretação dessa distinção, a linha individual do desenvolvimento cognitivo (o que 
Vygotsky chama da linha natural) concerne àquelas coisas que o organismo conhece 
e aprende por conta própria sem a influência direta de outras pessoas ou de arte-
fatos, ao passo que a linha cultural de desenvolvimento cognitivo concerne àquelas 
coisas que o organismo conhece e aprende por meio de atos nos quais tenta ver o 
mundo através da perspectiva de outras pessoas.

No contexto exposto acima, pudemos verificar que tanto Bruner como Toma-
sello, referem à importância dos fatores inatos (Chomsky) e culturais (Vygotsky), 
que fornecem a base para a aquisição da linguagem.

A surdocegueira

A aceitação e adoção nesse trabalho, dos termos surdocego e surdocegueira, 
sem hífen, foi proposto por Salvatori Lagati na IX Conferência Mundial de Orebro 
(Suécia), como forma de defender a surdocegueira como deficiência única (MAIA, 
2004, apud, MASINI, 2007)

A primeira vista pode parecer que a surdocegueira se refere à impossibilidade 
total de duas perdas sensoriais distintas, ou seja, ver e ouvir. No entanto, sabemos 
que as perdas poderão ser de diferentes graus. A classificação a seguir é baseada 
em publicações da ONCE – Organização Nacional de Cegos da Espanha (1994):

a) Intensidade das Perdas: surdocego total, surdez profunda com resí-
duo visual, surdez moderada ou leve com cegueira, surdez moderada com 
resíduo visual, perdas leves tanto auditivas como visuais;
b) Época da Aquisição: pré-linguístico – surdocegueira congênita, sur-
docegueira após o nascimento, mas antes da aquisição da linguagem e 
surdez antes da aquisição da linguagem e posterior cegueira; pós-linguís-
tico – surdocegueira após a aquisição da linguagem e cegos com posterior 
surdez.

Trazemos agora a abordagem mais utilizada no contexto brasileiro. Jan Van Dijk 
apresenta a Abordagem Coativa, no qual as experiências motoras realizadas com a 
criança surdocega, por meio do movimento coativo constituem o fundamento para 
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o desenvolvimento e aprendizagem, por fornecerem qualidade e quantidade de in-
terações com pessoas, objetos e acontecimentos. A antecipação (expectativa de 
uma resposta específica do ambiente antes de o fato acontecer) é a base para que 
aprenda quando é que algo acontecerá.

O ponto central é o próprio corpo da criança, suas necessidades, desejos e 
interesses. Jan Van Dijk propõe um programa que compreende seis fases: (1) nu-
trição; (2) ressonância; (3) movimento coativo; (4) referência não representativa; (5) 
imitação e (6) gestos naturais. Estas fases viabilizam melhores condições de apren-
dizagem de um sistema de comunicação. Elas não são excludentes, nem exclusivas, 
podendo a criança apresentar várias fases simultaneamente. Cader Nascimento & 
Costa (2000, in MEC/SEESP, 2002) fazem a descrição delas:

1.  Nutrição: Consiste no desenvolvimento de um vínculo afetivo entre a crian-
ça e o adulto. Neste momento a criança não fala, somente se movimenta, emite 
sons, chora, sem conhecer a real repercussão das suas ações no ambiente.

2.  Ressonância: Consiste no movimento corpo a corpo, sendo que essa iniciati-
va parte da criança. O objetivo é o estabelecimento dos primeiros contatos no qual 
se estabelece um vínculo corporal entre o adulto e a criança.

3.  Movimento coativo: Também é chamado de movimento mão sobre a mão. 
Tem como característica a ampliação comunicativa entre o adulto e a criança, em 
um espaço mais amplo. O adulto realiza ações junto à criança, por meio de contato 
lado a lado e aos poucos a distância física entre eles vai sendo ampliada. O objetivo 
desta fase é ampliar os recursos de comunicação e a ação motora da criança no 
espaço que a cerca, bem como desenvolver a habilidade de antecipação de aconte-
cimentos em uma área determinada. Também nesta fase a criança deve entender 
que todas as atividades têm começo, meio e fim.

4. Referência não representativa: O objetivo desta fase é propiciar condições 
para que a criança compreenda alguns símbolos indicativos de atividades, pessoas 
e situações. Por meio do toque, ela é levada a conhecer e reconhecer as particu-
laridades do corpo, nela e no outro. O adulto inicia o uso de representações mais 
abstratas com o uso de objetos de referência. 

5. Imitação: Visa estimular a realização de atividades propostas para a crian-
ça. É a continuação do movimento coativo, sendo que na imitação a criança realiza 
a ação após demonstração do adulto, na presença ou ausência dele, enquanto no 
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coativo a ação era simultânea. Deverá partir das ações simples para as mais com-
plexas, considerando-se as condições e a singularidade da criança. 

6. Gestos Naturais: Os gestos naturais surgem a partir das experiências com 
as qualidades motoras dos objetos, sendo constituídos por movimentos das mãos 
quase iguais aos objetos da ação. Os gestos devem ser espontâneos e não criados 
em situações estruturadas. Van Dijk sugere também, a necessidade dos seguintes 
passos na apresentação do gesto: (1) objeto e gesto associado, (2) gesto sem a pre-
sença dos objetos, e (3) entrega e realização da atividade com objeto. Após a asso-
ciação do gesto ao objeto, o gesto se faz sem o objeto presente, a fim de promover 
o aumento da capacidade de simbolização.

ver e ouvir a surdocegueira: resultados e discussão

A fundamentação teórica se constitui com vistas à compreensão do que ocor-
reu durante a aplicação do questionário, mapas de comunicação e observações di-
retas. Selecionamos apenas um caso para descrição completa devido às limitações 
de páginas que temos para apresentar neste artigo.
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Análise individual 

Dados do questionário do Sujeito 1

Nome: MEFF        Idade: 5 anos    sexo: Feminino

Quadro 1 – Síntese do Questionário com os Pais do Sujeito

Classificação (ONCE – 1994)

Intensidade das perdas sensoriais Surdez profunda bilateral
Baixa visão moderada no olho direito
Baixa visão severa no olho esquerdo

Época da aquisição da surdocegueira Pré-linguístico

Condição da surdocegueira Estável

Etiologia (Masini, 2007)

Anomalia Congênita Hidrocefalia

Escolaridade/ Terapias

Não estuda

Instituição pública Fisioterapia e Pedagogia

Instituição privada Ecoterapia, Hidroterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional

Trata-se de um caso de surdez profunda com resíduo visual moderado, portan-
to, um caso em que a LIBRAS pode ser empregada, além de muitas outras formas 
de comunicação. O resíduo visual pode auxiliar na compreensão do que ocorrem ao 
redor da criança facilitando a antecipação dos eventos. A instituição que a atende 
a criança fornece orientações para a cuidadora (contratada pela família) quanto às 
formas mais adequadas de lidar com esta criança surdacega.
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Mapas de Comunicação do Sujeito 1

Realizado com duas tias e a cuidadora. Segue no Quadro 2 a transcrição literal 
do Mapa de Comunicação do sujeito 1.

Quadro 2 – Transcrição do Mapa de Comunicação do Sujeito 1

Nome: MEFF sujeito 1 

dN: 27/12/2005 Idade: 5 anos data: 06/07/2010

CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA

Dócil brava alegre triste amável sociável

chorona birrenta teimosa

NECESSIDADES DA CRIANÇA EXPECTATIVAS DA FAMÍLIA

 GOsTA  NÃO GOsTA  MEdOs  dEsEJOs  sONHOs

Brinquedo de 
corda

Boneca branca Aprender a se 
comunicar

Saudável

Boneca escura Suco Andar Mais previsível

Torta, bolo, comi-
da doce

Comida salgada Frequentar 
escola

Que um dia ela 
trabalhe

Vira-vira Ambiente com 
muita gente

Que ela deixe 
de usar fraldas

Que ela seja 
feliz

Brincar com o 
corpo

Que ela coma 
sozinha

Que ela aprenda 
a se comunicar

Passar a mão na 
garganta do outro

Que ela use o 
banheiro

Gritar

Ficar na cama 
bem à vontade

Dormir com a 
boneca 

Fonte: Cormedi (2005)
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Verificamos que essa criança utiliza movimentos corporais e gosta de interagir 
com brinquedos sonoros que vibram. A partir do uso destes brinquedos, novos são 
inseridos, para que compreenda o “brincar”. Como tem resíduo visual, e gosta de 
olhar para pessoas e objetos esta possibilidade auxiliará nas interações com o meio, 
dando apoio inclusive para que passe a simbolizar mais em sua comunicação. Cha-
ma-nos a atenção o fato do sujeito passar a mão na garganta das pessoas quando 
estas falam o que poderá indicar o uso dos meios de comunicação, o método Tado-
ma para surdocegos.

Observação Direta

A observação do sujeito aconteceu durante o atendimento na instituição. A 
terapeuta interagiu no início e depois pelo fato da criança estar chorando muito a 
cuidadora passa a interagir com ela sob a orientação da terapeuta. O tempo total 
de observação foi seis minutos. Os dados obtidos encontram-se no Quadro 3, que 
apresenta as condutas da comunicação receptiva e expressiva. 

Quadro 3 – Condutas de Comunicação do Sujeito 1

TE
R

AP
EU

R
A Comunicação Receptiva Comunicação Expressiva

Choro

Segura o braço da terapeuta

Choro

Passa a mão no braço da criança Para de chorar

Segura o braço da terapeuta

Coloca toda a mão na boca

Tira a mão da boca da criança

Coloca mão da criança na perna
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CU
ID

AD
O

R
A Diz: “D., o que é que você tem, mai-

nha?”

Passa a mão no rosto da criança e 
sonoriza: “ô,ô,ô”

Passa a mão ao redor dos ombros 
da cuidadora

Sonoriza: “i,..i...,i”

Diz: “olha a foto, cê já quê vim pro 
colo, ô”

Pega a criança no colo Olha para cuidadora

Pára de chorar

Olha para a câmera

Senta criança no tatame Grita e sorri

Pega bola colorida e diz: “Toma D.”

Joga a bola para cima Criança olha a bola

Pega bola colorida e diz: “Toma ”

Balança a bola para direita e es-
querda

Chora

Diz: “chora, não!”

Passa dos dedos no nariz da criança 
e diz: “chora, não, chora, não!”

Passa as mãos na garganta da crian-
ça com movimentos ascendentes

Para de chorar
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No pouco de tempo de interação com a terapeuta verificamos que a criança 
apesar de estar chorando, procura demonstrar que quer algo e para tal “segura o 
braço” da terapeuta e “coloca toda a mão na boca”. Observamos que a profissional 
apresenta dois estímulos para a criança: 1) passa a mão no braço dela; 2) tira a mão 
da boca da criança.  Ela para de chorar e a seguir a terapeuta retira a mão da boca 
da criança e a coloca na perna da mesma. Consideramos que as condutas de comu-
nicação receptiva com a terapeuta foram poucas, mas as expressivas demonstram 
a importância da observação pelos pais/ cuidadores e terapeutas de movimentos 
corporais e expressões faciais.

A cuidadora utiliza linguagem oral todo o tempo, apesar de termos indícios de 
que  a criança não compreenda. A cuidadora utiliza muitos movimentos corporais 
o que sugere ser um dos canais sensoriais de comunicação, a cinestesia. De acor-
do com a abordagem coativa de Van Dijk (1989), através das experiências motoras 
realizadas com a criança surdocega pode-se fornecer qualidade e quantidade de 
interações com pessoas, objetos e acontecimentos, pois o ponto de referência será 
o próprio corpo da criança para que organize seu mundo, estimulando-a e motivan-
do-a a comunicar-se e relacionar-se com o mundo a sua volta. 

Através da análise dos dados elaboramos o Quadro 4 com uma síntese, tendo 
como base o modelo proposto por Cormedi (2005), com o nível de comunicação 
receptiva e expressiva do sujeito. Ela se encontra no nível pré-simbólico ou de refe-
rência não-representativa,  sendo que as atividades se realizam no próprio corpo da 
criança e/ou com modelos tridimensionais.
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Quadro 4 – Nível de Comunicação Receptiva e Expressiva do Sujeito 1

RECEPÇÃO FORMAS EXPRESSÃO

SIMBÓLICO Fala

SIMBÓLICO Libras

SIMBÓLICO Sinais Isolados

SIMBÓLICO EMERGENTE Gestos

PRÉ SIMBÓLICO Objetos de Referência

PRÉ SIMBÓLICO Pistas

PRÉ SIMBÓLICO Movimentos Corporais

Fonte: Cormedi (2005)

De acordo com a abordagem de Van Dijk (1989), o sujeito, encontra-se nas 
fases de:

a. Nutrição, pois a criança necessita do desenvolvimento de um vínculo 
afetivo com o adulto como pré-requisito para a aquisição da linguagem. 
Ela não deve conhecer a real repercussão das suas ações no ambiente. 
b. Ressonância, a criança necessita do movimento corpo a corpo, estabe-
lecendo um vínculo corporal entre ela e o adulto, que passa a fazer parte 
do seu mundo.

O Quadro acima resume a comunicação receptiva e expressiva, comentados 
de acordo com Quadros (2008), Bruner (1983), Vygotsky (1997) e Chomsky (1988). 

Análise coletiva

Nossa reflexão baseou-se nas informações de todos os sujeitos. O Quadro 5 
contém uma síntese global dos sujeitos da pesquisa, quanto as suas Formas de Co-
municação Receptiva e Expressiva.
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Quadro 5 – Síntese Global dos Sujeitos da Pesquisa

sujeito Av AA Cr CE F

01 Baixa visual 
moderada e 
severa

Surdez 
profunda 
bilateral

Pré-simbó-
lico

Pré-simbó-
lico

Nutrição, Ressonância

02 Baixa visual 
moderada e 
severa

Surdez 
profunda 
bilateral
AASI

Simbólico 
emergente/ 
simbólico

Simbólico 
emergente/ 
simbólico

Coativo, referência 
não representativa, 
imitação e gestos 
naturais

03 Baixa visual 
moderada e 
severa

Surdez 
profunda 
bilateral
AASI

Simbólico 
emergente/ 
simbólico

Simbólico 
emergente/ 
simbólico

Referência não-repre-
sentativa, Imitação.

04 Cegueira e 
Baixa visual 
severa

Surdez leve 
bilateral

Pré-simbó-
lica

Pré-simbó-
lica

Nutrição//, Ressonân-
cia, Co-ativo, referên-
cia não representativa, 
imitação

05 Baixa visual 
moderada e 
severa

Surdez 
moderada 
bilateral
AASI

Simbólico Simbólico Referência não-repre-
sentativa, Imitação, 
Gestos Naturais, Sinais 
Isolados de LIBRAS e 
Fala

06 Baixa visual 
moderada 
em ambos 
os olhos

Surdez 
moderada 
bilateral
AASI

Simbólico 
emergente/ 
Simbólico

Simbólico 
emergente

Co-ativo, referência 
não representativa, 
imitação e gestos 
naturais

07 Baixa visual 
leve e mo-
derada

Surdez 
profunda 
bilateral
AASI

Simbólica Simbólica Gestos Naturais e 
LIBRAS

08 Baixa visual 
leve em 
ambos os 
olhos

Surdez 
moderada 
bilateral

Pré-simbó-
lico

Pré-simbó-
lico

Nutrição/,Ressonância

09 Baixa visual 
moderada 
em ambos 
os olhos

Surdez 
profunda 
bilateral
AASI

Simbólico Pré-simbó-
lico

Co-ativo, referência 
não representativa, 
imitação

10 Baixa visual 
severa

Surdez 
profunda 
bilateral

Simbólico 
emergente/ 
Simbólico

Pré-simbó-
lico

Co-ativo, Referência 
não representativa

Legenda: AV – Acuidade Visual, AA – Acuidade Auditiva, CR – Comunicação Receptiva, CE – Co-
municação Expressiva e F – Fase da Abordagem de Jan Van Dijk
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Conclusões

O resultado desse estudo nos colocou diante do perfil da comunicação de sur-
docego pré-linguísticos em uma instituição da cidade do Recife e também repre-
senta a concretização de um objetivo que até então não tinha sido atingido em 
Pernambuco.

A descrição do grupo pesquisado evidenciou a presença de resíduo visual em 
todas as crianças. Esse fato reveste-se de característica especial, pois esses resíduos 
ajudarão muito na aquisição da comunicação. 

Verificamos que o uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual – AASI, 
por alguns sujeitos da pesquisa, se deu em todos os casos de surdez com a associa-
ção de terapia fonoaudiológica. Como consequência houve melhora nas formas de 
comunicação na surdez leve; nos casos de surdez moderada e profunda não verifi-
camos evidências dessa melhora. 

O melhor nível de comunicação dos sujeitos parece não estar relacionado com 
a faixa etária, e sim decorrente das oportunidades de interação comunicativa com a 
família, quantidade e qualidade das terapias e inclusão escolar.

Lembramos que as fases da abordagem de Jan Van Dijk (1989), não são exclu-
dentes, nem exclusivas, podendo a criança apresentar fases simultaneamente, atra-
vés do Quadro 6, podemos verificar o perfil desses sujeitos, em que a maioria deles 
encontram-se nas fases Coativa, Referência não-representativa e Imitação. 
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Quadro 6 – Fases da Abordagem de Jan Van Dijk dos Sujeitos da Pesquisa

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Nutrição

Ressonância

Co-ativo

Referência não-representativa

Imitação

Gestos Naturais

Dos 10 sujeitos analisados, três deles, independente da faixa etária e do grupo 
que pertença, apresenta-se nas fases de nutrição e ressonância. Três deles já apre-
sentam gestos naturais e apenas um deles, LIBRAS. Portanto, a idade da criança 
parece não interferir nas suas condutas comunicativas e aquisição da linguagem, 
dependendo muito mais das oportunidades interativas sob a orientação de profis-
sionais especializados para uma intervenção junto à criança e a família.

Destacamos o fato de cinco sujeitos estarem na fase Coativa, Van Dijk (1989), 
diz que nesta fase as crianças surdocegas realizam experiências motoras por meio 
de movimento co-ativo, sendo fundamento para seu desenvolvimento e aprendi-
zagem, por fornecer qualidade e quantidade de interações com pessoas, objetos e 
acontecimentos, dando pontos de referência para a criança surdocega organizar seu 
mundo, estimulando-a e motivando-a a comunicar-se e relacionar-se com o mundo 
a sua volta. Podemos finalizar e indicar ao grupo analisado, uma forma de comuni-
cação expressiva mais frequente. Essa comunicação poderá emergir com maior ou 
menor facilidade caso os fatores ambientais, tais como família, escola, instituições 
auxiliares de atendimento trabalhem coordenadamente impulsionando a criança 
surdocega para ampliar cada vez mais suas interações sociais.
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Estamos cientes que o trabalho apresenta limitações que poderão ser reto-
madas em outras pesquisas, que tratem de aquisição da linguagem do surdocego, 
formas de comunicação e intervenção junto às famílias, equipe multidisciplinar e 
escolar, pois através deles poderemos chegar a novos achados que ajudarão a com-
preender com mais clareza questões que envolvam o emergir da comunicação na 
criança surdocega.  
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Pôster

ABOrdAGEM INTErdIsCIPLINAr dE LEITUrA 
NA AULA dE LÍNGUA POrTUGUEsA

MAyArA rICArdO BATIsTA dE LIMA (UFPB)
JACyArA FArIAs dOs sANTOs (UFPB)

Introdução

A palavra interdisciplinaridade tem sido usada com muita frequência desde 
o final da década de 1980 nas atividades da área de educação para contrapor-se à 
ideia de “disciplinar”, de blocos de disciplinas do currículo escolar. Desde os Parâme-
tros Curriculares Nacionais (PCN) ao atual texto preliminar da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC/2015) tem-se fomentado a proposta de elaboração e implemen-
tação de projetos interdisciplinares. Entretanto, ao que tudo indica, ainda é muito 
parca a efetivação dessas propostas, quer pela compreensão de como poderia (de-
veria) acontecer, quer pela “resistência” ainda presente nas escolas e universidades 
de promover o diálogo entre Disciplinas curriculares e/ou cursos de licenciaturas. 

A inquietação mediante o uso do termo tem propiciado reflexões na área de 
Língua Portuguesa (LP), por entendermos que, a postura interdisciplinar poderia(á) 
trazer às ações pedagógicas de cada componente curricular um sentido mais abran-
gente do que e para que aprender a especificidade de cada componente e como essa 
aprendizagem pode e deve ser instrumentalizada dentro e fora da escola. Neste 
sentido, este trabalho constituiu-se como parte do Projeto PROLICEN2016 intitulado 
Abordagem interdisciplinar de leitura na aula de Língua Portuguesa e tem como ob-
jetivo as atividades de leitura nas aulas de língua portuguesa e as possibilidades de 
inserção de ouros componentes curriculares na realização dessas atividades. Estão 
sendo realizadas nesse intuito, oficinas com alunos de licenciatura na Universidade 
Federal da Paraíba, onde procuramos fazer uma interação nas diversas licenciatu-
ras no intuito de perceber com os graduandos como pode ser trabalhada a inter-
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disciplinaridade, provocando assim uma discussão a respeito não só do trabalho de 
leitura em sala de aula, mas também sobre o ser docente.

Ao falarmos em leitura e, sobretudo, leitura de texto nos remete ao uso inter-
disciplinar e transdisciplinar que perpassa por esse objeto de ensino, pois assim 
como acontece na aula de Língua Portuguesa, todos os outros componentes curri-
culares1 utilizam-se da leitura e escrita de texto para ser trabalhado em sala de aula. 
Entretanto a abordagem é diferenciada, visto que o trabalho com o texto na aula 
de Língua Portuguesa não é apenas discutir a temática abordada e as informações 
contidas no mesmo. Pois, quer na leitura, quer na produção de texto, o foco é com-
preender e fazer-se compreender por meio de constituintes estilísticos (literários), 
linguísticos, expressivos, discursivos, contextuais, entre outros que o texto contém.

Para a realização da pesquisa, buscamos a principio acompanhar as atividades 
realizadas por professores da educação básica em escolas públicas, mas por não 
conseguirmos abertura para a realização do trabalho, estamos realizando a pesqui-
sa e aplicação de oficinas na Universidade Federal da Paraíba em uma disciplina do 
Centro de Educação, que tem por nome Pesquisa e Cotidiano Escolar, onde houve 
uma grande receptividade tanto da professora da disciplina como pelos alunos, na 
qual encontramos alunos das mais diversas licenciaturas o que nos favoreceu para 
a realização de um bom trabalho, já que será de grande proveito poder trabalhar a 
interdisciplinaridade envolvendo áreas como História, Biologia, Química, Artes entre 
outras para a formação de futuros professores.

Teorizando a pesquisa

A necessidade de dar significado às ações pedagógicas e aos conteúdos disci-
plinares para além dos espaços escolares tem motivado a articulação e integração 
de componentes curriculares tanto na escola quanto na Universidade, por meio da 
elaboração de atividades e projetos interdisciplinares que permitam ao estudante 
brasileiro, sobretudo, do ensino básico, alcançar metas descritas em documentos 
oficiais. O texto preliminar da BNCC (2015, p. 8) afirma que:

1. Componentes curriculares correspondem neste projeto às disciplinas escolares.
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A escola não é a única instituição responsável por garantir esses direitos, 
mas tem um papel importante para que eles sejam assegurados aos 
estudantes. Para que possa cumprir esse papel ao longo da educação 
básica serão mobilizados recursos de todas as áreas do conhecimento 
e de cada um de seus componentes curriculares, de forma articulada 
e progressiva, pois em todas as atividades articuladas aprende-se a se 
expressar, conviver, ocupar-se da saúde e do ambiente, localizar-se no 
tempo e no espaço, desenvolver a visão de mundo e apreço pela cultura, 
associar saberes escolares ao contexto vivido, projetar a própria vida e 
tomar parte na condução dos destinos sociais. 

Ao prever o que é necessário realizar ao longo da educação básica, o documen-
to retoma a ação interdisciplinar já descrita nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
nos PCN e nas Orientações Curriculares Nacionais para Ensino Médio (OCEM), res-
saltando a necessidade de que a aprendizagem dos conteúdos pertinentes a cada 
componente curricular e a cada área transforme-se (torne-se) significativa para a 
formação integral do aluno do ensino básico. Desta forma, a escola tem o compro-
misso de desfazer as famosas “caixinhas” em que se guardavam ou guardam as dis-
ciplinas usadas apenas dentro da escola e, muitas vezes trabalhadas apenas como 
treinamento para se fazer uma avaliação pontual.

Se por um lado a escola apresenta ainda dificuldade a se adequar ao que pre-
veem os documentos oficiais e às necessidades de sua clientela, advinda da demo-
cratização do ensino, a universidade e, sobretudo os cursos de Licenciatura dão si-
nais de que ainda precisam reformular-se para atender tanto ao aluno que ingressa 
em suas salas de aula como avaliar o professor que está formando.

No caso da Universidade, há ainda a ausência de atividades que promovam di-
álogo entre as licenciaturas, afinal todas as licenciaturas formam os professores que 
vão para as escolas. Como poderemos formar professores desafiados nas escolas a 
proporem atividades interdisciplinares se na formação inicial ainda não acontece a 
vivência da interdisciplinaridade? 

Diante desse desafio e, entendendo a língua(gem) como elemento de toda e 
qualquer interação humana e o texto como materialização dessa língua(gem) e ain-
da compreendendo que, ao abordar questões de interdisciplinaridade, multidisci-
plinaridade, transversalidade, corremos o risco de falar tudo menos do que é foco 
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no componente curricular que precisamos dar conta, é que nos propomos aqui 
demarcar o lugar que cada componente curricular ocupa mediante uma atividade 
interdisciplinar. No caso específico do trabalho realizado com leitura e escrita de 
texto, é naturala utilização de leitura e produção textual em todos os componentes 
curriculares e, mais especificamente nas aulas de Língua Portuguesa. Seria possível 
realizar esse trabalho interdisciplinar na escola? Como seria possível?

 A preponderância (e quiçá ousadia) deste projeto é exatamente tentar tor-
nar aplicável o que tem sido proposto pelas correntes sociointeracionistas para o 
ensino de língua. Pois não se trata, neste caso, apenas de trazer uma receita de 
como poderia acontecer o trabalho interdisciplinar com leitura de texto, diz respeito 
a concepções de língua(gem), ensino de Língua Portuguesa e dos mitos criados a 
partir do que temos vivenciado na escolas e nos cursos de formação sobre o que é 
ensinar e o que é aprender a partir de uma postura interdisciplinar.

Esse paradigma tem exigido dos cursos de formação (inicial e continuada) 
constantes reflexões sobre as práticas educativas e reformulações nas formas de 
aprender e ensinar, sobretudo, no que concerne às atividades de ler e escrever a 
língua oficializada no país – o Português, considerando que o estudante já chega à 
escola sabendo a língua em sua modalidade oral.

Neste sentido, a docência em Língua Portuguesa no Ensino Básico tem-se cons-
tituído como um grande desafio para os professores e alunos. Tal desafio torna-se 
mais expressivo quando refletimos sobre o papel que o componente curricular Lín-
gua Portuguesa, precisa desempenhar diante de todas as reformas que têm acon-
tecido na sociedade e nas diretrizes nacionais para a educação. 

É com o olhar voltado para leitura do texto que entendemos que o ensino de 
LP em suas duas grandes áreas – língua e literatura – deve e pode acontecer de for-
ma consonante. Pois, ensinar/aprender língua e literatura, mediada pelo texto, é, a 
nosso ver, a função do componente curricular Língua Portuguesa durante o ensino 
básico. Neste sentido, as aulas de LP devem ser aulas de leitura e de escrita (produ-
ção) de textos diversos, usando para a aquisição, aprimoramento dessas habilida-
des, a análise reflexiva dos elementos linguísticos e literários pertinentes ao texto.

Por isso, fomentar a mediação do texto, não como um pretexto para o ensino 
de classificações e tipologias, tem sido um desafio nas licenciaturas e nos cursos de 
formação inicial e continuada, visto que o papel desempenhado pelos professores 
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de LP nas escolas é o de repassar conteúdos gramaticais e interpretação textual, 
ainda, quando possível dividirem ou ocultarem a literatura do ensino de língua, o 
que acontece também no âmbito da universidade. 

Porém, em tempos que se proclama a interdisciplinaridade como alvo a ser 
perseguido na escola, como poderemos separar duas áreas dentro de um mesmo 
componente curricular que tem a responsabilidade de tornar o aluno produtor de 
texto e leitor crítico da realidade que o circunda?

Apesar de compreendermos que há, muitas vezes, uma necessidade didática 
de fazer a separação, insistimos no uso do texto como objeto de estudo linguístico 
e literário, tanto na escritaquanto na sua leitura, e por isso a relevância de realizar 
uma aproximação maior entre língua e literatura.  

Diante da realidade exposta, faz-se necessário abordamos o trabalho a ser fei-
to em LP quer na Universidade, quer na escola, como ensino e aprendizagem de 
elementos linguísticos e literários e dos demais componentes curriculares, a partir 
da leitura e produção de textos .Neste contexto, é que a realizarmos as atividades 
relacionadas à leitura de texto na escola como aspecto a ser perseguido por todas 
as áreas e não só na escola.

 O ensino de Língua Portuguesa tem enfrentado desafios das mais diversas 
ordens, quer pelas exigências que toda a sociedade (os pais, o aluno, os colegas que 
lecionam outro componente curricular, os programas e projetos propostos pela ins-
tância governamental, os diversos documentos que regulam o ensino de LP, os exa-
mes nacionais que avaliam o ensino, entre outros) estabelece, quer pelas próprias 
condições (tempo para leitura, reflexão sobre a prática na sala, alunos desmotiva-
dos a compreenderem para que servem as aulas de LP, entre outras) que são dadas 
para desenvolver no aluno as habilidades de leitura  e de escrita que poderão servir 
para alcançar o objetivo mais amplo do ensino básico: formar o cidadão.

A razão de ser das propostas de leitura e escrita é a compreensão ativa e 
não a decodificação e o silêncio; a razão de ser das propostas de uso da 
fala e da escrita é a interlocução efetiva, e não a produção de textos para 
serem objetos de correção; as situações didáticas têm como objetivo le-
var os alunos a pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e 
utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos definidos (BRA-
SIL: 1998, p.19).
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 Os sentidos que devem(riam) ser dados ao ensino de LP nas escolas brasi-
leiras, segundo o documento, vão ao encontro ao que propomos nesta pesquisa e 
nos levam a acreditar na necessidade da vivência de atividades de ensino que pro-
porcionem experiências em docência com leitura e produção de textos literários ou 
não e/ou dentro de outros componentes curriculares, dimensionando a língua não 
apenas como código, mas como instrumento de interação e, portanto, importante 
na tão almejada formação para a cidadania. É essencial a experiência de trabalhar 
as atividades efetivas com o texto, usando os mecanismos linguísticos, literários, 
culturais e sociais para formar leitores e produtores de textos durante os anos que 
o aluno permanece na educação básica. E é isto que temos realizado na escola e na 
universidade.

relato de experiência x leitura e produção textual

Na escola, muitas vezes, não nos damos conta de quanto os textos podem e 
são inúmeras possibilidades de se trabalhar com a interdisciplinaridade, na leitura 
de um conto que retrata o período da escravidão, por exemplo, porque não trazer 
reflexões históricas sobre a temática? Isso não é estudar Língua Portuguesa e His-
tória interdisciplinarmente? Nas propostas de produção textual, quando trazemos 
temas como o Aquecimento Global não estamos trazendo a Biologia para a nossa 
aula de LP? Por acaso estamos deixando de dar aula de Língua Portuguesa? A res-
posta para todas essas perguntas é Não. A LP está presente em todas as áreas e 
é través dela que a possibilidade de ensinar as demais disciplinas se concretiza, 
devemos pensar que propor atividades de leitura e escrita não é privilégio apenas 
da aula de Língua Portuguesa e ensinar a ler e escrever deve ser um engajamento 
dos professores das demais disciplinas. O que temos encontrado nas escolas na 
maioria das vezes é que a leitura literária é a resistência de tais práticas e isso tem 
dificultado a implantação dessa proposta de ensino, no entanto é necessário iniciar 
discussões dessa natureza já na formação docente para que isso não seja, mais tar-
de, na prática docente, tomado com a estranheza com a qual temos nos deparado 
em sala de aula.

A democratização da escola e o acesso de todos à educação têm propiciado a 
entrada e a permanência de sujeitos das diversas realidades socioculturais, o que 
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tem exigido da escola repensar as suas prioridades e, de maneira singular, o seu 
currículo, visto que é a escola a maior agência de letramento e responsável pela 
inserção da maioria dos sujeitos ao mundo da escrita, o que lhe impõe o dever de 
dar sentido aos usos da escrita dentro e fora da escola. A partir dessa definição do 
papel que a escola deve desempenhar, evidencia-se o que é preciso fazer, como diz 
Lerner (2002, p.17-8), quando afirma que:

“O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recor-
rem aos textos buscando respostas para os problemas que precisem 
resolver [...] O necessário é fazer da escola uma comunidade de escrito-
res que produzem seus próprios textos para mostrar suas ideias [...] o 
necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita sejam ins-
trumentos poderosos que permitem repensar o mundo e reorganizar o 
próprio pensamento [...] O necessário é, em suma, preservar o sentido 
do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem, o necessário é pre-
servar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas 
sociais para conseguir que os alunos se apropriem delas, possibilitando 
que incorporem à comunidade de leitores e escritores, a fim de que con-
sigam ser cidadãos da cultura escrita.”

Em outras palavras, é preciso fomentar a leitura e a escrita como forma de 
inserir o sujeito nas práticas sociais. Quase sempre quando falamos de leitura e 
ou escrita de textos sempre nos reportamos a um único componente curricular: a 
Língua Portuguesa. Todavia é necessário dar visibilidade ao texto não como algo ex-
clusivo das aulas de Português, pois ao falarmos em texto já nos remetemos ao uso 
interdisciplinar que perpassa por esse objeto de ensino, haja vista que, assim como 
acontece na aula de Língua Portuguesa, todos os outros componentes curriculares 
utilizam-se da leitura e escrita de texto para trabalharem seus conteúdos em sala 
de aula. Segundo Guedes e Souza (2000, p.13) um compromisso de todas as áreas, 
trás a discussão justamente isso, como acontecem às atividades de leitura e escrita 
nas demais áreas além da disciplina de língua portuguesa, e se há esse trabalho nas 
escolas. Esse trabalho deve ser realizado por toda a comunidade escolar:
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“Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma 
vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudan-
te que é responsabilidade da escola. Ensinar é da condições ao aluno 
para que ele se aproprie do conhecimento historicamente construído e 
se insira nessa construção como produtor de conhecimento.”

Ler e escrever não são apenas responsabilidade do professor de língua portu-
guesa, pois como se compreenderia um problema matemático sem que o profes-
sor de matemática ensinasse a compreender os termos da área contidos no texto? 
Como se compreenderia da mesma maneira textos de ciências sem que o professor 
de ciências desse sentido a palavras que, na maioria das vezes, não fazem parte 
do cotidiano do aluno? A atividade de leitura deve fazer parte de todo componente 
escolar, para que o aluno domine ao menos o básico de diversas áreas que irão lhe 
servir como base para a vida, lhes tornando pessoas capazes de se posicionar pe-
rante a sociedade em que está inserida.

Mesmo se entendemos que o trabalho realizado em LP está centrado em ati-
vidades de leitura e escrita de texto, não podemos dizer que o uso do texto é uma 
exclusividade do ensino de Língua. Há, pois, no texto, inclusive no literário, a possi-
bilidade de ser abordado por componentes curriculares diversos, advém de tal afir-
mativa o seu caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transversal. Segundo Guedes 
e Souza (2000 p. 17) todo professor deve procurar meios para se trabalhar a leitura 
e escrita em sala de aula na sua respectiva área de ensino, dando meios para que 
os alunos possam compreender textos das mais diversas áreas, e não apenas o 
professor de português ser responsável por todo esse trabalho com a leitura e com-
preensão de textos:

“(...), cada professor, na aula de sua perspectiva área (ou dois ou mais 
professores em trabalho multidisciplinar), vai promover a leitura de tex-
tos que valem apena ser aprofundados: agora todos vão viver o encan-
tamento da descoberta dos muitos sentidos em um texto decisivo para 
o conhecimento produzido pela humanidade. Esta leitura de inserção do 
aluno no universo da cultura letrada desenvolve a habilidade de dialogar 
com os textos lidos, através da capacidade de ler em profundidade e in-
terpretar textos significativos para a formação de sua cidadania, cultura 
e sensibilidade.”
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Porém, como atividade interdisciplinar, é necessário ter clareza do que, em 
cada componente pode ser trabalhado, no objeto ou no tema comum. No caso par-
ticular de Língua Portuguesa, podemos usar textos de diversas áreas para realizar 
atividades de leitura e/ou escrita, porém é importante demarcar o que se faz com 
esse texto ou tema dentro da aula de LP, para não incorrer no erro de só realizar 
atividades que busquem o texto pelos elementos linguísticos em si mesmos ou de 
apenas generalizar o tema, como corrobora Geraldi (2013, p. 3) quando diz que: 

“Tratar um tema multifacetário é sempre um risco. Risco que se apre-
senta de duas formas: ou bem o especialista restringe-se ao ponto de 
vista de sua disciplina, excluindo outros em nome da conveniência de 
delimitar a questão, ou bem “corre à rédea solta na multiplidisciplinari-
dade e cai numa deriva que leva frequentemente a deixar o campo de 
sua disciplina para tudo dizer, tudo descrever, ser especialista em tudo e 
de fato nada dizer” (Fall, 1998: 74) [grifo do autor]. 

Neste sentido, vemos que a atividade ou Projeto interdisciplinar, como prefe-
rem os documentos oficiais, deve permitir que diante de um objeto ou de um tema 
específico cada componente curricular trace metas para trabalhá-lo, abordando o 
conteúdo que lhe é peculiar. No caso específico do componente Língua Portuguesa, 
a interdisciplinaridade pode acontecer com componentes da área comum ou de 
outras áreas, visto que o trabalho de leitura e escrita de texto é interdisciplinar. Por-
tanto pode-se usar um texto da Matemática, um gráfico ou um texto sobre cultura 
que o professor de História, de Inglês, de Educação Física usaria. Porém é relevante 
pensar o que o professor de Língua Portuguesa proporia como atividade mediante 
o texto e o que o professor de Educação Física proporia mediante o mesmo texto. 

Ao realçarmos o lugar que cada componente tem quando realizamos uma ação 
interdisciplinar, ratificamos a ideia de que há abordagens distintas para um mesmo 
objeto em componentes curriculares distintos. Como o componente curricular so-
bre o qual nos debruçamos é a Língua Portuguesa, consideramos relevante trazer-
mos para a discussão teórica referente às concepções de língua e de texto.

Com a finalidade de repensarmos o lugar do texto, da leitura e da produção 
textual na aula de Língua Portuguesa na educação básica, consideramos convenien-
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te apresentarmos o que diz Castilho (1998) sobre o ensino de LP e os modelos teóri-
cos que perpassam as “escolhas” da postura pedagógica da língua.

O objeto de ensino da língua, na perspectiva sociointeracionista, é o gênero 
discursivo e o texto é a unidade de ensino, de onde devem partir as práticas de lei-
tura, as produções textuais e a análise e reflexão sobre a língua. A leitura, então, é 
atividade de interação entre autor-texto-leitor e o leitor, o indivíduo que aciona seus 
conhecimentos prévios para compreensão das marcas e pistas deixadas pelo autor. 
A escrita, nessa concepção, é o local da produção e análise da produção de sentidos, 
da aplicação de elementos referentes à organização composicional e da seleção das 
marcas linguísticas adequadas ao gênero discursivo em questão e à situação comu-
nicativa em que esse está inserido (CORACINI, 1995). 

Apesar da resistência de cada licenciando em discutir o que é especifico de 
sua disciplina, é possível propor atividades que permitam um dialogo mediado, so-
bretudo, pela leitura e escrita, um dialogo que leve em consideração uma melhor 
formação tanto dos professores como dos alunos na educação básica.
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ANALIsANdO As CONTrIBUIÇÕEs dE 
FONOAUdIóLOGOs PArA EdUCAÇÃO dE sUrdOs: 
TrAÇANdO Os PErFIs dAs PEsQUIsAs rEALIZAdAs NA 
FUNEsO, UFPE E UNICAP

MArCELA GOMEs BArBOsA (UNICAP)
WANILdA MArIA ALvEs CAvALCANTI (UNICAP)

Introdução

A pesquisa que realizamos no período 2014/2015 nos permitiu mapear as con-
tribuições do curso de Fonoaudiologia da UNICAP para a prática clínica com surdos. 
Desse modo, identificamos o perfil da ação desses profissionais no atendimento a de-
mandas linguísticas de surdos que procuram esses serviços. De posse dos resultados 
sentimos o interesse em ampliar o estudo envolvendo outras duas instituições de En-
sino Superior que possuíam o Curso de Fonoaudiologia. O nosso propósito com esse 
trabalho foi ampliar a proposta e conhecer contribuições de fonoaudiólogos para a 
educação e clínica fonoaudiológica para surdos pertencentes a outros cursos de Fo-
noaudiologia, do Recife e área metropolitana dentro da mesma temática.  Portanto, 
demos início a um novo plano de trabalho a partir do 2º semestre de 2015 com a fi-
nalidade de elaborar um perfil das tendências principais que envolvem esse trabalho. 
A educação de surdos é um tema que vem sendo pesquisado, debatido, no entanto, 
parece que em algumas dessas instituições, a perspectiva de um trabalho no qual 
seja respeitado o direito de surdos, nem sempre é observado, tal qual preconizam as 
leis que norteiam as políticas públicas brasileiras. 

Fundamentação teórica

A Língua Brasileira de Sinais, primeira língua dos surdos, é uma língua de nature-
za visual-motora com estrutura gramatical própria, constituindo um sistema linguísti-



386

XXVI Jornada do Gelne

co de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil (Lei 10.436/02). 

Durante muitos anos, o atendimento fonoaudiológico foi trabalhado, unicamen-
te, através da metodologia oralista que, de acordo com Goldfeld (2002), visa à integra-
ção da criança surda na comunidade de ouvintes, dando-lhe condições de desenvol-
ver, unicamente, a língua oral. Estudos mais recentes mostram que esta abordagem 
não atende, na grande maioria das vezes, a demanda linguística do sujeito surdo na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem, entrando em rota de colisão com as políti-
cas públicas brasileiras. Nesse caso, ele geralmente, apresenta um vocabulário pobre 
mostrando também muitas dificuldades na aquisição da língua portuguesa escrita. 

Diante desse cenário, indagamos sobre quais contribuições os educadores e fo-
noaudiólogos podem trazer para o desenvolvimento da linguagem do surdo? Qual 
abordagem é considerada como mais completa e eficaz no atendimento fonoaudioló-
gico para a terapia do sujeito surdo? Qual é o papel do fonoaudiólogo nesse processo?  
Segundo Moura (2000), o papel do fonoaudiólogo nesse processo ainda é duramente 
questionado, pelo fato de muitos manterem-se atrelados ao oralismo como foi men-
cionado anteriormente. Segundo as políticas públicas, a abordagem bilíngue é aquela 
na qual o sujeito surdo tem acesso e/ou usa as duas línguas, Libras como primeira lín-
gua e Língua Portuguesa escrita como segunda língua, agora definidas no Brasil pela 
lei 10.436/02 e pelo decreto 5.626/05.  

Segundo Lacerda e Góes (2000), a língua de sinais é a língua natural dos surdos 
e o português é a língua oficial do Brasil. O domínio das duas línguas permite aos sur-
dos uma comunicação mais eficiente e completa. A fundamentação para esse estudo 
contou com autores que se preocupam com a questão, tais como: Goldfeld (2002); 
Lacerda (2000, 2006, 2013); Pereira (2003); Lodi (2003, 2005, 2009, 2012); Koslowski 
(2000); Quadros (2003, 2007, 2008, 2009); Quadros e Cruz (2011) dentre outros. Esses 
trabalhos trazem experiências realizadas, através das quais poderemos ter uma no-
ção mais apurada do quadro geral da intervenção realizada por fonoaudiólogos que 
trabalharam com o tema. Entendemos que, desse modo, que poderíamos analisar as 
propostas fonoaudiológicas realizadas e/ou sugestões que elas certamente oferece-
riam ao final de suas investigações, podendo ou não desmistificar algumas afirmações 
que apontam para o fato de que surdos são vistos como maus leitores e escritores 
por não compreenderem o teor do texto escrito, além de apresentarem baixos níveis 
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de leitura alcançados por grande parte deles (FRIÃES e PEREIRA, 2000). São ofereci-
dos aos surdos espaços muito restritos de uso da leitura, empregando de um modo 
geral textos curtos, simples e sem muita possibilidade de discussão em torno do seu 
conteúdo. Outra afirmação a desmistificar é a de que sua escrita é confusa e desor-
ganizada não apresentando condições de ser compreendida por leitores em geral. Do 
mesmo modo, atualmente, sabe-se que o oralismo não respondeu as expectativas 
daqueles que entendiam essa filosofia educacional como a mais adequada para os 
surdos. Apesar da perda auditiva, o surdo tem condições de alcançar a proficiência 
na língua portuguesa, dependendo, principalmente, de condições que o ofereçam. 
Segundo Goldfeld (2002) e Lacerda (2013), o sucesso da escrita em segunda língua 
por surdo dependerá do trabalho feito pelo professor. Nesse caso o fonoaudiólogo 
também pode auxiliar na melhoria do atraso de linguagem escrita que o surdo apre-
sente. Muitos professores de escolas públicas e privadas e outros profissionais não 
estão preparados metodologicamente, contribuindo para que o atraso da linguagem 
desse surdo permaneça sem uma significativa melhoria. Quando chega a clínica fono-
audiológica profissionais oferecem pouco uso da  Libras como mediadora da terapia.

Observamos a necessidade de modificação desta prática, pois a partir da me-
diação da língua de sinais para aquisição da linguagem escrita, há grande possibili-
dade de sucesso no desenvolvimento desse sujeito, resultando numa terapia, mas 
eficiente.

Metodologia 

Trabalhamos com a metodologia qualitativa, que nas ciências sociais abrange 
universos de significados, motivos, crenças, valores, empregando a pesquisa bi-
bliográfica que é desenvolvida com base em livros, artigos científicos, dissertações, 
teses.

Esse tipo de pesquisa é muito parecido com a pesquisa documental, elas dife-
rem pelo fato de que a análise documental não recebe tratamento analítico. Utili-
zamos apenas um quadro com características quantitativas para compor um perfil 
participativo, movimento permitido pela pesquisa qualitativa.
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Local da pesquisa

Realizamos a pesquisa na cidade do Recife e região metropolitana em institui-
ções de Ensino Superior que oferecem o curso de Fonoaudiologia, são: Universida-
de Federal de Pernambuco e na Fundação de Ensino Superior de Olinda, trabalhan-
do com pesquisas existentes no acervo do memorial, da biblioteca geral, e/ou do 
próprio curso.

Constituição do corpus

O corpus constituiu-se de dez (10) trabalhos realizados na FUNESO (instituição 
nº 2), quarenta e dois (42) na UFPE (instituição nº 3) e da pesquisa anterior foram 
noventa e nove (99) da UNICAP ( instituição nº 1).

Procedimentos de Coleta

Para a coleta de dados, seguimos as fases definidas no planejamento inicial 
para a realização desse trabalho e constante dos objetivos. Procuramos as institui-
ções de ensino superior já mencionada, e, após autorização, realizamos o levanta-
mento dos trabalhos existentes que tratassem do assunto, reunindo-os por temas 
e orientações que traziam.

 Procedimentos de Análise

Trabalhamos inspirados em Bardin (2011) e sua teoria de análise de conteúdo. 
A maioria dos procedimentos de análise, segundo Bardin (2011), organiza-se em tor-
no de um processo de categorização. 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o 
gênero, com critérios previamente definidos. O critério de categorização pode ser 
semântico (categorias temáticas, por exemplo), sintático (verbos, adjetivos) léxico 
(classificação das palavras segundo o seu sentido e expressivo). 
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Seguindo-se a essa fase, e após a leitura dos resumos, buscamos conhecer as 
propostas de orientações com as quais os fonoaudiólogos trabalhavam. Seguiu-se 
uma nova fase de leitura mais detalhada de todos os trabalhos. Iniciamos a organi-
zação das propostas que foram explicitadas a fim de poder analisar, com mais cla-
reza as contribuições dos fonoaudiólogos para a melhoria da comunicação do surdo 
na sociedade, procurando também registrar se nessas propostas identificavam o 
respeito às demandas do surdo.

resultados 

Instituição nº 2- consideramos importante, comentar que a biblioteca da insti-
tuição pesquisada encontrava-se em fase de reorganização, funcionário organizan-
do todo acervo o que dificultou o acesso aos trabalhos que estavam ali localizados. 
Não fomos autorizados a ter acesso aos trabalhos de iniciação científica. A seguir, 
mostraremos o quadro das pesquisas por temas.  

QUADRO I – Instituição nº 2

O levantamento de trabalhos realizados por alunos dessa instituição foram: 01 
(um) TCC e 09 (nove) trabalhos de especialização.

Após a leitura dos resumos e algumas informações no corpo do texto levanta-
mos os seguintes dados:
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a) Quanto ao TCC:

1) Aquisição da Linguagem em Sujeito Implantado - a pesquisa faz menção ao 
sujeito implantado que, diante do emprego dessa tecnologia, consegue apresentar 
uma melhor discriminação na fala em ambientes silenciosos do que na presença de 
ruídos. Portanto, pode mostrar inabilidade na compreensão de fala, e sentir dificul-
dades na recepção do som porque no ruído são exigidos mais canais auditivos para 
atingir o reconhecimento da fala. 

b) Quanto aos trabalhos de especialização:

1) Aquisição da Língua de Sinais - ressalta a importância da aquisição da Libras 
pelos profissionais de diversas áreas que atuam junto ao surdo, pois favorece a 
inclusão, comunicação no ambiente escolar, mercado de trabalho, na sociedade. 
Destaca ainda que o professor de Língua Portuguesa tem papel importante como 
mediador no processo de aprendizagem dessa língua. Crianças surdas e ouvintes 
passam por estágios semelhantes no desenvolvimento da linguagem, desde o nas-
cimento até por volta dos quatorze meses momento no qual ambos apresentam o 
balbucio manual e oral. A interdisciplinaridade possibilita uma melhor qualidade de 
ensino.  

2) Aquisição da Língua de Sinais e Língua Portuguesa na perspectiva bilín-
gue - trata das duas línguas, num contexto bilíngue. De acordo com a pesquisa o 
surdo deve ter conhecimento das duas línguas a partir da infância e a cada língua 
apreendida ampliaria a percepção de mundo e as possibilidades de interpretar as 
situações do cotidiano. Esse aprendizado deve ser baseado na visão e não na audi-
ção. É notório o desenvolvimento da escrita quando os surdos são mediados pela 
Língua de Sinais. Deve ser incentivada as práticas de escrita dialógicas, interativas 
e menos mecânicas, para que o aluno surdo sinta a necessidade de ler e escrever.  

3) O tema - família como parceira no processo de desenvolvimento da lingua-
gem tem um grande potencial, pois a partir do emprego da mesma forma de co-
municação poderá transmitir para o filho valores, regras de convivência familiar/
social, que influenciam no desenvolvimento da personalidade e do caráter do seu 
filho (a). A pesquisa relata também que a relação família/escola constitui-se ele-
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mento facilitador de aprendizagens e de formação cidadão, no entanto, a postura 
de algumas instituições de ensino e de professores que não estão preparados 
para receber o aluno surdo, portanto, neste último caso se apresenta como um 
dificultador do processo.

4) O tema inclusão social e escolar do surdo destaca que a Língua de Sinais 
quando apreendida pelo surdo, família, escola, sociedade estabelece um relacio-
namento significativo entre todos, ampliando o desenvolvimento do seu potencial, 
tornando o surdo um cidadão consciente, autônomo, capaz de interagir no meio 
em que vive. A falta de conhecimento da Libras gera uma série de prejuízos no de-
senvolvimento do surdo, causando isolamento, agressividade e tendo seu “intelecto 
prejudicado”. Incluir o surdo no aprendizado da música contribui para o desenvolvi-
mento da cognição, motor dentre outros aspectos.  

5) O Intérprete de Libras sob o olhar do surdo - a pesquisa descreve que os 
intérpretes não possuem muito conhecimento da Língua de Sinais (aspectos de sua 
gramática, estrutura, etc.), levando a falhas na tradução/interpretação.

Instituição nº 3 O curso de Fonoaudiologia desta instituição já ofereceu o Mes-
trado em Fonoaudiologia. Portanto, encontramos, principalmente, dissertações. 
Este acervo, fica na biblioteca central e é chamado de memorial. Os trabalhos de 
conclusão de curso e de especialização localizam-se na biblioteca dos respectivos 
centros.  Abaixo, mostraremos a distribuição das pesquisas por temas.  

QUADRO II – Instituição nº 3
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O levantamento de trabalhos realizados por alunos dessa instituição de Ensino 
Superior foram: 07 (sete) monografias de especialização, 22 (vinte e dois) Trabalhos 
de Conclusão de Curso, 13 (treze) do Pibic e não encontramos dissertações e teses 
na área da Fonoaudiologia.

a) Quanto aos trabalhos de especialização:

1) O tema sobre a atuação fonoaudiológica a pesquisa nos mostra que muitos 
professores desconhecem  acerca do trabalho do fonoaudiólogo escolar dentro das 
escolas, além da melhoria da educação, carecendo de mais divulgação da profissão.         

2) O tema proposto de Aquisição da Linguagem oral retrata a relação de mães 
ouvintes e criança surda protetizada, na identificação do uso de estratégias de voz 
e da articulação na comunicação oral. Os resultados foram que as mães usam com 
maior frequência as estratégias facilitadoras de voz animada, interessante e com 
intensidade normal. 

3) A pesquisa de Saúde Coletiva faz menção ao processo de doação de apare-
lhos auditivos para idosos e seus resultados nos mostram que eles tem dificuldades 
de se adaptarem com a ASSI, com relação a manutenção dos aparelhos. Em outros 
estudos mostra que a carência na prevenção, diagnóstico, acompanhamento e cen-
tro de referência do atendimento para surdez. 

Os (02) dois trabalhos com os seguintes títulos, “Handicap auditivo em indiví-
duos pós-protetizados” e “Avaliação do conhecimento dos pais sobre os indicadores 
de risco para surdez congênita”. 

b) Quanto aos trabalhos de conclusão de curso:

Só foi possível encontrar os temas no Currículo Lattes dos orientadores, com 
o auxílio de uma professora do curso. Mas procuramos na medida do possível dar 
conta do nosso objetivo.  

c) Quanto às dissertações e teses:

Apesar de existir o Mestrado em Saúde da Comunicação, não encontramos 
muitas dissertações, nem teses na área de Fonoaudiologia, ou melhor dizendo, en-
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contramos apenas uma tese de Linguística a respeito da linguagem escrita do sur-
do. O trabalho baseou-se em 15 (quinze) textos escritos por surdos matriculados 
em instituições de ensino superior. Sendo 13 (treze) escritos por surdos oralizados 
usuários de Libras, 1(um) escrito por surdo não-oralizado usuário de Libras e 1 (um) 
produzido por um surdo oralizado não usuário da língua de sinais. Os textos escri-
tos pelos sujeitos surdos apresentam organização atípica. Observou-se influência 
da organização sintática-espacial da língua de sinais, no caso dos textos escritos por 
surdos usuário da Libras, e das especificidades interacionais instaurada pela surdez. 
Nos textos escritos por surdos que usam a língua de sinais há mais de 10 (dez) anos, 
ocorre o uso menor diversidade de recurso de coesão por reiteração, em relação ao 
texto escrito pelo voluntário surdo não-usuário de Libras e aos textos produzidos 
pelos surdos que usam língua de sinais há menos tempo. Observou-se também que 
os textos escritos por usuários da Libras há mais tempo, dificuldades com o uso de 
verbo e de preposições, em muitos casos, pela omissão dessas palavras. 

Encontramos dissertações de outros cursos como: comunicação humana, en-
fermagem e saúde da criança e adolescente nos currículos lattes dos orientadores. 

Reunindo com os dados da Unicap, que mostrou possuir o maior acervo de 
trabalhos sobre o tema, elaboramos o gráfico abaixo. Portanto, é um quadro geral 
das pesquisas realizadas nas instituições de ensino superior, Instituição nº 1, 2 e 3 
que inclui os seguintes trabalhos: Pibic, TCC, especializações, dissertações e teses.

QUADRO III  
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Conclusão 

Finalizar uma pesquisa representa atingir um objetivo e, com ele, poder co-
mentar sobre os resultados do que foi processado durante o período que trabalha-
mos em busca dos dados e depois na sua análise. O conhecimento que obtivemos 
a respeito das instituições visitadas representa um aprendizado no que se refere à 
atuação da Fonoaudiologia junto aos surdos. 

No Recife e área metropolitana existem além da Instituição que trabalhamos 
no ano de 2014/2015, mais duas, uma Instituição nº 2 e a terceira denominada Insti-
tuição nº 3. Observamos que na instituição nº 2 havia uma desmobilização do curso 
de Fonoaudiologia identificamos 01 (um) TCC, na Pós- graduação 09 (nove) trabalhos 
e não fomos autorizados a acessar os trabalhos de iniciação científica, apesar de es-
tarmos com o encaminhamento do Comitê de Iniciação Científica. Na instituição nº 
3 o Curso de Fonoaudiologia apesar de contar com o maior número de alunos den-
tre as que pesquisamos, já possuindo Mestrado em Saúde da Comunicação, hoje 
desativado, apresentou um quadro que pode ser assim demonstrado. Na especia-
lização em Fonoaudiologia encontramos apenas 07 (sete) trabalhos voltados para 
área de surdez, a maioria para Audiologia Clínica. Em relação aos trabalhos do Pibic 
e TCC, obtivemos os temas e resumos, através do Currículo Lattes dos orientadores.

Reunindo com os trabalhos da instituição nº 1, pesquisada anteriormente, fo-
ram acrescentados, com 99 (noventa e nove) trabalhos. Os dados revelaram que o 
tema – terapia de surdos - parece não ser relevante para as instituições nº 2 e nº 3.  
A tendência identificada na instituição nº 2 foi atuar na surdez trabalhando, o bilin-
guismo, a inclusão, a família, a Libras, o intérprete de Libras e a oralidade. A institui-
ção nº 3 tratou preferencialmente da oralização.    

Observamos que a maioria dos trabalhos das instituições pesquisadas no pe-
ríodo entre 2014 a 2016 retrata a importância de inclusão da prática da filosofia 
bilíngue no processo terapêutico/educacional do surdo, pois, é notório a melhoria 
do seu aprendizado quando mediado pela língua de sinais, pois facilita sua compre-
ensão da língua portuguesa escrita, contribuindo para seu pleno desenvolvimento. 

A instituição nº 1 destacou a importância do bilinguismo na maioria dos seus 
trabalhos, mostrando que grande parte dos fonoaudiólogos compreende a impor-
tância do trabalho mediado pela Libras, embora tenhamos verificado que é gran-
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de o número dentre eles que não conhecem a Libras. O emprego da  Libras e sua 
importância para o desenvolvimento do surdo representou uma grande presença 
nos diversos estudos registrando sempre a necessidade de um novo olhar para a 
terapia fonoaudiológica do surdo, e, trabalhada em toda a rede pública.  Através do 
contexto bilíngue o surdo vai adquirindo sua independência. 

Do mesmo modo que as outras duas instituições encontramos trabalhos que 
ressaltam a aquisição da linguagem, protetização, saúde coletiva, participação da 
família e escola como elementos facilitadores no processo de aprendizagem e for-
mação cidadã, portanto, referendando a compatibilidade dos estudos nas três ins-
tituições.    

Os surdos carecem de escolas, professores, fonoaudiólogos, entre outros pro-
fissionais, que orientem as famílias e que estejam capacitados para atender suas 
demandas. Podemos concluir que os trabalhos mostram que nos últimos anos uma 
gradativa mudança no olhar do fonoaudiólogo para as demandas linguísticas do 
surdo e suas especificidades. Com essa pesquisa esperamos contribuir para novas 
pesquisas sejam realizadas, enriquecendo a proposta fonoaudiológica para terapia 
com surdos.  
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AQUIsIÇÃO dA EsCrITA POr CrIANÇAs COM 
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INTErMEdIÁrIAs

MICHELINE FErrAZ sANTOs (UEsB)
NIrvANA FErrAZ sANTOs sAMPAIO (UEsB)

Indrodução

Neste texto, apresentamos uma parte da pesquisa que realizamos cujo obje-
tivo é analisar a aquisição da estrutura silábica complexa CCV de crianças com sín-
drome de Down (SD) com a finalidade de auxiliar/intervir no desenvolvimento da es-
crita/oralidade dessas crianças, considerando que, apesar de estarem na escrita, os 
sujeitos da pesquisa apresentam dificuldades na fala em relação a essa estrutura. 
Neste recorte, colocamos à mostra dados de MV, 11 anos, estudante do 5º Ano do 
ensino fundamental, criança com síndrome de Down (doravante SD), que frequen-
ta o Laboratório de pesquisa e Estudos em Neurolínguistica (Lapen), localizado na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e que se encontra no processo 
inicial de escrita1. Nesse sentido, dividimos o texto em duas seções, a saber: 1. Sobre 
a sílaba e a estrutura complexa CCV a partir do  modelo fonológico não linear e a 
noção de construção intermediária. e 2. Sobre o uso da sílaba com onset complexo 
CCV (encontro consonantal) por MV, vejamos:

1. Este texto faz parte de um projeto maior sobre a linguagem de sujeitos com síndrome de Down e o 
papel do mediador, aprovado pelo comitê de ética com número CAAE 29933144.7000.0055, coordena-
do pela Profa. Dra Carla Ghirello Pires.
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sobre a sílaba e a estrutura complexa ccv a partir do  modelo 
fonológico não linear

Sabemos que há uma complexidade na aquisição da linguagem, a sílaba, por 
exemplo, é uma unidade que tem no seu funcionamento regras, pois toda língua é 
regida por regras.

As sílabas, do ponto de vista de Câmara Jr (1977, p. 68, 69), “são as unidades 
espontâneas da série fônica, em que elas se combinam[...] a aquisição e a estrutu-
ração da língua na mente infantil é toda baseada na unidade silábica[...]”. Segundo 
Câmara Jr, a sílaba  é constituída de um aclive, de um ápice e de um declive,  ele não 
faz um estudo detalhado do molde silábico português, acima é uma dedução do 
molde silábico conforme a sua análise. Sendo o ápice constituído por uma vogal, o 
aclive por uma ou mais consoante e o declive pelas seguintes consoantes /S/, /r/, /l/ 
ou pela semivogal /j,w/, e pode haver, também, uma consoante nasal no declive.

Conforme Bisol (1999), a sílaba é a menor categoria prosódica, ela é o domínio 
parte constitutiva de regras da fonologia do português, há teorias que se interes-
sam e que enfatizam a sua estrutura interna e outras não. É importante salientar 
que a sílaba é uma unidade fonológica, sendo assim, uma unidade prosódica. Em 
português ela tem um núcleo ou cabeça que é sempre uma vogal, que é o elemento 
de maior sonoridade e tem as consoantes que a cercam, Bisol afirma que “ a sílaba 
é, pois, a categoria basilar da hierarquia prosódica e seu domínio é a palavra fonoló-
gica, ainda que intermediada pelo pé métrico”, o pé métrico é a combinação de duas 
ou mais sílabas e que tem uma relação de dominância entre elas, sendo que uma 
sílaba terá uma maior relevância do que as outras.

Consideramos que a sílaba possui uma estrutura interna com constituintes 
hierarquicamente organizados (onset ou ataque –  e rima a qual se ramifica em nú-
cleo e coda) aos quais a criança irá paulatinamente se ajustando. Dessa forma, prio-
rizaremos a sílaba complexa e a sua estrutura interna, que é a última a ser adquirida 
pelas crianças ditas normais ou não. Baseamo-nos, aqui, na visão de estruturação 
interna em que a sílaba, unidade fonológica, tem sua hierarquia interna, se forman-
do com uma estrutura não linear de constituintes: o onset, núcleo e coda, o núcleo e 
a coda se apresentam com uma vinculação maior, estando sob um subconstituinte 
adicional chamado rima. (cf. HALLE & VERGNAUD, 1978; SELKIRK, 1982). Essa teoria 
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defende que as sílabas são estruturadas, e, conforme Selkirk (1982), que se baseia 
em propostas já  feitas por Pike e Pike (1947) e Fudge (1969), “Esta teoria prevê um 
relacionamento muito mais estreito entre a vogal do núcleo e a consoante da coda 
do que esta vogal e a consoante do ataque”  (COLLISHHONN, 1999). 

Nesse modelo podemos perceber que o núcleo tem um lugar preferencial, pelo 
fato de apenas ele ser obrigatório na estrutura da sílaba; e as demais posições ocu-
padas por consoantes (onset e coda) são opcionais. Os constituintes silábicos podem 
ser ramificados ou não, tanto a rima quanto o onset, há na fala infantil inicial a res-
trição do uso de sílabas com coda e também dos onsets complexos (os encontros 
consonantais), e/ou chamado, também, de ataque ramificado, nosso foco neste tra-
balho.

Assim, segundo Selkirk (1982), a sílaba é uma unidade fonológica que possui 
uma estrutura hierárquica interna e tem um núcleo como elemento fundamental. 
Além do núcleo, preenchido por uma vogal, a sílaba do português pode ter em sua 
estrutura um onset, constituído de uma ou duas consoantes à esquerda da vogal 
núcleo, e uma coda, constituída de uma ou duas consoantes à direita dessa vogal 
(Silva, 1999). Os onsets podem ser simples ou complexos, isto é, formados por uma 
ou duas consoantes à direita da vogal, CV e CCV, respectivamente. O padrão silábi-
co CCV no sistema do português brasileiro é preenchido por plosivas ou fricativas 
labiais seguidas de ‘r’ ou ‘l’. De acordo com os estudos sobre a aquisição prosódica 
do português, a estrutura silábica CCV somente é adquirida pelas crianças após a 
fixação das estruturas V, CV e CVC (Cf. ABAURRE, 2001).

Durante o processo de aquisição da estrutura complexa CCV, a criança lança 
mão de algumas estratégias que visam evitar esse tipo de estrutura: redução de 
encontro, metátese e epêntese. Estudos como os de Abaurre (1988, 1991, 2001) e 
de Miranda (2007, 2009) mostram que os dados de escrita inicial podem oferecer 
indícios a respeito do conhecimento fonológico infantil.  

A criança vai adquirindo paulatinamente o sistema lingüístico da sua língua e 
lentamente ela vai também desenvolvendo um conhecimento internalizado tanto 
das unidades quanto das regras de seu funcionamento e assim vai construindo sig-
nificados e estabelecendo a compreensão da comunicação.
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Segundo Abaurre, a criança assim que começa a se apropriar da escrita, ela do-
mina tanto a estrutura sílabica V quanto a estrutura silábica CV, essa é denominada 
de sílaba canônica ou não marcada. Porém quando a estrutura silábica ocupa uma 
posição mais complexa parece que as crianças não conseguem resolver, que é a síla-
ba com a estrutura silábica CCV, na língua portuguesa, tem como o único elemento 
obrigatório o núcleo, que é a vogal, e tem a possibilidade do preenchimento da coda 
e também admite a ramificação do ataque. Esta sílaba é produzida mais tarde pelas 
crianças no processo de aquisição da linguagem oral, e passando para a escrita.

Nesse sentido, questionamos: Como se dariam as escolhas, quando necessá-
rias, perante a utilização de palavras que apresentam dificuldades para as crianças? 
Abaurre e Coudry (2008) analisam produções comumente caracterizadas como “es-
tilo telegráfico” para reconhecer nessas produções indícios de procedimentos de 
significação intermediários que constituem momentos fundamentais do processo 
de (re)elaboração linguística tanto dos afásicos como das crianças. Assim, consi-
derando Abaurre e Coudry (2008), ao abordarem esses processos de significação 
intermediários, verifica-se que os sujeitos têm autonomia para usar a linguagem 
porque absorvem a linguagem não como imutável e estática, mas como flexível e 
plástica, assim, para além de um produto de apagamentos, o estilo telegráfico ou 
processos intermediários sublinham escolhas possíveis no sistema linguístico, su-
blinham relações semânticas internas e os sujeitos manifestam essas relações em 
suas produções. 

sobre o uso da sílaba complexa (onset complexo) por mv

A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um 
cromossomo a mais, o par 21, por isso também conhecida como trissomia 21. Essa 
síndrome foi descrita em 1866 por John Langdon Down. Essa alteração genética 
afeta o desenvolvimento do individuo, determinando algumas características físicas 
e cognitivas. Sabe-se que a maioria das pessoas com SD apresenta a denominada 
trissomia 21 simples, o que significa que um cromossomo extra está presente em 
todas as células do organismo, devido a um erro na separação dos cromossomos 21 
em uma das células dos pais, fenômeno conhecido como disfunção cromossômica 
(Cf. GHIRELLO-PIRES, 2010). No entanto, é importante considerarmos que crianças 
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com SD apresentarão, em seu desenvolvimento, diferenças e dificuldades que são 
decorrentes da sua condição genética, este fato não pode ser negado. 

Consideramos que crianças com síndrome de Down passam pelos mesmos 
processos de aquisição que as crianças que não apresentam a síndrome. Nesse 
sentido, pode-se afirmar que a condição da síndrome não anula a possibilidade de 
aprendizagem e reflexão, bem como a de agir discursivamente não só nas situa-
ções do contexto escolar. De acordo com Silva e Ghirello-Pires (2007), o processo 
de aquisição da leitura e da escrita é bastante complexo até mesmo para crianças 
que não tem queixas de dificuldades escolares, geralmente essas costumam rea-
lizar muitas hipóteses sobre a escrita, o que é algumas vezes tomado como “erro” 
da criança pela escola, sendo este uma fonte de rotulações para crianças que ainda 
estão adquirindo a leitura e a escrita. Assim, uma criança com SD, também, da mes-
ma forma, pode realizar suas hipóteses, o que é considerado natural em todos os 
indivíduos, até mesmos adultos não alfabetizados. As autoras salientam que com 
isso não discordam que existe um atraso de aquisição da linguagem no sujeito com 
SD, mas consideram que seu processo de apropriação do sistema de escrita é lento 
e necessita de constante mediação. Concluem, assim, que essas crianças apresen-
tam diferenças, mas estas não impedem sua apropriação do sistema de escrita, 
pois suas dificuldades podem ser superadas através da mediação exercida em suas 
atividades.

A falta de conhecimento aprofundado sobre a aquisição da linguagem na SD 
pode levar leigos, e, até mesmo pesquisadores, a uma visão determinista em rela-
ção ao desenvolvimento das crianças com SD, predominando a concepção de que 
essas crianças não podem avançar, em virtude de suas condições orgânicas “que 
comprometem a sua fala desde o nascimento” (GHIRELLO-PIRES, 2010, p.35). Ghi-
rello-Pires e Labigalini (2010) acrescentam que as dúvidas, decorrentes da falta de 
conhecimento das especificidades do funcionamento de linguagem em torno da 
síndrome de Down, geram inúmeros mitos e preconceitos em torno da educação 
dos sujeitos com essa síndrome. 

Conforme assevera Ghirello-Pires (2010), em relação ao trabalho desenvolvi-
do em crianças com déficit intelectual, muitos fonoaudiólogos apegam-se ao treino 
motor desvinculados de sentido, e dessa prática, resultam sons isolados e descon-
textualizados que prejudicam o funcionamento linguístico, impossibilitando a crian-
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ça de interagir na escola, na igreja, enfim, nos ambientes em que ela frequenta. “O 
sujeito tem que ser visto e estudado como seres competentes dentro das comuni-
dades de fala, que tenham uma mesma concepção social e cultural do mundo, e 
não apenas como um sujeito inserido em um grupo de pessoas que compartilham a 
mesma língua”, como salienta (Sampaio, 2011).  Sobretudo no contato com crianças 
com síndrome de Down, um trabalho distanciado do sentido não oferece a possibi-
lidade de minimizar as dificuldades que a criança possa ter. 

Considerando o modelo teórico não linear e dados de linguagem de uma crian-
ça com SD, o que podemos verificar e discutir a respeito da estrutura interna da 
sílaba e as suas escolhas? Para responder esse questionamento, realizamos a coleta 
de dados de linguagem com uma criança de onze anos, com SD, que frequenta o 
Lapen/UESB, por meio de conversas espontâneas sobre eventos ocorridos durante 
a semana e/ou narrativa de estórias (Cf. BARBOSA, 2010 e SUREAUX e LIMA, 2011). 
Nos trechos transcritos ortograficamente, abaixo, nos diálogos 1 e 2, e na análise 
a seguir, utilizaremos as seguintes abreviações: M referindo-se ao mediador, MV, 
iniciais do nome da criança. No diálogo 1, apresentamos uma conversa espontânea 
sobre o penteado do cabelo de MV:

dIÁLOGO 1: Tança/ amarrado/penteado
(Descrição da situação: (Descrição da situação: No Lapen, a criança estava 
com um penteado, uma trança no cabelo, o mediador faz perguntas sobre 
o penteado que do dia MV estava usando) 

M: Seu cabelo está lindo, como ele está hoje?
MV: Está amarrado, ele está pendurado.
M: O meu cabelo está solto, e o seu está amarrado, sim, mas qual o nome desse 
tipo de penteado?
MV: Eu não sei ééé tança, penteado, foi mamãe que fez.

MV, ao ser questionada por M a respeito do penteado que estava usando na-
quele dia,  responde: “Está amarrado, ele está pendurado”, buscando uma forma 
de falar mais fácil, do que falar a palavra ‘trança’. Insistentemente, a mediadora, 
buscando a palavra que deseja que MV pronuncie, torna a perguntar e MV fala que 
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não sabe e diz ‘tança’ e  ‘penteado’. A estrutura silábica CCV é a que  a criança mais 
tem dificuldade em se apropiar e é a última a ser adquirida no português.

No diálogo 2, MV seleciona rei para se referir a príncipe (píncipe), observem:

dIÁLOGO 2: Píncipe/rei
(Descrição da situação: No Lapen, em um outro encontro, estávamos len-
do a clássica estória de Branca de Neve, mais precisamente na parte em 
que surge o Príncipe)

M: E quem surgiu para salvar a Branca de Neve?
MV:  Foi o rei! E beijou boca.
M: Mas esse não é o rei ele é o filho do rei, ele é um príncipe. Então quem beijou 
Branca de Neve?
MV: Foi o píncipe.
M: Então o príncipe beijou...
MV: Banca de neve.

Ao analisar os dados, podemos dizer que,  (MV) realizou a supressão do fo-
nema /r/ por ser previsível esta ocorrência, mostrando que sabe que o onset pode 
ser preenchido ou não, construindo, dessa forma, uma estrutura silábica existen-
te na língua portuguesa. As escolhas que ocorrem, ou seja, tança, banca e pincipe, 
não são aleatórias, estão previstas no sistema funcional da língua, existe, na língua 
portuguesa, a possibilidade de sintagmas (em se tratando de sílabas, lembramos 
aqui a constituída pela vogal, que terá valor ao se relacionar com as demais sílabas 
e o mesmo ocorre com os outros padrões silábicos presentes no sistema), como 
por exemplo: (CV), (CCV), (CVC), a seleção/combinação realizadas por MV, no caso, 
demonstram uma ausência de fonema contrastando com a presença de uma pos-
sibilidade, em virtude da competência do falante, que é possível e prevista pelo 
sistema. A realização transcrita aqui ortograficamente leva em consideração as pos-
sibilidades da língua, assim, a criança buscou uma construção intermediária para 
se expressar com mais conforto do que produzir as sílabas prín e bran, visto que o 
mediador já havia contado pra MV a estória, várias vezes, e ela sempre apresentava 
a dificuldade de pronunciar as sílabas em destaques, realizando pín e ban, lembra-
mos aqui que estas sílabas são possibilidades da língua portuguesa.
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Como vimos a criança demonstrou dificuldade, na oralidade, na realização da 
segunda posição fônica nos ataques ramificados. De acordo com Abaurre (2001), 
a criança ao adquirir, em português, a linguagem oral, constrói primeiramente as 
estruturas CV e V antes de CVC e de CCV, MV foi capaz de buscar uma solução pro-
dutiva para sua dificuldade de produção da estrutura silábica (CCV) consoante- con-
soante-vogal, sem prejuízo para a compreensão de sua produção.

Os dados apontam que se faz necessário levar em conta, também, o modo sin-
gular, que a criança, seja ela com SD ou não, se apropria da língua, além do funcio-
namento da ordem própria da língua, a seleção e a combinação efetuadas, dentro 
de um contexto, nas conversas espontâneas. A criança seleciona palavras de fácil 
realização fônica, porém com uma efetiva combinação, nada é “solto”, aleatório, há 
uma ordem. Podemos analisar através das palavras selecionadas nos diálogos aci-
ma, no diálogo 1 a criança selecionou as palavras amarrado e pendurado, para subs-
tituir a palavra trança.  E no diálogo 2, ela usou a palavra rei para substituir a palavra 
príncipe, uma palavra que também é de difícil produção fônica, porém podendo ser 
selecionada com êxito e ter a compreensão tanto do ouvinte quanto do falante.  
Podemos tomar esses contextos como exemplos da noção de valor, visto que as 
possibilidades geraram a compreensão entre os interlocutores nas situações acima. 

Sabemos que relação do homem com o mundo não é direta, ela se dá de for-
ma mediada por meio de instrumentos ou por signos. Em se tratando dos signos,  
a linguagem é o veículo primordial de mediação, é com a palavra que o homem sa-
lienta e destaca aquilo que é relevante (Cf. VYGOTSKY, 1988). Entretanto, as palavras 
ao serem enunciadas permitem a emergência de múltiplos sentidos e significados 
a depender das situações de produção, os quais serão percebidos e identificados 
pelo outro por meios de práticas e vivências constantes de situações efetivas de in-
terlocução, assim a importância atribuída ao outro, o mediador, em meio a práticas 
significativas de linguagem, não deve ser desconsiderada.
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Considerações finais

A aquisição e o desenvolvimento da linguagem oral e/ou escrita de crianças 
com a SD tem sido objeto de estudo de inúmeros trabalhos, porém pode-se obser-
var preconceito e mitos relacionados a condição sindrômica. Dessa forma, a falta 
de conhecimento que as pessoas têm a respeito do funcionamento de linguagem 
nessas crianças ainda impera.

Mesmo com certo atraso, em decorrência da deficiência intelectual, a criança 
com SD mostra utilizar, mesmo com dificuldades, palavras que tem a sílaba com-
plexa (CCV), aqui exemplificadas, ela pode apresentar dificuldade em avançar para 
situações de maior complexidade na escrita, pois não desconsideramos essa con-
dição orgânica. Entretanto, com a mediação/intervenção, tanto na linguagem oral 
e nas produções iniciais da escrita consideramos a possibilidade de aprendizagem. 
E é por meio da linguagem que se dá a reflexão de conceitos, levando em conta a 
individualidade/singularidade de cada sujeito. 

MV está na escrita inicial, neste recorte apresentamos dados da sua oralida-
de. Consideramos que as estratégias utilizadas pelas crianças são motivadas por 
questões representacionais relacionadas ao conhecimento do sistema linguístico da 
comunidade em que está inserida e, em contato com a escrita alfabética, MV cons-
trói e/ou ajusta suas representações sobre a hierarquia de constituintes da sílaba, 
também, na oralidade, em meio a construções intermediárias, o que também está 
presente nos indícios da escrita da criança sem a SD. Assim, por meio de um traba-
lho sistematizado, MV conseguirá se apropriar da estrutura complexa CCV, embora 
levem um tempo maior que seus coetâneos. 

Assim, crianças com deficiência intelectual apresentam, de forma geral, dificul-
dades no funcionamento da linguagem. Entretanto, o estereótipo não deve marcar 
os momentos do sujeito nas situações de interação, visto que situações que propor-
cionem um manejo suficiente em situações reais e efetivas de interação devem pro-
porcionar condições para a criança se posicionar. É a falta de condições favoráveis 
ao posicionamento dessas crianças que leva tanto profissionais quanto leigos a  atri-
buir um juízo de valor estereotipado que rotula e marca de forma preconceituosa as 
dificuldades das crianças com síndrome de Down. 
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AQUIsIÇÃO dA LINGUAGEM E A MATrIZ GEsTO-FALA EM 
CrIANÇAs COM sÍNdrOME dE dOWN: GEsTOs dEITICOs 
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LAÍsE dE LIMA NUNEs (UFPB)
CLAUdIA dE LIMA sOUZA (UFPB)
MArIANNE CArvALHO BEZErrA CAvALCANTE (UFPB)

Introdução

Existem especulações desde o século VII A.C de como a criança adquire a lin-
guagem (SCARPA, 2001), o estudo da aquisição da linguagem são de interesse de 
várias áreas do conhecimento, tais como a psicologia, a linguística e a fonoaudiolo-
gia, podemos consideramos a área da aquisição da linguagem como multidiscipli-
nar, esses estudiosos buscam entender como se dá esse processo - individuo não 
falante para falante de sua língua materna - diversas áreas procuram entender de 
que forma acontece esse processo instigante e encantador que permite ao homem 
o desenvolvimento de sua capacidade linguística e comunicativa (LORANDI, CRUZ, 
SCHERER 2001). 

A Aquisição da Linguagem partir das contribuições de Vygotsky (1984), Bruner 
(1990) e Tomasello (2003) é um processo que se dá partindo de uma interação so-
cial, ou seja, a linguagem é desenvolvida a partir de trocas sociais entre a criança e o 
adulto, o ambiente o qual a criança está inserida assume um papel importante para 
esse processo, visto que a criança usa o seu contexto social para desenvolver a fala. 
A aquisição da linguagem em crianças portadores da Síndrome de Down (trissomia 
21) ocorre de forma mais lenta, por ser uma síndrome que causa alterações globais 
no desenvolvimento da criança, sua causa ainda é desconhecida, mas há estudos 
que acreditam no amadurecimento dessa fala através da estimulação, que seria o 
reforço da interação da criança e do adulto.
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Consideramos que o gesto e a fala são indissociáveis, estando numa mesma 
matriz de produção o qual são constituídos por um único sistema linguístico (McNeill 
1985), ou seja, a ocorrência de gestos corroborando com a fala em todo o processo 
aquisicional, a explanação do termo gestos, no plural gesta não singular permite a 
análise da diversidade de gestos apresentados no discurso, McNeill apresenta um 
quadro elaborado por Kendon (1982) conhecido como o “contínuo de Kendon”, ele 
explica os gestos que corroboram com a fala.

 O contínuo de Kendon é composto pela gesticulação; a pantomima; os em-
blemas; a língua de sinais.  A gesticulação é caracteriza-se como o conjunto de ges-
tos que acompanham o fluxo da fala, envolvendo braços, movimentos de cabeça e 
pescoço, postura corporal e pernas; a pantomima são gestos que simulam ações ou 
personagens executando ações, é a representação de um ato individual, tem um 
caráter de narrativa, pois envolve uma sequência de micro ações; os emblemas ou 
gestos emblemáticos são aqueles determinados culturalmente (são convencionais) 
tais como o uso, em nossa cultura, do gesto que envolve a mão fechada e polegar 
levantado significando aprovação; a língua de sinais enquanto sistema linguístico 
próprio de uma comunidade.

 Dentro a macrocategoria dos gestos proposto por Kendon, estão os Gestos 
dêiticos e gestos icônicos, correspondem pelo gesto de apontar e gestos ligados ao 
discurso.

Fundamentação Teórica 

Em nossa pesquisa, seguimos o viés interacionista, destacando as contribuições 
de Vygotsky (1984), Bruner (1990) e Tomasello (2003), que a aquisição da linguagem 
é um processo que se dá partindo de uma interação social, ou seja, a linguagem é 
desenvolvida a partir de trocas sociais entre a criança e o adulto, considerando a 
linguagem como um fenômeno social e gesto é um elemento desse processo o qual 
é formado durante essa troca. O ambiente o qual a criança está inserida assume um 
papel importante para esse processo, visto que a criança usa o seu contexto social 
para desenvolver a fala. Bruner (1983) acrescenta a importância da interação da 
criança com o adulto, considerando como locutor principal dessa interação, a mãe, 
essa interação mãe- bebê é chamada de dupla díade.
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Várias discussões e estudos foram elaborados envolvendo a multimodalidade 
em aquisição da linguagem sob um olhar interacionista (CAVALCANTE, 1994; ÁVILA 
NÓBREGA, 2010; CAVALCANTE &BRANDÃO, 2012). Tais investigações em aquisição 
da linguagem enfocam os aspectos multimodais da linguagem: gesto, olhar, prosó-
dia e fala em contextos interativos da dupla díade (mãe-bebê). Os gestos são impor-
tantes no processo interativo (Laver in Silva 2011), com isto, percebemos a impor-
tante compreender a relação dos gestos no comportamento comunicativo, ou seja, 
as variações da fala expressada pelo corpo do individuo. Ao unir gesto e fala numa 
única matriz de significação (McNeill, 1985 in MELO), expõe a tipologia gestual pro-
posta por Kendon, conhecido como o “contínuo de Kendon”, ele explica os gestos 
que corroboram com a fala, composto por: gestos pantomímicos, os emblemáticos, 
a gesticulação e a língua de sinais.  

Fonte: MELO, 2014.

Observamos que a relação entre o gesto e a presença da fala, na sequência 
definida pelo autor vai se estreitando, pois se analisarmos os tipos de gestos dentro 
dos contínuos da esquerda para a direita (Gesticulação – Pantomimas– Emblemáti-
cos - Língua de Sinais), compreendemos que: a presença obrigatória de fala diminui; 
a presença de propriedades linguísticas aumenta; os gestos individuais são substi-
tuídos por aqueles socialmente regulados (CAVALCANTE, 2012 in MELO 2014).
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Inseridos nessa perspectiva, aliada à concepção de que a língua/linguagem é 
uma instância multimodal na qual propõe que o gesto e a fala são indissociáveis 
(McNeill 1985 in Nobrega 2012) e estão mesma matriz de produção o qual são cons-
tituídos por um único sistema linguístico, ou seja, ha ocorrência de gestos ao longo 
da fala, além de Considerar a explanação do termo no plural - gestos - e não do sin-
gular - gesto - devido aos vários movimentos corriqueiros presentes na fala. O autor 
constata que a ocorrência de gestos durante a fala implica dizer que, no momento 
em que há o ato de falar, se apresentam também dois tipos de pensamento: o ima-
gístico e o sintático. (McNeill, 1985 in Melo 2012). Ávila Nobrega (2012) apresenta o 
Envelope Multimodal da aquisição da linguagem, neste são mesclado os elementos 
da dialogia que são os gestos, olhar e produção vocal, partindo disso o autor obser-
va a simultaneidade dos gestos recorrentes na fala, considerando que a criança des-
de o nascimento já é sujeito interativo linguisticamente desde que o outro permita 
a noção de língua dentro da multimodalidade.  O autor visa mostrar tais aspectos 
em díades, dupla mãe-bebê, dos 07 aos 17 meses, as gravações foram transcritas e 
analisadas no LAFE, Laboratório da aquisição da fala e da escrita. 

Dentro dessas macrocategorias, encontram-se tipologias outras, tais como: 
Gestos icônicos estão estreitamente ligados ao discurso, servindo para ilustrar o 
que está sendo dito, por exemplo, quando uma pessoa demonstra um objeto físico 
usando as mãos para mostrar seu tamanho; Gestos metafóricos são parecidos 
em sua superfície com os gestos icônicos, contudo, possuem a particularidade de 
referirem expressões abstratas; Gestos dêiticos são os demonstrativos ou dire-
cionais; geralmente acompanham as palavras como “aqui”, “lá”, “isto”, “eu” e “você”. 
São movimentos de apontar; Gestos ritmados (beats) são nomeados assim porque 
aparecem como o tempo da batida musical; as mãos se movem no mesmo ritmo da 
pulsação da fala. 

Diante disso, podemos analisar a importância de considerar os gestos do pro-
cesso de aquisição da linguagem, eles permitem ao infante usar do seu corpo (ex-
pressão facial, mãos, olhos, cabeça, etc) para comunicar-se. Os gestos não desapa-
recem nem tão pouco é substituto da fala, mas deve ocorrer concomitante a fala, ou 
seja, o gesto e a fala se complementam de forma que um não substitui o outro atua 
como coparticipe da matriz da linguagem. No período aquisicional a criança produz 
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uma variedade de gestos que não podemos deixar de considerar, os gestos fazem 
parte da produção oral. 

A aquisição da linguagem em crianças portadores da Síndrome de Down, tam-
bém conhecida como de trissomia 21 pela disfunção cromossômica no par  21, ocor-
re de forma mais lenta, por ser uma síndrome que causa alterações globais no de-
senvolvimento da criança, sua causa ainda é desconhecida, No entanto, o principal 
fator de risco para a SD é a idade materna avançada. O desenvolvimento intelectual 
é limitado, há estudos que acreditam no amadurecimento dessas limitações através 
da estimulação, que seria o reforço da interação da criança e do adulto. A SD não é 
contagiosa e nem progressiva. Na figura abaixo podemos ver a deficiência cromos-
sômica do par 21

Fonte: Lima, 2016

Seu processo de aquisição da linguagem é mais lento por alguns fatores sinto-
máticos que resultam em déficits nas habilidades motoras orais, seriam eles:
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• Hipotonia facial – é a diminuição da força do tônus muscular na região 
facial, o que acarreta na dificuldade de articulação da boa;

• Oclusão labial pobre – é a movimentação dos lábios (o abrir e o fechar);
• Empobrecimento do controle nos movimentos de língua – esse sinto-

ma prejudica o processo de produção oral do infante, por não ter o 
controle da língua;

• Estabilidade da mandíbula dificultada – seria o controle da mandíbula.
 

Desse processo Lima (2016) acrescenta que:

“A linguagem da criança com SD se desenvolve de forma mais lenta e 
atrasada quando comparada à de crianças com desenvolvimento típico 
de linguagem, em decorrência das alterações cognitivas e neurológicas 
inerentes à síndrome; da falta de estímulos adequados durante a inte-
ração mãe-bebê; do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; dos 
problemas respiratórios, cardíacos e auditivos; e das alterações no siste-
ma estomatognático (ANDRADE, 2006 in LIMA 2016).”

Metodologia 

Na Análise de Dados usamos o software Eudico Linguistic Annotator mais co-
nhecido como ELAN, que é uma ferramenta profissional que possibilita a criação 
de anotações, edição, visualização e busca de anotações através de dados de vídeo 
e áudio simultaneamente. O ELAN permite a transcrição e anotações das análises 
em linhas denominadas de trilhas. A criação dessas trilhas e suas nomeações são 
determinadas pelo pesquisador/transcritor. Essas trilhas permitem fazer anotações 
de determinado registro no tempo exato. 

As trilhas analisadas aqui são as de expressão facial, direcionamento do olhar, 
produção oral e produção gestual da criança e da profissional em interação com a 
criança. Os dados foram extraídos do corpus do laboratório de Aquisição da fala e 
da Escrita (LAFE), as crianças observadas tem três anos e nove anos de idade, são 
portadoras da Síndrome de Down (trissomia 21), sabendo-se que a aquisição da 
linguagem em crianças portadores da Síndrome de Down ocorre de forma mais 
lenta, por ser uma síndrome que causa alterações globais no desenvolvimento da 
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criança, mostraremos como esses gestos estão presentes no processo de aquisição 
de linguagem, exercendo um importante papel na composição da significação e co-
municação. Trabalharemos com dados longitudinais das crianças, interagindo com 
profissionais de fonoaudiologia em sessões de terapia fonoaudiológica.

resultados e discussão 

Na análise observamos o processo de constituição da matriz gestou-vocal uma 
criança com síndrome de Down em contexto clínico; em caráter qualitativo e quan-
titativo. 

1º SESSÃO (14/11/14) – 02 ANOS, 08 MESES E 07 DIAS:

Contexto: Contexto: A criança e Profissional 1 (P1) estão na sala de aten-
dimento. Interagem com um conjunto de brinquedos representativos de 
animais e de instrumentos musicais, sentadas no chão uma de frente para 
outra, começam a interação. A profissional seleciona, para este momento, 
atividades que envolvessem músicas infantis, no inicio da sessão come-
çam com o manuseio de brinquedos musicais e já no meio da sessão é 
utilizados músicas infantis com vídeos.

Cena 1: A P1 inicia sessão a tentando fazer a criança falar, interagindo “pu-
xando” conversa. Fazendo o primeiro contato com a criança. 
 
P1: -“ Qual o foi o brinquedo que tu gostou?” 
C: -“ Cooo-có” *aponta para a galinha usando outro objeto e apartir daí 
começa a interação entre os dois participantes*.

No momento de interação a criança está cercada de brinquedos, e conhecendo 
cada um deles. Qual a P1 pergunta qual o brinquedo que ele gostou, ele já está com 
outro objeto de mão (guitarra de brinquedo) e faz uso desse objeto para mostrar a 
galinha de pelúcia para a P1. Ele aponta com a mão esquerda para a galinha usando 
o objeto – Gestos Dêiticos.
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Cena 2: A criança pega o violão e com orientações da P1 começa a tocar 
o instrumento.

P1: -“ó, com o dedinho, de novo, deixe tia mostrar de novo.” Assim ó,ó.”
C: não há produção oral.

Nessa cena a criança pega o violão de brinquedo – Gesto Icônico – e começa a 
manusear, a P1 ajeita o violão nas mãos da criança e o orienta como tocar o violão, 
eles mantem atenção conjunta no objeto. A P1 percebe que a criança entendeu as 
instruções e a deixa tocar sozinha

2º SESSÃO (20/03/15) – 03 ANOS, 1 MÊS E 13 DIAS:

Cena 1: A P1 esconde o carrinho no armário e pede para a criança procu-
rar o carro pela sala, a criança olhando pela sala e aponta para o armário, 
a P1 estimula a criança a falar o lugar o qual está o carrinho.

P1: “- Cadê o carro? Cadê o carro que eu te dei?” Cadê o carro?”
C: -“ Cainho” *caminhando pela sala*
P1: “- Procura o carrinho aqui na sala”
C: Produção Oral incompreensível// “Cainho”
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Após a criança guardar os brinquedos, a P1 esconde o carrinho que a criança 
estava brincando e a estimula a procurar pela sala. A criança caminha pela sala e 
não o encontra, olha pra a P1 e aponta para o armário com o dedo indicador e fala 
“cainho” seguidos de vocalizações incompreensíveis. Esse processo dura aproxima-
damente 2 minutos e meio.

Cena 2: P1 e P2 estão na sala com a criança, P2 coloca o celular em cima 
da mesa e se distancia dele, a criança visualiza o celular e aproxima-se 
dele e o pega.

C: Produção Oral incompreensível.
C: “- Alô?”
P2:- “- Quem é?” 
C: Produção Oral incompreensível.
P2: “- Diga, Alô! Quem é que tá falando?”
P1: “- Desliga, desliga” (pedindo para a criança desligar o celular, encerrar 
a ligação simulada).
P2: “- Brincar. diga, eu vou brincar”
C:  “- Bricar?”

Na cena a criança está simulando uma ligação, segurando o celular no ouvido 
com a mão direita – Gesto Icônico – enquanto movimenta a mão esquerda seguindo 
o ritmo da fala – Gesto Ritmado. As Profissionais tentam fazer com que a criança 
“desliguem” o celular mas, a mesma esta entretida e continua a “conversa”, cami-
nhando pela sala.
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3º SESSÃO (07/11/14) – 08 ANOS, 08 MESES E 08 DIAS:

Cena 1: A Terapeuta 2 mostra o livro a criança e pergunta quem é essa. 
A criança responde algo que não conseguimos identificar Produção Oral 
incompreensível.

. Então a Terapeuta 1, pergunta “É a fadinha né? E a criança responde 
apontando para a figura.
P2: “Quem é essa? ”
C: Produção Oral incompreensível.
P2: “É a fadinha né? ”
Cr: “É fadinha! ”

Percebemos que a criança aponta para a figura da fadinha com o dedo indica-
dor da mão esquerda fazendo o uso mais uma vez dos gestos dêiticos, mostrando 
a fadinha no livro.
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Cena 2: Nesta cena as terapeutas pediram para a criança desenhar um 
personagem da história que elas leram para Sophia e a criança escolheu 
a princesa, em seguida as terapeutas perguntaram que cor era o vestido 
da princesa rosa ou vermelho. A criança mostra com as mãos o desenho 
de um coração:

C: “Oia”
P1: “ ahhh ela quer fazer um coração!”
P2: “Ahhh é um coração”

Percebemos que a criança ao fazer o desenho no ar de um coração usando 
as mãos fez uso dos gestos icônicos e que foi de extrema importância para que as 
terapeutas entendessem o que a criança queria desenhar.

4º SESSÃO (23/10/15) – 09 ANOS, 05 MESES E 24 DIAS:

Cena 1: Nesta outra cena, a Terapeuta 1 pergunta a criança onde esta o 
sapato dela, e a criança responde “Ali” apontando para a figura.

P1: “Cadê u teu sapatu?”
C: “Ali”.
P1: “Essi é da figura.” 
C: “Humm”
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Observe que ela aponta para a figura mostrando onde está o sapato, fazendo 
o uso do gesto dêitico para mostrar e direcionando onde está o sapato.

Cena 2: No momento de interção com as terapeutas, a criança fala que 
as terapeutas tem chulé mas se direcona para a Terapeuta 2 e fala: “Que 
tem é tu chulé” “Assim ó”. A criança usa os gestos icônicos para mostrar o 
tamanho do chulé da terapeuta.

P2: “Quem tem chulé Sophia?”
C: “Que tem é tu chulé” “Assim ó”.
P2: “Eu num tenhu nãu Sophia”

A criança faz os gestos icônicos no momento em que fala “Assim ó”, o gesto 
ocorreu junto com a fala.

Considerações finais

Como exposto no decorrer desse trabalho, buscamos discutir a relação en-
tre a fala e os gestos infantis no processo de aquisição da linguagem. Observamos 
os gestos que formam o contínuo de Kendon, da macrocategoria da tipologia dos 
gestos, sendo eles: Icônicos, Dêiticos, Metafóricos e Ritmados, dando destaque aos 
gestos dêiticos e gestos icônicos. Para compensar o atraso de sua produção oral, a 
criança com SD passa a desenvolver de modo significativo a comunicação gestual 
para se expressar. Os gestos estão presentes no processo de aquisição da lingua-
gem da criança SD, pois facilita o desenvolvimento das primeiras palavras e o voca-
bulário do infante.. 
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Salientando que os gestos não fazem com o que as crianças deixem de usar 
a fala, mas ajuda na realização do mesmo. Através dessa pesquisa podemos cons-
tatar o uso dos gestos dêiticos e o icônico. Sendo o gesto Icônico mais presente no 
contexto da criança de 03 anos do que na de 08 anos.  A ocorrência dos gestos, na 
criança de sexo masculino, foram de gesto dêiticos foi de 31% e icônicos 7%. O gesto 
icônico apareceu mais nas sessões com o menino porque na sessão a terapeuta fez 
uso de músicas propiciando assim o uso desses gestos, não tendo relação nenhuma 
com sexo da criança. Porém quando a criança utilizou os icônicos mesmo em pou-
cos momentos, ela se fez entender, ou seja, o gesto ajudou na significação da sua 
fala. Os gestos dêiticos são os gestos mais utilizados pelas duas crianças, por serem 
gestos mais simples de serem realizados. Os gestos dêiticos aparecem em 99% da 
sessão 3 e 87% na sessão 4 porque as perguntas feitas pelas terapeutas a maioria 
eram de cunho demonstrativos ou de direcionamento propiciando o uso desses 
gestos. Os gestos utilizados dêiticos e icônicos deram significação na fala da criança 
no momento da interação com as terapeutas, sendo eles de extrema importância 
na aquisição da linguagem da criança SD.
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Introdução 

A aquisição da linguagem é considerado um tema discutido por varias áreas do 
conhecimento, podemos considerar as áreas da linguística, da fonoaudiologia, da 
psicologia, da pedagogia, entre outras áreas e ciências que buscam se aprofundar 
nesta abordagem. Sabemos que através da linguagem podemos nos comunicar e 
emitir tudo que queremos, considerando que a linguagem pertence a um sistema 
que nos permite comunicarmos de diversas formas, não considerando apenas a 
fala como instrumento. Nossa pesquisa perpassa sobre como adquirimos esta lin-
guagem e as diversas formas que podemos percebê-la e transmiti-la.

Os estudos sobre a aquisição da linguagem em crianças são relativamente 
considerados recentes, desde o século XIX, alguns linguistas construíram diários 
das falas de seus filhos, com anotações sobre o processo de sua aquisição e como 
aprenderam, estas análises foram realizadas de forma longitudinal denominados 
diaristas. Estes que faziam as anotações sobre as falas das crianças durante um 
tempo para estudo foram influência para as pesquisas posteriores e atuais. Ten-
do como modo de colher dados, processos longitudinais e naturalistas. Além dis-
so, também é considerada a interação social, um dos princípios norteadores desta 
ação, é a troca com o outro e com o ambiente que a criança está inserida que tem 
um papel relevante neste processo de aquisição e desenvolvimento da fala. Autores 
como Vygotsky (1984), Bruner (1990) e Tomasello (2003), trouxeram grandes contri-
buições nesse aspecto.

No presente trabalho, nosso objetivo é observar e analisar os gestos metafóri-
cos e ritmados realizados nos primeiros anos de vida da criança e sua relação com a 
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produção vocal. Para tanto, partimos da perspectiva da multimodalidade da língua. 
McNeill (1985) propõe que gesto e fala são indissociáveis, funcionando de forma 
simultânea. Quanto à classificação dos gestos e suas relações com a fala, destaca-
remos os estudos de Kendon (1982) para dar conta da utilização destes aspectos 
multimodais na comunicação humana. (MELO, 2014).

 O autor McNeill (1985) traz um contínuo composto por gestos. Esse contínuo 
foi elaborado por Kendon (1982), denominado ‘’contínuo de Kendon.’’ Os gestos que 
formam este contínuo são: a gesticulação, a pantomima, os emblemas e a(s) lín-
gua(s) de sinais. A gesticulação caracteriza-se como o conjunto de gestos que acom-
panham o fluxo da fala, envolvendo os braços, movimentos da cabeça e pescoço, 
postura corporal e pernas, possui marcas da comunidade de fala e marcas do estilo 
individual de cada um. A pantomima são gestos que ‘simulam’ ações ou persona-
gens executando ações, são a representação de um ato individual, tem um caráter, 
do gesto que envolve um sequencia de micro ações, é a representação de um ato in-
dividual, tem um caráter de narrativa, pois envolve uma sequencia de micro ações. 
Os emblemas ou gestos emblemáticos são aqueles determinados culturalmente 
(são convencionais) tais como uso, em nossa cultura, do gesto que envolve a mão 
fechada e polegar levantado significando aprovação. A língua de sinais enquanto 
sistema linguístico próprio de uma comunidade.

Gesticulação Pantomima Emblemáticos Língua de sinais

Continuo 1 Presença
obrigatória fala Ausência de fala Presença 

opcional de fala Ausência de fala

Continuo 2
Ausência de 
propriedades 
linguísticas

Ausência de 
propriedades 
linguísticas

Presença de 
algumas
propriedades
linguísticas

Presença de 
propriedades
linguísticas

Continuo 2 Nào 
convencional

Não 
convencional Parcialmente Totalmente

convencional

Continuo 4 Global e 
sintética

Global e 
sintética

Segmentada 
analítica

Segmentada e 
analítica
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Dentro das macrocategorias propostas por Kendon encontram-se tipologias 
outras, tais como: Gestos icônicos estão estreitamente ligados ao discurso, servin-
do para ilustrar o que está sendo dito, por exemplo, quando uma pessoa demonstra 
um objeto físico usando as mãos para mostrar seu tamanho; Gestos metafóricos 
são parecidos em sua superfície com os gestos icônicos, contudo, possuem a parti-
cularidade de referirem expressões abstratas; Gestos dêiticos são os demonstra-
tivos ou direcionais; geralmente acompanham as palavras como “aqui”, “lá”, “isto”, 
“eu” e “você”. São movimentos de apontar; Gestos ritmados (beats) são nomeados 
assim porque aparecem como o tempo da batida musical; as mãos se movem no 
mesmo ritmo da pulsação da fala (cf. McNeill, 1992, p. 15-18).

Como foi mencionado mais a cima nosso presente trabalho, irá buscar mostrar 
a presença dos gestos metafóricos e ritmados corroborando com a produção vocal, 
nos primeiros anos de vida da criança. Para fundamentar nossas afirmações, trare-
mos no decorrer do trabalho, as teorias que perpassam pela aquisição, o viés segui-
do pela presente pesquisa, além de que, estudos que fundamentam o entendimen-
to da nossa proposta, estudos estes, proposto por Ávila Nóbrega (2010), que traz 
o ‘’envelope multimodal’’, Barros (2012) que propõem a tipologia vocal produzida 
pelas crianças no período de aquisição da linguagem, entre outros influenciadores.

Fundamentação teórica 

A linguagem da criança foi durante muito tempo tema de discussões e estudos 
na área de Aquisição de Linguagem, por ser uma hibrida, heterogênea ou multidis-
ciplinar, as áreas que a pesquisam vão das teorias linguísticas a teóricas psicológi-
cas. O estudioso Noam Chomsky foi quem impulsou aos estudos relacionados à 
aquisição da linguagem na década de 1950. Chomsky é conhecido por ter postula-
do em seus estudos o princípio do inatismo. Indo de encontro com os estudos de 
Chomsky, Skinner passa a propor que a linguagem faz parte um mecanismo/proces-
so de estímulo-resposta-esforço. Além dessas contribuições de Chomsky e Skinner 
temos as de Piaget com a teoria cognitivista construtivista e Vygotsky com a teoria 
interacionista Diante dos vários estudos e pesquisas na área da aquisição da lingua-
gem e por ser uma área multidisciplinar, surgem diversas vertentes para explicação 
desse fenômeno, porém, destacaremos nesse processo a vertente interacionista, 
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destacando as contribuições de Vygotsky (1984), Bruner (1990) e Tomasello (2003). 
Vejamos a seguir:

 Na vertente interacionista, destacamos as contribuições de Vygotsky (1984), 
ao afirmar somos frutos do meio em que vivemos e tanto a história como a socie-
dade estão ligadas a nós. Vale ressaltar, que a corrente interacionista leva em conta 
fatores sociais, comunicativos e culturais para o processo aquisicional da linguagem. 
Outras contribuições a respeito da aquisição da linguagem foram apontadas por 
Jerome Bruner. Seguidor de Vygotsky e estudioso de Piaget, Bruner (1997) propõe 
uma visão sociointeracionista, defendendo a importância da interação social no de-
senvolvimento intelectual da criança. Para Bruner (1973), a linguagem exerce um 
papel importante no processo formal de ensino-aprendizagem e nos momentos de 
interação em que há contato com adultos nas diversas atividades cotidianas.

Tomasello (2000; 2003) defende que o meio social desempenha um papel re-
levante no processo aquisicional da linguagem. Os estudos de Tomasello (2003) se 
estendem e o autor traz como proposta a atenção conjunta que se constitui nos 
momentos de interação entre mãe/adulto-criança. Tomasello (2003) constata que, a 
partir dos seus estudos, foi possível observar que há diferenças no formato da aten-
ção conjunta, dependendo do infante nas cenas de atenção compartilhada. Com 
isso, o autor elabora uma classificação para os tipos de atenção conjunta, sendo 
elas: atenção de verificação, atenção de acompanhamento e atenção direta. A aten-
ção de verificação acontece quando um dado objeto é mostrado ao infante, fazen-
do com que o mesmo volte sua atenção para esse elemento para uma verificação. 
O segundo tipo, a atenção de acompanhamento, acontece com o uso do gesto de 
apontar. Nesse tipo, o adulto faz uso do olhar e/ou apontar para um objeto e assim 
direciona o olhar da criança, demonstrando uma atenção de acompanhamento ao 
objeto desejado/observado. O terceiro tipo classificado pelo autor é a atenção dire-
ta, que, assim como a atenção de acompanhamento, também faz uso do gesto de 
apontar, mas com uma diferença: a atenção direta apresenta a presença do apon-
tar de maneira declarativa ou imperativa, fazendo com que esse tipo de atenção 
seja mais explícito nas cenas de atenção conjunta compartilhada pela criança e pelo 
adulto.
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Metodologia

Na Análise de Dados usamos o software EudicoLinguisticAnnotator mais conhe-
cido como ELAN, que é uma ferramenta profissional que possibilita a criação de 
anotações, edição, visualização e busca de anotações através de dados de vídeo e 
áudio simultaneamente. O ELAN permite a transcrição e anotações das análises em 
linhas denominadas de trilhas. A criação dessas trilhas e suas nomeações são de-
terminadas pelo pesquisador/transcritor. Essas trilhas permitem fazer anotações de 
determinado registro no tempo exato. As trilhas analisadas aqui são as de expres-
são facial, direcionamento do olhar, produção oral e produção gestual da criança e 
de outro indivíduo.

O ELAN é um software que traz vantagens para qualquer pessoa que necessite 
utilizá-lo, sendo ainda um software gratuito e que não apresenta dificuldades no 
manuseio, além de apresentar vantagens no processo de transcrição e organização 
de dados. Proporciona também ao pesquisador a elaboração de quadros (mesclas) 
que permitem a visualização de componentes multimodais de maneira concomi-
tante. Além disso, procuramos ilustrar via ELAN os momentos em que os gestos e a 
produção verbal estão presentes nos momentos de interação, corroborando assim 
a base teórica deste trabalho. Os dados utilizados em sua maioria estão disponíveis 
no LAFE (Laboratório da Aquisição da Fala e da Escrita)

Os dados para este trabalho são longitudinais e foram filmagens que busca-
ram a máxima interação naturalística entre a díade mãe-bebe. No primeiro recorte, 
criança das filmagens possui 11 meses e 13 dias. No segundo, possui 10 meses e 15 
dias.
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resultados e discussões

Contexto 1 (gestos metafóricos): Mãe e criança (Criança – 11 meses e 13 dias) intera-
gindo no quarto da criança. A criança está sentada na cama e volta-se para a pesqui-
sadora que está filmando e faz um comentário divertido, “como se” narrasse algo.

Nesta cena é possível perceber a matriz multimodal, ou seja, a criança produz o 
gesto metafórico atrelado à fala. A criança eleva ambos os braços para cima e para 
baixo e produz uma fala jargonizada “ebuze::/embuze::”. Fala jargonizada se refere 
quando o contorno entonacional se estende a uma cadeia de sílabas ou um lon-
go fragmento composto por sílabas ininteligíveis. Passa de balbucio tardio a jargão 
quando a entonação é considerada mais madura e os contornos são preenchidos 
por sílabas tipicamente da fase do balbucio (SCARPA, 2007). A produção vocal vem 
em sincronia, inclusive, com a gesticulação braçal, que traz a presença de gestos 
metafóricos. 

A unidade gestual, composta de 03 fases gestuais, apresentada no contexto 1 
pode ser assim descrita:

Fase 1 – preparação: braços para baixo, laterais ao corpo, braço esquerdo leve-
mente elevado, face com expressão de esboço de sorriso com lábios semicerrados 
e olhar levemente desviado para direita;

Fase 2 – curso: dois braços suspensos, laterais ao rosto, com mãos semiespal-
madas na altura da face, mão esquerda um pouco mais alta do que a direita; lábios 
entreabertos na produção do jargão “ebuze::/embuze::”,  face em sorriso, olhar 
lateral para direita;

Fases 3 – retração, pausa: braços em movimento descente, voltando a lateral 
do corpo na altura da cintura, braço esquerdo mais baixo do que o direito que vai 
em movimento descendente mais lento do que o esquerdo, tronco e cabeça dire-
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cionados para direita, olhar direcionado para direita, face com esboço de sorriso, 
lábios semicerrados. 

A sincronia gesto-fala ocorre na fase 2, no momento de produção do jargão 
“ebuze::/embuze::”, aliado ao gesto metafórico descrito na fase 2.

Contexto 2 (gestos ritmados): Mãe e criança (Criança – 10 meses e 15 dias) interagindo 
com objetos. A díade (mãe-bebe) está no quarto brincando de ninar uma boneca e 
uma caixinha de fita (figura 1). A criança está com a boneca nas mãos, ninando. A mãe 
pega a boneca e a nina (figura 2), em seguida a criança faz o mesmo com a caixinha 
de fita (figura 3). Observe a seguir como a criança lida com a interação dos objetos, 
repetindo as ações da mãe com uma fita adesiva:

Segundo a tipologia gestual do continuum de Kendon, tanto mãe quanto crian-
ça quando ninam a boneca ou a caixinha de fita produzem uma pantomima, pois si-
mulam uma ação (de ninar). Tanto a mãe quanto a criança seguram o objeto com as 
duas mãos e balançam o corpo de um lado para o outro enquanto cantam a música 
de ninar, que é marcada em nossa cultura. O que nossos dados mostram, no entan-
to, é um estranhamento com o que é dito por Kendon/ Mcneill, já que nos adultos 
as pantomimas não são acompanhadas de fala. Precisamos destacar, portanto, que 
vários de nossos dados de pantomimas são acompanhados de vocalização tanto 
da mãe quanto da criança. Nossa hipótese para esta ocorrência é de que em um 
contexto de dialogia, a mãe como parte da díade, faz uso de mais de uma instância 
multimodal ao mesmo tempo para inserir a criança no diálogo, pois o uso de gestos 
não convencionais como os pantomímicos, não fariam sentido para a criança se não 
estivessem ancorados em outras instâncias, como olhar e fala.  
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Considerações Finais

No decorrer do trabalho visamos discutir sobre a relação entre os gestos me-
tafóricos e ritmados presentes no processo de aquisição da linguagem. Discutimos 
a importância do viés interacionista, como embasamento, os gestos que compõe o 
‘’contínuo de Kendon’’ e suas macrocategorias, além, da proposta dede Barros (2012) 
e Ávila Nóbrega (2010).Percebemos que os gestos metafóricos estão concomitantes a 
produção vocal. Os gestos metafóricos mesmo mostrando-se como sendo algo mais  
abstrato, subjetivo, estão presentes muito antes da criança completar 12 meses (CA-
VALCANTE; BRANDÃO, 2012). Isso ocorre principalmente em contextos mais lúdicos, 
como brincadeiras e objetos em que a mãe estimule a realização. Com isso, através 
do processo de interação mãe-bebe podemos perceber a multimodalidade da língua. 

Neste sentido, a produção dos gestos coatua na aquisição da linguagem do in-
fante, partindo de uma interação primordial nesse processo, que é a interação da du-
pla mãe-bebê. Assim, a mãe proporciona a criança uma produção oral concomitante 
aos gestos, e, dessa forma, abre o caminho para que a mesma possa se comunicar 
dentro de suas habilidades.
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Pôster

O ENsINO dE LÍNGUA POrTUGUEsA E A CONsTrUÇÃO 
dE UMA IdENTIdAdE dO PrOFEssOr dE POrTUGUÊs

EdUArdO CArLOs ALMEIdA dE LIMA (FAINTvIsA)

Introdução

A crescente demanda para quadros qualificados de professores para o ensino 
no mundo e, também, no nosso país, faz surgir, no final dos anos 90, uma nova 
categoria de estudos. Visando a superação dos modelos de formação baseados na 
racionalidade técnica, esse novo modelo denominado epistemologia da prática su-
geria que na atividade da docência há saberes construídos a partir do convívio de 
sala de aula e esses saberes seriam aperfeiçoados durante toda vida profissional. 

Tardif (1999)defende que o trabalho docente é plural porque é formado de 
outros saberes construídos em instituições de formação, na experiência, nos currí-
culos e na prática cotidiana. Os saberes docentes, na concepção dele, são caracteri-
zados pela mobilização desses outros saberes, constituindo, assim, uma identidade 
profissional inerente ao trabalho do professor. 

A partir dos estudos de Tardif e de tantos outros pesquisadores que trabalham 
com essa categoria de estudo, nesse tralho, procuramos debater a respeito da for-
mação do professor de língua materna sob a perspectiva da epistemologia da práti-
ca, trazendo à tona as teorias sobre a relação dos saberes oriundos da docência em 
Língua Portuguesa.

referencial teórico-metodológico

Língua materna e ensino

O ensino de língua materna acompanhou o desenvolvimento das teorias edu-
cacionais, bem como os processos de ensino e aprendizagem e seus estudos corre-
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lacionados. Nos deteremos, pois, daqui em diante, a debater sobre duas concepções 
de língua que resultaram em dois modos distintos de ensino de língua. A primeira 
concepção entendia a língua como objeto formal, prático e seu estudo deveria acon-
tecer através de suas estruturas fonológicas, morfossintáticas, funções, etc. A se-
gunda percebe a língua como meio de interação pelo qual os indivíduos agem em 
conjunto, um sobre outro, e exercem sobre eles interdependência discursiva.

Sobre os modos de ensinar língua citados no parágrafo anterior, o primeiro, 
baseado na Gramática Tradicional marca, vez ou outra, o cenário das discussões 
teóricas sobre o ensino de Língua Portuguesa. Os professores que defendem que a 
modalidade da língua a ser ensinada na escola seria a “norma padrão”, que as estru-
turas sintáticas, morfológicas, a nomenclatura, devem estar nas situações de ensino 
de língua materna na escola e as outras variações, socialmente desprestigiadas e 
vulgarizadas, não devem fazer parte desse processo. 

Por outro viés, seguem os linguistas pautados na teoria da sociolinguística que 
propõem que o ensino de língua materna seja pautado nas concepções sociointe-
racionistas, o que garante que o falante seja levado a estudar outros fenômenos 
pertencentes à linguagem falada e escrita e não somente a Gramática Tradicional. 
Eles defendem que as variações linguísticas devem ser estudadas de modo crítico, 
analítico e não desprestigiadas ou vulgarizadas, para isso Soares (1993, p. 78) defen-
de que o ensino de língua portuguesa

tem de partir da compreensão das condições sociais e econômicas que 
explicam o prestígio atribuído a uma variedade linguística em detrimen-
to de outras, tem de levar o aluno a perceber o lugar que ocupa o seu 
dialeto nas relações sociais, econômicas e linguísticas, e a compreen-
der as razões por que esse dialeto é socialmente estigmatizado; tem de 
apresentar as razões para levar o aluno a aprender um dialeto que não 
é do seu grupo social. 

 Soares ainda propõe um bidialetismo na escola. Ela defende que os falantes 
de uma determinada variedade linguística (não-padrão) aprendam a variedade pa-
drão para poder usá-la nas situações que for necessário. Bagno (2001, p 59), comun-
gando das mesmas ideias, julga necessário que o a norma padrão deve ser ensinada 
na escola pelo fato de existir nela “valores que não podem ser negados”.
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Com o desenvolver das discussões a cerca dos rumos da educação brasileira, 
nas últimas décadas do século 20 e início do século 21, alguns fatos ocorreram para 
uma maior contribuição e sistematização do ensino.  A primeira, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional1 – n 9394, de 1996. O Segundo, a publicação dos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em complementação à LBD de 1996, para 
o Ensino Fundamental, em 1998, para o Ensino Médio, em 2000 (LIMAet al, 2015). 
Em 2002, foram lançadas as Orientações Educacionais Complementares aos Parâ-
metros Curriculares Nacionais, os PCN+ e, atualmente, está em discussão a nova 
Base Nacional Curricular Comum.  

Após a complementação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 
publicação dos PCN, vários estudos relacionados a sociointeração e à valorização 
de dialetos socialmente desprestigiados. Após a publicação dos PCN, em 1998 para 
o ensino fundamental, em 2000 para o ensino médio e em 2002 as orientações 
complementares à esses documentos, vários estados lançam suas propostas cur-
riculares. 

No que diz respeito ao ensino de língua(s), há, nesses documentos, eixos que 
norteiam o trabalho do professor de português, são eles: Oralidade, escrita, leitura, 
letramento literário e o eixo transversal, eixo análise linguística. Em outro estudo, 
onde nos detemos a analisar os Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, 
e os cadernos de Língua Inglesa deles, constatamos que o eixo análise linguística 
“quebra com o ensino mecânico e obsoleto de memorização de estruturas sintático-
semâticas” (LIMA et al, 2015, p. 6). 

Acreditamos, também, que outro ponto forte dos documentos é a valorização-
da função social da língua e o reconhecimento e propagação da Oralidade como 
objeto de ensino e aprendizagem, logo contribui para a consolidação da identidade 
do professor baseada nas concepções interacionistas de linguagem, também julga-
mos necessário que o processor tenha conhecimentos sobre as resoluções desses 
documentos para desenvolver seu trabalho com competência (LIMA et al, 2015).

1. Outros projetos de LDB foram propostos no Brasil. A primeira, no entanto, de acordo com SAVIANI 
(2007), foi promulgada em 1962, pelo Congresso Nacional, em Brasília.
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Os saberes da docência e a pesquisa no ensino

Ao ensinar, o professor dispõe de diferentes tipos de saberes: os saberes a 
ensinar, os saberes para ensinar e os saberes adquiridos na prática docente, os da 
experiência, que, de acordo com Tardif, Lessard e Lahaye (1991), Perrenoud (1993); 
Moreira, Lopes e Macedo (1998), são saberes que surgem a partir da experiência 
através da articulação dos outros saberes. Tardif, Lessard e Lahaye(1991, p. 231) 
escrevem que os saberes na prática são “retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às 
certezas construídas na prática do vivido”.

Esses estudiosos apontam para a importância da formação de professores 
e construção de saberes a ensinar e saberes para ensinar. Para isso, surge uma 
nova ordem de estudos, a categoria “saber docente”, que se caracteriza por estu-
dar a relação do professor com os saberes para poder ensinar, sob uma perspec-
tiva de conceituação de uma identidade e competência profissionais adquiridas 
no exercício da profissão. 

O estágio curricular supervisionado é um momento privilegiado no que visa a 
promoção de um estudo durante o exercício da docência. É nesse momento que o 
licenciado ingressa no seu ambiente de trabalho e essa experiência visa estabele-
cer critérios de como funciona a vivência de sala de aula e, a partir dessa prática, 
o estagiário produza saberes que norteiem sua prática. 

Sobre o estágio curricular podemos citar Diniz-Pereira (2010) onde a autora 
trás os conceitos de epistemologia da prática de Donald Schön e os conceitos de 
Tardif sobre a diversidade de saberes que é inerente a atividade do professor. 
A autora defende que, além da teoria, a formação do professor deve valorar o 
conhecimento prático, também aponta três pontos principais a serem considera-
dos na formação: 1) a formação como atividade profissional baseada em sólido 
repertório de conhecimentos; 2) a prática como lugar de formação e produção de 
saberes; 3) a integração das instituições universitárias com a educação básica.

Pimenta (1999), diz que é necessário haver uma ressignificação da formação 
do professor, ela ressalta a importância do estudo da prática pedagógica como 
objeto de análise. Ibernón (2009, p 52, grifo nosso), escreve que “uma formação 
deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, habilidades e 
atitudes para criar profissionais reflexivos ou investigadores”. 
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Suassuna (2008), escrevendo sobre pesquisas em educação e linguagem, de-
fende que o rigor das pesquisas qualitativas não são mensurados por comprova-
ções estatísticas e sim pela sua abrangência e obstinação teórica, mesmo que não 
sejam seus resultados universais.Como vivemos num ecossistema de formação 
docente, a partir de reflexões estabelecidas no curso de licenciatura em letras das 
FAINTVISA, em Vitória de Santo Antão -PE, em reuniões com pesquisadores da 
educação e no ambiente escolar, optamos por desenvolver essa pesquisa basea-
dos na análise documental e na revisão na literatura, caracterizando uma pesqui-
sa qualitativa.

Aproveitamos, também, para, pautados em Ibernón (2009), ressaltar a impor-
tância das pesquisas do professor que está atuando na docência (pesquisa-ação2). 
Segundo o autor, essa categoria de pesquisa serve para desenvolver no docente 
ferramentas intelectuais para a reflexão coletiva e para o aperfeiçoamento, atra-
vés da reflexão sobre a prática e na prática. Essas pesquisas pressupõem “uma 
formação permanente que desenvolva processos de pesquisa colaborativa para o 
desenvolvimento da organização, das pessoas e da comunidade educativa que as 
envolve (IBENÓN, 2009, p. 69, grifo nosso)”.

Identidade docente no ensino de Língua portuguesa na atualidade

Com a crescente imposição que a sociolinguística empregou no conceito de 
língua como ato ou fator de interação social (ANTUNES, 2003;BAGNO, 2001; BRA-
SIL, 1998, 2000, 2002; PERNAMBUCO, 2012).O pesquisador Oliveira (2010) elencou 
alguns pontos relevantes, em seu livro Coisas que todo professor de português precisa 
saber, que garantem as boas práticas no ensino de Língua Portuguesa, consequen-
temente consolida a identidade docente que se espera do Professor de Português. 

O Professor de Português não depreciaria a linguagem falada de seus alunos, 
mesmo tendo consciência de que ela seja desprestigiada nas esferas em que se 
precisa ter uma “linguagem padrão”, além do mais, o professor não tem ciência de 
que seus alunos têm conhecimentos implícitos sobre a gramática (gramática inter-

2. Ibernón cintando Eliiot (1990, 1993) diz “a pesquisa-ação apresenta-se como uma perspectiva eficas 
que, a partir do próprio professor, pode ajuda-lo a encontrar respostas para os problemas do ensino.”
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nalizada) e “O professor ajuda seus alunos a desconstruírem o mito segundo o qual 
eles não sabem português (OLIVEIRA, 2010, p. 42)”.

O professor de português sabe que deve ensinar os seus alunos a se com-
portar de forma linguisticamente adequada em situações de interação linguística 
diversas, pois o ensino de português tem como objetivo tornar os cidadãos pro-
ficientes na língua materna. Ele também passa a reconhecer que a nomenclatura 
gramatical não é o foco principal do ensino e aprendizagem de português, porém 
isso não impedirá que elas sejam abordadas de maneira consciente e útil nas aulas 
(OLIVEIRA, 2010).

O professor de português tem em suas mãos a incumbência de formar cida-
dãos proficientes na nossa língua, de acordo com Oliveira (2010),ele “ajuda seus 
alunos a desenvolverem a competência comunicativa”. Para tanto, sabendo que 
o trabalho docente do Professor de Português envolve diversos saberes, Possenti 
(2004), afirma que o conhecimento técnico não é o suficiente para o êxito do ofício, 
o trabalho docente em língua materna envolve um conjunto de atitudes derivadas 
do conhecimento técnico que resultam em benefícios maiores. 

Com vistas a garantir uma identidade profissional, o professor de Português 
trabalha baseado em uma concepção de Língua, por sua vez, essa concepção, se-
gundo Oliveira (2010), determina o trabalho como o professor ensina português, 
ela pode ser desde a mais tradicional, que foca o trabalho na formalidade da língua 
e, pode ser, na concepção mais moderna que trata a língua como “prática social, 
construção histórica e um meio pela qual a interação entre sujeitos acontece (PER-
NAMBUCO, 2012).”  Ainda, de acordo com Oliveira (2010), O Professor [de portu-
guês] que vê a língua segundo a concepção estruturalista pouco ajuda seus alunos 
na tarefa de desenvolver seus recursos linguísticos para interagir nas mais variadas 
situações comunicativas. 

Algumas considerações

O Ensino, atualmente, merece, cada vez mais, visibilidade no que tange a for-
mação de quadros especializados de professores para atender as demandas so-
ciais de nossas escolas. Acreditamos em um estudo onde as teorias da racionalida-
de técnica e da racionalidade prática encontrem, em algum momento da carreira 



435

XXVI Jornada do Gelne

do professor, diversas maneiras de proporcionar caminhos para que o professor 
desenvolva seu trabalho com maestria. 

O docente pesquisador, reflexivo tido com ideal de formação nos cursos de 
licenciatura, com certeza, ainda há muita coisa para se melhor apreender. Compre-
endemos que os diferentes ramos de estudos, mesmo que bastantes divergentes, 
só vêm acarretar uma melhoria no que trata das questões de ensino e aprendi-
zagem. Para haver uma educação emancipadora, há a necessidade de acontecer, 
dentro da escola, práticas emancipatórias, que levem o professor ao ideal de do-
cente que pesquisa e reflete como propunha o educador por excelência, Paulo Frei-
re, que se forma para e formar e nunca deixará de aprender. 

No que tange ao Professor de Português, constatamos que, atualmente, a me-
lhor forma de se trabalhar a língua Portuguesa é tratando a língua como ato de in-
teração social, que através dela, através desse tipo de mediação, pode-se construir 
um identidade profissional eficaz do professor de língua materna. Tratar a língua 
como ato ou fator de interação social não é a única característica que leva a cons-
trução de uma identidade docente do Professor de Português, porém é a principal. 
Partimos do pressuposto de que se o professor vê a língua por esse viés, tem em 
suas mãos a principal característica para tornar seu trabalho proveitoso.
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das considerações iniciais

Ao longo dos anos, as dificuldades no campo da educação sempre estiveram 
em pauta, sobretudo quando tratamos da educação inclusiva, poisse trata de uma 
área que envolve aspectos de ensino-aprendizagem emergentes, e consequente-
mente ainda inusitados para o professor desta área.

Ainda no que toca às dificuldades relativas do saber, ao tratamos da educação 
de surdos, especificamente, a maior dificuldade encontrada se dá pela barreira da 
comunicação, visto que o surdo tem como língua materna a LIBRAS (Língua Brasi-
leira de Sinais), que é pouco conhecida e, na maioria das vezes, não ocupa um lugar 
efetivo no ambiente escolar. Contudo, após anos de luta da comunidade surda em 
busca dos seus direitos, sendo um deles o reconhecimento da LIBRAS enquanto 
língua, nos dias atuais, a comunidade surdaconquistou esse direito através da Lei 
LIBRAS nª 10.436/2002.
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Ainda em conformidade com a lei, há o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, o mesmo prevê a oferta obrigatória do ensino da LIBRAS, tendo a língua por-
tuguesa como sua segunda língua. Portanto, assim como as línguas orais, a língua 
de sinais precisa ser ensinada. 

Em decorrência disso, nos colocamos a pensar na Língua de Sinais como um 
objetivo de ensino, uma perspectiva que enxerga a LIBRAS além da simples comu-
nicação por meio de gestos, mas como uma língua que faz parte da cultura surda, 
tem estrutura e aspectos linguísticos próprios, passíveis de ensino e sistematização. 

Portanto, nosso estudo tem como objetivo traçar um panorama, no qual ma-
peamos alguns estudos realizados no Brasil, que são direcionados ao ensino da 
Língua de Sinais, a partir do ano de vigência da lei:de 2002 até o ano de 2015. 

Assim como contribuição social para a comunidade e surda, tendo em vista 
a relevância do nosso objeto de pesquisa para o ensino de LIBRAS, nosso estudo 
também busca contribuir com o meio cientifico, a partir da análise dos resultados 
encontrados com base nos estudos realizados por profissionais e pesquisadores da 
área. 

da fundamentação teórica

Embora o Brasil seja um país que, previsto por lei, é bilíngue, tendo a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como segunda língua, ainda estamos longe dessa rea-
lidade. Embora já os cursos de Licenciatura em Letras com habilitação em LIBRAS 
tenham sido implantados, e as cadeiras de LIBRAS ofertadas como obrigatórias em 
todos os cursos de licenciatura, formação de interpretes, escolas bilíngues e diver-
sos cursos espalhados por todo o país, a parcela da população conhecedora da lín-
gua de sinais ainda é pequena. 

Diante de todos os direitos educacionais que estão emergindo com foco no 
direito da pessoa surda, incluindo a aprendizagem da língua de sinais, nos interes-
samos em investigar o está sendo proposto e pesquisado para melhor atender o 
tratamento da LIBRAS enquanto língua e objeto de ensino, e não apenas um meio 
de comunicação. 
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Para fundamentar nossa pesquisa, partimos da Lei LIBRAS 10.436/2002, a par-
tir da qual buscamos conhecer aquilo que está documentado paralelo ao que está 
em vigor no contexto educacional.A partir da nossa compreensão da LIBRAS, en-
quanto segunda língua do nosso país, do que é previsto em lei e de todos os aspec-
tos linguísticos da língua de sinais, voltamos nossa atenção para o trabalho que está 
sendo desenvolvido para sistematizar esse ensino. 

No entanto, o uso dessa língua, [...]apesar de critério básico, não deve 
ser vista como a solução de todos os problemas que se apresentam no 
ensino.É preciso entender,além de fatores de ordem individual,os des-
dobramentos da educação dessas pessoas,no âmbito das discussões da 
educação como um todo,considerando as esferas mais amplas da socie-
dade, isto é,a viabilização de um ensino democrático,no sentido de que 
seja proporcionada realmente igualdade de condições de aprendizagem 
e atuação social. (DORZIAT, 1999, p. 29-30).

Conforme Dorziat (1999), o aprimoramento da escola comum, tendo em vista 
o benefício de todos os alunos, é de suma importância, ou seja, a introdução do en-
sino da Língua de Sinais a partir da interação entre todos os sujeitos que compõem 
o ambiente escolar, bem como uma formação adequada, sem dúvida irá refletir de 
maneira positiva no convívio e na aprendizagem do sujeito surdo.

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como 
línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo, e não como 
um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. Stokoe, 
em 1960, percebeu e comprovou que a língua de sinais atendia a todos 
os critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na 
capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças (QUADROS; 
KARNOPP, 2004, p. 30).

Para abordar o ensino da LIBRAS, é preciso entender que não se trata de uma 
simples transposição das palavras da língua portuguesa para os sinais correspon-
dentes na língua de sinais, poisse trata de uma língua que possui seus próprios 
aspectos linguísticos,diversas características e especifidades gramaticais. Assim, a 
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Língua de Sinais, segundo Quadros e Karnopp (2004), é estruturada de acordo com 
oscinco parâmetros a seguir:

• Configuração de Mão (CM): A configuração de mão é a forma da mão, 
a qual compõe a estrutura do sinal. 

• Pontos de Articulação (PA): É a área do corpo na qual ou próxima da 
qual se articula o sinal.(

• Movimento (M: É o movimento realizado pelas mãos do enunciador no 
espaço. É um parâmetro complexo que pode envolver formas e dire-
ções diferentes.

• Orientação (O): De acordo com Quadros e Karnopp (2004), o parâme-
tro orientação é a direção para a qual a palma da mão aponta quan-
do produzimos o sinal. Existem seis tipos de orientação de mão: para 
cima e para baixo, para dentro (em direção ao corpo do sinalizador) e 
para fora, para os lados.

• Expressão Corporal e/ou Facial: São as expressões faciais e corporais, 
movimentos do corpo, da face, da cabeça e dos olhos realizados no 
momento da articulação do sinal.

A partir dos cinco parâmetros da LIBRAS são realizados os sinais e a constru-
ção das sentenças. Todas essas características possibilitam a compreensão de que 
“[a] língua de sinais é uma língua espacial-visual e existem muitas formas criativas 
de explorá-la.”. (QUADROS, 2006, p. 26). Á vista disso, com a compreensão dos pa-
râmetros podemos entender que a língua brasileira de sinais tem sua gramática 
própria é constituída como língua própria da comunidade surda brasileira com a 
sua legitimidade a partir da lei que a regulamenta.

do processo metodológico

Nossa pesquisa foi feita a partir de uma abordagem quantitativa, cujos dados 
podem ser quantificados, segundo (FONSECA, 2002), na qual buscamos mapear os 
estudos realizados na área de LIBRAS e ensino, observando o número de pesquisas 
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realizadas no período de 2002 a 2015, tendo em vista o tempo de vigência da Lei 
LIBRAS e a atenção dos pesquisadores sobre tal assunto, em que área do país se 
concentra o maior número de pesquisas e com qual objetivo estas foram realizadas.

Primeiro passo foi a visita ao banco de teses e dissertações da CAPES, onde 
usamos as palavras-chaveLIBRAS e ENSINO e selecionamos a área de conhecimento 
Letras: 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES
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No universo das pesquisas encontradas a partir da nossa delimitação, obtive-
mos 11 resultados:

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: 18 mai. 2016.

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: 18 mai. 2016.
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Após a seleção, procedemos com a leitura dos resumos para identificar o ano 
de realização das pesquisas, a universidade onde os pesquisadores desenvolveram 
seus trabalhos e o objetivo de cada um deles. A partir da coleta do nosso corpus, 
efetuamos as análises dos dados com base nas informações obtidas para identi-
ficarmos o que está sendo abordado sobre a LIBRAS como objeto de ensino, tais 
resultados serão apresentado no capítulo seguinte.

dos resultados e análise de dados

Nosso objetivo, nesta etapa de nosso trabalho, é mapear as produções que 
foram desenvolvidas sobre LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e ensino, a partir 
da promulgação da Lei LIBRAS (10.436/02). Para darmos conta desses objetivos, fi-
zemos uma leitura da supracitada lei para sabermos o que a mesma diz sobre a 
LIBRAS no sistema educacional brasileiro e, além disso, fizemos uma pesquisa no 
Banco de Teses e Dissertações da CAPES com as palavras-chaves ‘LIBRAS’ e ‘ensino’ 
para sabermos até que ponto os pesquisadores sobre esses temas tratam a LIBRAS 
como objeto de pesquisa com metodologia e prática próprias para esta língua.

Ao realizar a pesquisa com as palavras ‘LIBRAS’ e ‘ENSINO’, foram encontrados 
11 trabalhos na área de Letras, onde fizemos a separação por tema e um breve 
resumo do assunto abordado para analisar quais temas atendem à nossa procura.
Usaremos as terminações de T1 a T11 para nomear os trabalhos. Vejamos na tabela 
abaixo:
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TEMA rEsUMO

T1 - CONCEPÇÕES DE PROFESSORES 
DE INGLÊS E INTÉRPRETES DIANTE 
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
INCLUSIVAS E A PRÁTICA DE INGLÊS 
PARA ALUNOS SURDOS

O estudo demostra uma 
preocupação com o ensino de 
inglês para alunos surdos.

T2 - ENSINO DE LIBRAS PARA OUVIN-
TES NUMA ABORDAGEM DIALÓGICA: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA BAKH-
TINIANA PARA A ELABORAÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO

Abordagem sobre o ensino de 
LIBRAS para ouvintes, tendo 
como suporte as concepções 
de Bakhtin anos, atentando 
para aspectos linguísticos 
sociais, culturais e propõe um 
material didático para um pú-
blico alvo.

T3- LIBRAS E LINGUA PORTUGUESA: 
A CONFIGURAÇÃO DO TEXTO ESCRI-
TO DO ALUNO SURDO NA PERSPEC-
TIVA DO BILINGUISMO

Compreender se o ensino da 
língua portuguesa acontece de 
fato, atendendo a proposta do 
ensino bilíngue. 

T4- O MECANISMO DA COERÊNCIA 
NA PRODUÇÃO ESCRITA DE SURDOS: 
FOCO NO VESTIBULAR 2011 DA UFS

Perceber a construção do texto 
escrito por um aluno surdo 
que tem a língua portuguesa 
como sua L2, identificando as 
inferências de sua L1 presentes 
no texto.

T5- PORTUGUÊS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA PARA SURDOS (PL2S): O 
EMPREGO DO PRONOME RELATIVO 
"QUE" EM TEXTOS ACADÊMICOS

O estudo está voltado ao ensi-
no do uso do pronome relativo 
“que” para alunos surdos.

T6- O BILINGUISMO PARA OS SUR-
DOS BRASILEIROS: A LIBRAS E A 
LÍNGUA PORTUGUESA NA POLÍTICA 
DE EDUCAÇÃO UM ESTUDO EXPLO-
RATÓRIO

Divulgar o conteúdo de LI-
BRAS, sobretudo no que se 
refere às propostas vigentes, 
e deste modo, contribuir com 
mais essa fonte de pesquisa 
para estudos nessa área.
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T7- A REPRESENTAÇÃO DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS PARA OS SUR-
DOS NO PROLIBRAS EM RORAIMA

Investigar a representação da 
língua de sinais para os sujei-
tos surdos nas questões do 
PROLIBRAS.

T8- PROPOSTA DE INSTRUMENTO 
PARA A AVALIAÇÃO FONOLÓGICA 
DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, 
FONOLIBRAS.

Propõe uma avaliação fonoló-
gica da língua de sinais.

T9- A DESCONSTRUÇÃO DA OPOSI-
ÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES A 
PARTIR DA (DES) TERRITORIALIZA-
ÇÃO DO INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE 
SINAIS

Atende ao olhar filosófico que 
descontrói a oposição entre 
surdos e ouvintes.

T10- O ALUNO SURDO NA SALA DE 
AULA INCLUSIVA DE LÍNGUA INGLESA

Compreender como ocorre a 
aprendizagem de inglês por 
um aluno surdo.

T11- ENTRE OS MUROS DA ESCOLA 
EXPERIÊNCIAS LINGUÍSTICAS BILÍN-
GUES EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM 
PONTA PORÃ/MS

Aborda a perspectiva bilíngue, 
mas não em relação a LIBRAS – 
Português. 

Fonte: Elaboração própria

Desses 11 trabalhos encontrados, apenas o trabalho T2 possuio ensino de LI-
BrAs como objeto de estudo. Tal pesquisa é fundamentada nos conceitos enuncia-
tivo-discursivos do Círculo de Mikhail Bakhtin e sócio-históricos de Levy Vygotsky 
que, embora não tenham pensando essas teorias para o ensino, o autor do T2 ainda 
assim as utilizou para a compreensão da língua e suas funções sociais e, partir de-
las,construiu um material didático de nível básico de LIBRAS voltado para as turmas 
de licenciatura da Universidade federal do Mato Grosso, buscando, assim, contribuir 
com o ensino-aprendizagem da língua de sinais. 

Dois trabalhos se preocupam com aspectos linguísticos da LIBrAs e suas 
interferências na produção textual em língua portuguesa. A pesquisa T4 trata sobre 
as marcas linguísticas próprias da língua de sinais em textos escritos por surdos a 
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partir da análise de quatorze redações produzidas no processo seletivo do Vestibu-
lar 2011 da Universidade Federal de Sergipe. Contudo, apesar das fortes inferências, 
é ressaltado o uso de elementos coesivos da língua portuguesa.

Fazendo companhia temática a T4, o trabalho T5 propõe-se a realizar oficinas 
com alunos surdos e ouvintes do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), 
visando a ensinartrês funções sintáticas do pronome QUE, sendo elas: sujeito, ob-
jeto direto e adjunto adverbial. Ao final, classificam a experiência como satisfatória, 
tendo em vista os resultados alcançados e ressaltam, também, que o aprendizado 
de novas formas de usar o pronome QUE resultaram na redução nas funções de 
objeto direto e adjunto adverbial no exercício de união de frases e na de adjunto 
adverbial no exercício com frases a serem completadas.

Dois trabalhos versam sobre a presença do aluno surdo nas aulas de língua 
estrangeira (inglês). O trabalho T1 é estudo de caso que, com base na teoria socio-
cultural de Vygotsky, busca analisar se o ensino-aprendizagem de língua estrangeira 
pelo aluno surdo está chegando a resultados satisfatórios. Os resultados apontam 
para a insatisfação dos alunos e para necessidade de melhorias nesse aspecto edu-
cacional. Seguindo a temática de T1, o trabalho T10 explana o reflexo da politica de 
inclusão no ensino-aprendizagem do aluno na sala de língua estrangeira, visto que 
muitas vezes o interprete pode não estar totalmente habilitado para ajudar no tra-
balho com o conteúdo desejado.  

Dois trabalhos discutem sobre a perspectiva do ensino bilíngue, “São denomi-
nadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modali-
dade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desen-
volvimento de todo o processo educativo.” (BRASIL, 2005, Artigo 22, §1º). Contudo, 
a abordagem da pesquisa T3é voltada apenas para refletir se o ensino da L2 (língua 
portuguesa) está sendo satisfatória. E o estudo T6 traz informações sobre a língua 
de sinais e a proposta do ensino bilíngue, mas não aborda métodos de ensino, ser-
vindo como uma pesquisa de conteúdo informativo para auxiliar os demais pesqui-
sadores que abordem a LIBRAS em seus estudos.  

A pesquisa T7 investiga a representação da língua de sinais nas questões do 
PrOLIBrAs (Exame Nacional para Certificação de proficiências no uso e ensino da 
LIBRAS), segundo a perspectiva dos sujeitos surdos e ouvintes residentes em Rorai-
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ma, que foram aprovados no teste.Resultando em novas percepções sobre a língua 
de sinais, o exame de proficiência a partir de vivências surdas dos sujeitos usuários 
da LIBRAS. 

O estudo T8 apresenta um instrumento para realizar avaliação fonológica da 
língua de sinais, visando catalogar todas as realizações de configurações de mãos, 
de modo que se possa criar uminventariaralfabeto “fonético” para as línguas de si-
naise, tornar a transcrição convencional. 

Por fim, dois trabalhos se apresentam no nosso campo de busca, todavia o 
assunto desenvolvido distancia-se da área do ensino. O trabalho T9, explana sobre 
o olhar filosófico que descontrói aoposição entre surdos e ouvintes, a partir da 
figura do intérprete como intermediador dessa aproximação entre surdos e ouvin-
tes. O trabalho T11 aborda o contato de crianças com duas línguas, quando es-
sas moram próximas as fronteirais entre países, e utiliza-se da palavra LIBRAS para 
exemplificar um país que possuí duas línguas. 

Tais números nos levam a formular as seguintes hipóteses:

1. A forma como os trabalhos de pós-graduação são elaborados trata so-
bre a inserção do surdo em sala de aula como tarefa política;

2. A educação bilíngue tratada no nosso corpus possui foco no ensino de 
português como L2 para surdos;

3. O ensino de LIBRAS para ouvintes é secundarizado, portanto, pela 
quase ausência da LIBRAS como componente curricular na educação 
básica (dados quantitativos), sendo esta língua lecionada majoritaria-
mente em escolas bilíngues, cursos de formação de intérpretes e no 
Ensino Superior.

No que toca às políticas de inclusão, atentamos para dois aspectos: o primeiro 
diz respeito à inclusão de surdos no ambiente escolar e social. Para que isto ocorra 
de fato, o aluno não deve estar somente presente em sala de aula, mas sim ser as-
sistido pelo intérprete/tradutor de LIBRAS, pois o mesmo viabiliza a comunicação 
entre o professor e o aluno. O segundo ponto refere-se à implantação do ensino 
bilíngue para que além do ensino/aprendizagem do aluno surdo, os alunos ouvintes 
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também tenham contato com a LIBRAS, visto que a mesma também é uma língua 
oficial de nosso país. 

Por mais que de todas as pesquisas listadas apenas uma dela tenha enquanto 
objeto de estudo o ensino da LIBRAS, todas elas, assim como Dorziat (1999), buscam 
entender a importância do sujeito surdo no processo educacional, não o tratando 
de maneira objetificada dentro do estudo, mas como alguém para quem os resul-
tados das pesquisas se voltam, reforçando a igualdade na qualidade do ensino e 
atuação social. 

Portanto,compreendemos a necessidade do ensino de LIBRAS de maneira efe-
tiva dentro das escolas, através de salas inclusivas e/ou escolas bilíngues, como pre-
veem a lei,contanto que não seja com intuito de ensinar apenas o português para 
surdos, mas que também seja feito o ensino de LIBRAS para os ouvintes.

A variedade de temas encontrados nas 11 pesquisas reforçam ainda, como nos 
afirma Quadros e Karnopp que o fato de a LIBRAS ser uma língua e não uma patolo-
gia a coloca como fértil objeto de estudo e essa sistematização acadêmica que tem 
potencial para quebrar o estigma da diminuição tanto do sujeito surdo, quanto de 
sua língua. 

Diante dos dados encontrados e dialogando com o que está expresso no tex-
to da Lei 10.436/2002, é importante voltar a atenção para a formação docente, de 
modo que esta é um fator que vai contribuir na formação do sujeito surdo. Uma vez 
que temos profissionais capacitados, a inclusão do aluno será eficaz e sua aprendi-
zagem satisfatória.

Em conformidade com estudos de Barreiro (2012), que aborda o letramento 
bilíngue na educação de surdos, espera-se que as buscaspela adequação de estra-
tégias de ensino para alunos surdos ou não, apresentem uma progressão em busca 
de uma melhor formação para os sujeitos no âmbito social.

Assim sendo, podemos dizer quefalar sobre LIBRAS e suas práticas de ensino 
é um assunto que abrange vários aspectos, desse modo, ainda se tem muito a per-
correr para que o ensino de LIBRAS esteja em evidência, e, possivelmente questões 
sobre metodologias de ensino e assuntos afins venham a ser abordados.
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Das considerações (semi)finais

Diante do que foi encontrado ao final dessa primeira etapa de nossa pesquisa, 
notamos que, embora haja uma grande preocupação no que diz respeito à inclu-
são do sujeito surdo no campo da educação, a luta pelo ensino bilíngue e tudo que 
abrange o universo das políticas educacionais ainda apresenta carência no que diz 
respeito ao ensino de LIBRAS. 

Contudo, para que essa inclusão seja efetivada, é preciso voltarmosa atenção 
para a formação do professor,para o desenvolvimento de metodologias de ensino 
de língua para o público surdo e ouvinte, tendo em vista a garantia do ensino-apren-
dizado do aluno a partir da educação bilíngue. Com isso, para além da aquisição da 
LIBRAS e do português como L1 e L2, as ampliações de pesquisas acadêmicas e de 
consequentes possibilidade de melhorias nas práticas de ensino podem contribuir 
para que o sujeito surdo tenha mais possibilidades de efetivar asua inserção social.

Em suma, acreditamos que, com esse mapeamento, podemos identificar não 
apenas as lacunas existentes acerca de LIBRAS como objeto de ensino na área de 
Letras, mas também suscitar o interesse em realizar pesquisas acadêmicas nesta 
área para que possamos contribuir com esta seara emergente e instigante. En-
tão, diante destas informações, nós, enquanto pesquisadores, nos deparamos com 
uma grande possibilidades de oportunidades para realização de novos trabalhos 
que venham a dar continuidade a presente pesquisa, com proposições metodoló-
gicas e didáticas que corroborem com o trabalho de professores e pesquisadores 
da área. 
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ENsINO dE GÊNErOs TEXTUAIs EsCrITOs: 
UM EsTUdO dE CAsO dE UMA PrOFEssOrA 
dE LÍNGUA POrTUGUEsA dO ENsINO MÉdIO

rOCHA, LUCIANA vIEIrA ALvEs (UFCG)1 
ALvEs, MArIA dE FÁTIMA (UFCG)2

Introdução

Os gêneros textuais/discursivos vêm sendo objeto de estudo de muitos pes-
quisadores no Brasil, no âmbito da Educação e da Linguística Aplicada, por se-
rem ferramentas indispensáveis ao ensino de língua materna, tendo em vista a 
relevância que se atribui a estes no funcionamento real da língua, pois conforme 
expõe Bronckart e Dolz (1999) a atividade de linguagem coletiva se concretiza em 
múltiplos e diversos gêneros de texto, que estão adaptados a determinadas situa-
ções comunicativas. Assim, é através dos gêneros que as práticas de linguagem se 
materializam nas atividades dos aprendizes (SHNEUWLY e DOLZ, 2004).

Com base nisso, as práticas de ensino devem direcionar-se para o estudo 
dos textos que circulam na sociedade e que estão materializados nos gêneros, 
possibilitando aos aprendizes desenvolver competências interpretativas, discur-
sivas e que sejam capazes de produzir textos que circulam também nas esferas 
extraescolares. 

Contudo, apesar de todas as reflexões sobre um ensino de língua portugue-
sa que considere os gêneros como objeto de estudo e o texto como unidade de 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de 
Campina Grande. E-mail: lucianavieiracg@hotmail.com.

2. Doutora pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora adjunta da Universidade Fe-
deral de Campina Grande, onde atua na graduação em Educação e na Pós- Graduação em Letras.
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ensino-aprendizagem e do grande número de pesquisas existentes na área como 
Miranda (2015), Geraldi (1991, 1997), Antunes (2003), Shneuwly e Dolz (2004), Rojo 
(2005), entre outros, que apresentam perspectivas e metodologias para o traba-
lho com os gêneros textuais/discursivos, muitas pesquisas comprovam a natureza 
lacunar do trabalho com os gêneros.

Considerando essa realidade e visando trazer contribuições para o ensino-apren-
dizagem dos gêneros de texto, objetivamos neste trabalho, verificar a concepção do-
cente de uma professora do Ensino Médio sobre a escrita de gêneros e sua relação 
com o trabalho prescrito e realizado. Para tanto fundamentamo-nos teoricamente 
em estudos e pesquisas desenvolvidos a partir da noção de gêneros textuais e da 
problemática do ensino de escrita, como os trabalhos dos teóricos Bakhtin (1997); 
Figueiredo e Bonini (2006); Antunes (2005); Beth- Marcuschi, (2010), bem como nos 
estudos que focalizam o trabalho do professor à luz do Interacionismo Sociodiscur-
sivo, tais como Bronckart (2006); Machado (2007); Medrado (2011); Lousada (2006), 
entre outros. 

Assim, tomamos como corpus para análise nesta pesquisa uma entrevista 
concedida por uma professora de escola pública do Município de Fagundes-PB 
e atividades planejadas e aplicadas pela docente em turmas de 3º ano do Ensino 
Médio. Portanto, este trabalho parte da análise de documentos (entrevista e ativi-
dades) relacionando-os com a prática de uma professora em específico, caracteri-
zando a pesquisa como um estudo de caso. Diante disso, as discussões presentes 
nesse estudo podem contribuir não só para a análise sobre a concepção de gêne-
ro presente no dizer da professora, como também oferece uma reflexão sobre o 
trabalho docente, sobre o fazer, pensar e o agir do professor, a partir de atividades 
elaboradas e propostas por ele, utilizando o gênero como ferramenta no processo 
de ensino e aprendizagem da escrita.

O presente trabalho organiza-se nas seguintes seções: 2. Escrita de gêneros 
textuais no contexto escolar: concepções e práticas de ensino, onde discutimos a es-
crita de gêneros textuais no contexto escolar, focando as concepções e práticas de 
ensino; 3. Um breve panorama sobre o trabalho docente na perspectiva do ISD, onde 
abordamos a questão do trabalho docente, do prescrito e do realizado, a luz do 
ISD; 4. Descrição e análise dos dados, onde apresentamos a concepção docente da 
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professora, colaboradora da pesquisa, estabelecendo a relação com suas práticas 
de ensino de escrita de gêneros;  5.Comentários finais.

Escrita de gêneros textuais no contexto escolar: concepções e 
práticas de ensino

A questão dos gêneros textuais tem sido o foco de muitos estudos e reflexões 
no que diz respeito ao ensino de língua no Brasil, principalmente após a publicação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) que evidenciam a importân-
cia do texto no ensino de Língua Portuguesa, sendo este considerado como uma 
unidade que se amplia na concepção dos gêneros, os quais foram tomados como 
objeto para o ensino, por serem considerados os condutores de todo o tipo de 
análise quer seja linguística, quer seja textual, sendo também através deles que se 
constituem todo o tipo de comunicação verbal e não-verbal. Em consonância com 
isso, Dionísio; et.all, 2003, ressaltam que “Todos os textos se manifestam sempre 
num ou noutro gênero textual, um maior conhecimento do funcionamento dos 
gêneros textuais é importante tanto para a produção como para compreensão”. 
(DIONÍSIO, MACHADO, BEZERRA, 2003, p. 32).    

Desse modo, torna-se essencial que o ensino de escrita na escola priorize os 
gêneros que circulam socialmente. Nessa perspectiva, a escrita passa a ser enten-
dida como um processo de interlocução entre leitor-texto-autor que se concretiza 
via gêneros textuais num contexto sócio-historicamente situado (BETH-MARCUS-
CHI, 2010). Assim, aprender um gênero deve ser visto não mais como aprender 
“um padrão de formas”, mas aprender a eleger adequadamente os fins que dese-
jamos alcançar ao escrever ou falar.

Nesse sentido, a autora ainda aponta que foi através dos estudos e das re-
flexões feitas por Bakhtin (1895-1975) e das pesquisas da chamada ‘escola de Gen-
ebra’ que os gêneros passaram a ser concebidos em sua relação com as práticas 
sociais, ou seja, passou-se a considerar que os textos não funcionam de forma 
independente nem autônoma na produção de significação. Para Bakhtin (2000) 
todo uso que fazemos da língua se dá por meio de um texto/discurso oral ou es-
crito, que é a realização empírica de um gênero. E esses usos que fazemos são 



454

XXVI Jornada do Gelne

institucionalizados e legitimados por instâncias da atividade humana que são so-
cialmente organizadas. 

Uma outra perspectiva teórica, que constitui o Interacionismo Sociodiscur-
sivo, está, de acordo com Bronckart (1999), centrada na questão das condições 
externas de produção dos textos, o que provoca um abandono da noção de tipo 
de texto, em favor da de gênero de texto e de tipo de discurso. Para o pesquisador 
“conhecer um gênero de texto também é conhecer suas condições de uso, sua 
pertinência, sua eficácia ou, de forma mais geral, sua adequação em relação às 
características desse contexto social” (BRONCKART 1999, p. 48, grifos do autor). 
Dessa maneira, a noção de gêneros de texto abordada pelo estudioso é a de que 
são como unidades comunicativas, sócio-historicamente elaboradas com recur-
sos de uma língua natural e dependentes das situações interativas de atividades 
de linguagem.

Nessa mesma concepção,  Dolz  e Schneuwly  (2004) também  acreditam  
que é por  meio  dos  textos  que  o  ensino  da  Língua Portuguesa deve ser feito, 
por isso, sugerem o trabalho da língua pautado nos diferentes gêneros  textuais,  
sejam  eles  orais  ou  escritos.  Segundo os autores, os gêneros são formas de 
funcionamento da língua e linguagem, sendo criados conforme as diferentes es-
feras da sociedade em que o indivíduo circula. Eles são produtos sociais bastante 
heterogêneos, o que possibilita infinitas construções durante a comunicação.

  Neste sentido, as práticas docentes precisam vislumbrar a formação de alu-
nos produtores de textos diversos que sejam capazes de interpretarem os aspec-
tos ideológicos do texto, levando-os a compreenderem a importância da adequa-
ção linguística e textual para cada gênero estudado, de acordo com o contexto 
de produção e circulação. Pois, conforme expõem os Parâmetros Curriculares Na-
cionais de Língua Portuguesa “Os textos organizam-se sempre dentro de certas 
restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam 
como pertencentes a este ou àquele gênero”. (BRASIL, 1998, p. 23).

Assim, na atividade de produção textual o docente deve explicitar parcial ou 
amplamente as condições de produção e de circulação, tais como: o gênero a ser 
produzido, o tema a ser desenvolvido, o leitor a quem o texto se destina, o regis-
tro linguístico a ser utilizado, o ambiente no qual o texto vai circular e ser lido e 
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o suporte em que vai ser publicado. Essas condições tornam-se essenciais para 
uma boa produção escrita, pois orientam os alunos a pensar em quais estratégias 
discursivas devem usar e como organizar o texto. (BETH- MARCUSCHI, 2010). 

Nesse sentido, é importante salientar que as aulas de produção textual de-
vem pautar-se na concepção de gêneros, sendo estes “os textos que encontramos 
em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característi-
cos” (MARCUSCHI, 2008, p. 155), com o propósito de tornar o aluno eficiente no 
tocante às práticas de leitura e de escrita. Tais competências são fundamentais 
para o desenvolvimento social dos discentes no mundo letrado em que estamos 
inseridos. 

Um breve panorama sobre o trabalho docente na perspectiva 
do Isd

O trabalho do professor tem sido alvo de inúmeras discussões na sociedade 
contemporânea e consequentemente objeto de pesquisas em áreas de conheci-
mento como a Linguística Aplicada. Entretanto, a atividade docente só passou a 
ser considerada como trabalho mais recentemente, uma vez que o trabalho de 
ordem intelectual tornou-se objeto legítimo de estudo (BRONCKART 2006 apud 
MACHADO 2007). 

Isto posto, pensar em uma conceitualização para o vocábulo trabalho impli-
ca aceitar as condições sócio-históricas subjacentes ao conceito. Para Bronckart 
(2004; 2006) o trabalho é entendido como um tipo de atividade própria da espécie 
humana que decorre do surgimento de formas de organização coletiva de forma 
que cada membro tenha tarefas e responsabilidades específicas. 

Em relação ao trabalho docente, Bronckart (2006) afirma que para que um 
professor seja bem-sucedido em sua atividade de ensino, não basta o domínio do 
conteúdo, ele deve saber gerir a aula e seu percurso, em função das expectativas 
e objetivos institucionalmente prescritos e atentar para as características e rea-
ções dos alunos. 

Partindo desta perspectiva que busca entender a complexidade do trabalho 
docente, o ISD alicerçado nas ciências do trabalho, como a Ergonomia e a Clínica 
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da atividade, se apropria não apenas das noções de trabalho, mas das questões 
de ordem metodológica dessas ciências, elabora uma proposta para a análise 
do trabalho docente, apresentando as dimensões constitutivas deste. A primeira 
compreende o trabalho prescrito, sendo este “uma representação do que deve 
ser o trabalho, que é anterior à sua realização efetiva” (BRONCKART, 2006, p.208), 
ou seja, os documentos que definem e organizam a ação do professor (como os 
PCNs). A segunda dimensão compreende o trabalho realizado, que de acordo 
com Lousada (2006) pode ser considerado como a atividade que é efetivamente 
realizada pelo professor em sala de aula, sendo considerado como uma resposta 
às prescrições.

É a partir dessa proposta de análise do trabalho docente que podemos com-
preender a complexidade do trabalho educacional e do professor/ trabalhador, 
visto que esse passa a ser entendido como um ator e não apenas como alguém 
que executa o que prescrevem, mas como alguém que age na prática, podendo 
modificá-la. Conforme expõe Tardiff e Lessard (2009 apud MEDRADO, 2011, p.31) 
“ensinar é agir, ou seja, é interferir no percurso educacional do outro; influenciar; 
lidar com indivíduos na sua complexidade afetiva, interativa e cognitiva”. Bron-
ckart (2006) usa o termo agir para designar qualquer forma de intervenção orien-
tada do ser humano no mundo. Dessa forma, qualquer trabalho humano pode 
ser considerado um tipo de agir, cuja estrutura pode ser decomposta em tarefas. 

Concepções docentes sobre a escrita de gêneros e sua relação 
com o trabalho prescrito e realizado.

O estudo ora delineado está pautado no âmbito da Linguística Aplicada (LA) 
tendo em vista que possuímos pretensões específicas no que diz respeito à inves-
tigação da prática docente, pois buscamos refletir sobre as concepções de ensino 
de escrita de gêneros evidenciadas em atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Como já mencionado anteriormente, a pesquisa tem como objetivo verificar 
as concepções docentes sobre a escrita de gêneros e sua relação com o trabalho 
prescrito e realizado. O corpus da pesquisa é constituído por uma entrevista con-
cedida por uma professora de escola pública do Município de Fagundes-PB, bem 
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como por atividades planejadas e aplicadas pela docente em turmas de 3º ano do 
Ensino Médio. 

Neste estudo, optamos por um estudo de caso por esse procedimento meto-
dológico permitir uma análise, em profundidade, do evento estudado. De acordo 
com André (2005) o conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente 
do conhecimento gerado a partir de outras pesquisas porque é mais concreto, 
mais contextualizado, mais voltado para a interpretação do leitor e baseado em 
populações de referência determinadas pelo leitor. Além disso, a possibilidade de 
generalização passa a ter menor relevância, pois o interesse se volta para a inves-
tigação sistemática de uma instância específica.

Desse modo, cabe explicitar também os procedimentos adotados na coleta 
dos dados. Assim, após uma conversa informal explicativa sobre a natureza da 
pesquisa e a sua finalidade, foram feitas perguntas relacionadas à formação da 
docente, suas concepções sobre gêneros textuais e metodologias adotadas em 
sala de aula para o ensino de gêneros. Após a entrevista solicitamos às atividades 
que a professora trabalhou em sala de aula, que envolvessem a produção de al-
gum texto escrito. Assim, a partir da análise desses dados, compreenderemos as 
concepções de escrita de gênero que subjazem o trabalho docente.  

As concepções reveladas no dizer da docente sobre o ensino de escrita de 
gêneros 

Ao observar as respostas ofertadas pela docente, no que concerne ao ensino 
de escrita e a concepção de gênero, foi possível identificar que a mesma depreen-
de a relevância de se trabalhar com os gêneros no ensino de língua materna, visto 
que esta os concebe como sendo os textos que circulam na sociedade dos quais 
utilizamos no nosso cotidiano, conforme demonstra o seguinte trecho de sua fala 
extraído da entrevista: 
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Eu procuro levar essas noções (de gêneros textuais) para sala de aula 
também e levando esse meu pouco conhecimento que tenho, porque a 
gente nunca é totalmente consciente da noção de gênero textual, mas 
eu subentendo de que é todo texto de circulação social, seja ele mais 
específico, mais voltado pra a questão do jornalismo, como um texto 
mais livre, como um diálogo, uma carta. Então, todo texto que circula 
socialmente é subentendido como um gênero textual. (grifos nossos). 

Observa-se que a professora apesar de apresentar uma concepção de gêne-
ros, esta não afirma com clareza por acreditar que não possui total consciência 
deste conceito. Com isto, percebe-se que o dizer da docente reflete, em parte, a 
problemática que permeia o ensino de gêneros, visto que há diversas correntes 
teóricas que estudam esta temática e postulam diferentes concepções sobre gê-
neros, que também implicam em diferentes metodologias de ensino, conforme 
expõe Rojo (2005). Dessa forma, é imprescindível que o professor em sua prática 
tenha bem definida a noção de gênero para que não ocorra uma sobreposição de 
natureza teórica e metodológica.  

Ainda é possível notar através do dizer da docente que esta concebe os gêne-
ros como sendo os textos que encontramos nas esferas sociais e que utilizamos 
em cada situação comunicativa (MARCUSCHI, 2008), oral ou escrita, em contextos 
diversos, sejam os da esfera jornalística, mais formais e os pessoais como o diá-
logo, a carta, utilizados em contextos mais informais de uso da língua. Esta con-
cepção sinaliza para um ensino que contempla os gêneros das diferentes esferas 
comunicativas e práticas sociais de uso da linguagem.     

Essa mesma concepção aparece quando a docente aponta para a relevância 
de se trabalhar com os gêneros em sala de aula, pois de acordo com ela, sendo 
estes os textos de circulação social é fundamental que os alunos tenham a consci-
ência de que fazem uso desse gênero no seu cotidiano. O excerto abaixo explicita 
a visão docente sobre o trabalho com os gêneros:
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É fundamental, por que se é o texto de circulação social, então significa 
que aquele individuo, aquele sujeito, atuante da realidade social, ele 
vai estar em contato direto com aquele gênero/.../ então, eu acredito 
que é de suma importância usar essa prática e trazer para sala de aula 
esse conhecimento, deixar o aluno consciente de que ele usa diaria-
mente esse gênero textual.

Conforme explicitado pela professora, torna-se relevante o ensino de gêne-
ros visto que os alunos fazem uso desses no contexto social. Dessa forma, é im-
prescindível que a escola proporcione situações de produção que se reportem a 
práticas sociais e a gêneros textuais que existem de fato, que circulam socialmen-
te e sejam passíveis de serem reconstituídos, ainda que parcialmente, em sala 
de aula. Também a partir da fala da docente, podemos perceber que esta atrela 
a sua prática a concepção de escrita vinculada às práticas sociais, na medida em 
que se propõe a trazer esse conhecimento, de gêneros que circulam na sociedade, 
para o espaço da sala de aula. Nesse contexto, aprender a escrever implica não 
só aprender a compor e construir um texto em termos linguísticos, mas entender 
por quem, onde, quando, em que condições, com que recursos, e para que fins o 
texto é escrito. (FIGUEIREDO E BONINI, 2006). Assim, o aluno consegue entender 
a função comunicativa de determinado gênero e o escreve com a intenção de que 
outros leiam e compreendam seu texto.

Desse modo, escrever na escola passa a ser visto como um “ensaio” ou mes-
mo uma “prévia convincente” do que será requerido dos jovens aprendizes no es-
paço social. Assim sendo, é a partir da metodologia adotada pela docente no que 
concerne ao trabalho com os gêneros, que verificaremos as reais dimensões de 
seu agir sobre a prática. À vista disso, verificamos no excerto a seguir o tratamen-
to dispensado ao gênero na rotina da docente em sala de aula:

Eu trabalho, levo os próprios gêneros textuais. Quando vou dar uma 
aula sobre resenha, eu levo modelos de resenha, trabalho com os alu-
nos a questão estrutural, a questão temática, mostro a importância 
desse gênero para a situação comunicativa que ele exige...
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Notamos a partir do dizer da docente que a metodologia adotada está de 
acordo com o que apontam os PCN de Língua Portuguesa para o ensino de gêne-
ros, como também abordam os aspectos que compõem e caracterizam o gênero, 
de acordo com a proposta bakhtiniana, que conforme visto devem comportar as-
pectos, composicional (estrutura) e estilística, que os caracterizam como perten-
centes a este ou àquele gênero, a docente também atenta para a função social do 
gênero, na medida em que mostra para o aluno a relevância do gênero em deter-
minado contexto. Dessa forma, é esse caráter situado do trabalho com o gênero 
que caracteriza a escrita como atividade social. 

Dito isso, percebemos que no discurso da docente sobre a sua metodologia 
de ensino é perceptível a dimensão do trabalho prescrito pelos documentos ofi-
ciais, como os PCN. Dessa forma, em seu dizer evidencia-se as etapas de como 
proceder no ensino de gêneros.

O trabalho da docente com a escrita de gêneros evidenciado através 
da atividade proposta 

Sabendo que a escrita é um processo de interlocução entre leitor-texto-autor 
que se concretiza via gêneros textuais num contexto sócio-historicamente situa-
do. (BETH MARCUSCHI, 2010), é imprescindível que ao se tomar o gênero como ob-
jeto de ensino o professor atente para as condições de produção e de circulação 
de cada texto. Visto que ao produzirem textos no espaço extraescolar, os alunos/ 
autores, mesmo que inconscientemente, levam em consideração aspectos como: 
para quem, com que finalidade, sobre o que se escreve, entre outros aspectos. 

Isto posto, ao analisarmos as atividades propostas pela docente3, no que diz 
respeito à produção de gêneros escritos em turmas de 3º ano médio, foi possí-
vel identificar que os encaminhamentos explicitados nas propostas de produção 
orientam os alunos de modo parcial e pouco satisfatório quanto às condições de 
produção. Conforme apresentamos no exemplo abaixo: 

3. As atividades analisadas nesse artigo foram expostas de acordo com a ordem trabalhada em sala de 
aula. 
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Tema: A globalização- A informática como instrumento de educação
Estrutura: Artigo de opinião (17 a 30 linhas)
Introdução {- apresentação do tema; - problemática; - tese
Desenvolvimento {- Parágrafo 2- argumento 1+argumentação; 
- Parágrafo 3- argumento 2+argumentação 
Conclusão {- Parágrafo 4- fechamento das ideias/ retomada do tema+ tese;
- Proposta de intervenção + tese. 
(Proposta de produção elaborada pela docente e exposta no quadro ne-
gro)

É importante dizer que antes de propor a escrita do gênero artigo de opinião, 
a professora trabalhou o tema a partir de uma atividade de leitura do gênero char-
ge, com questões de interpretação do texto e a partir da correção promoveu a dis-
cussão do tema com os alunos. Dessa forma, percebemos que há uma correlação 
entre o tema solicitado e a atividade de leitura proposta, entretanto, o contato 
com exemplares do gênero a serem produzidos, não foi evidenciado na atividade 
que precedeu a escrita, sendo priorizado o aspecto temático. 

Na atividade de escrita proposta pela docente, verificamos que o caráter es-
trutural do gênero é evidenciado, passando a ser tratado como um texto de ca-
racterísticas bem delimitadas, claras e pouco variáveis. Ao atentarmos para as 
características do gênero em questão, percebemos que este se aproxima do texto 
dissertativo-argumentativo solicitado no vestibular, pois solicita que o aluno em 
sua conclusão elabore uma proposta de intervenção, que nem sempre é algo re-
querido no gênero artigo de opinião. Isto nos leva a inferir que a prioridade dada a 
aspectos estruturais do texto, deve-se ao fato de que no ensino médio (principal-
mente no 3º ano) os conteúdos, atividades e gêneros trabalhados, em sua maioria, 
são selecionados de acordo com o que é solicitado no ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio) que hoje é o principal meio de ingresso nas universidades. 

Também observamos que aspectos relevantes para a construção do texto 
como o para quem escrever, com que intenção comunicativa, o contexto de cir-
culação, e as finalidades da atividade de escrita não ficam claras para o aluno. Na 
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atividade em questão, subtende-se que o único leitor presumido será o professor, 
contradizendo o dizer inicial apresentado pela docente, que afirma trabalhar a si-
tuação comunicativa do gênero.  Assim, mesmo que o professor oriente os alunos 
oralmente na atividade, como foi o caso, é preciso que ao elaborar a proposta de 
produção tenha-se o cuidado em explicitar essas condições, visto que levam o 
aluno a compreender a função sociointeracional do gênero. 

Considerações finais

As reflexões sobre o ensino da escrita de gêneros e o trabalho docente de-
senvolvidas nesse artigo, nos fazem inferir que, há distanciamentos entre as no-
ções evidenciadas no dizer da professora e o seu trabalho realizado, através da 
atividade proposta. A tentativa de explicar as causas desse distanciamento nos 
leva a criar duas possibilidades, que com a ampliação deste estudo e dos dados, 
poderemos fornecer subsídios para comprová-las ou refutá-las. A primeira pos-
sibilidade é a de que há uma ausência ou pouca clareza do/no planejamento di-
dático, que se constitui como uma ferramenta que o professor pode utilizar para 
fazer formulações, adequações e escolhas teóricas e metodológicas que melhor 
atendam ao processo de ensino-aprendizagem no qual está inserido. 

A segunda possibilidade diz respeito a fatores externos, relacionados ao co-
tidiano escolar, que na análise do trabalho docente devem ser considerados, pois 
interferem diretamente nas práticas de sala de aula, tais como: o calendário esco-
lar, o conteúdo programático, a dificuldade em fazer com que o trabalho prescrito 
seja realizado, adaptação das tarefas prescritas à situação real de trabalho para se 
obter melhores resultados, as dificuldades apresentadas pelos alunos que muitas 
vezes levam o docente a repensar suas ações. Essas questões externas também 
são determinantes para o sucesso ou não do trabalho docente. 

Dessa maneira, os resultados sinalizam que para que haja uma aproximação 
entre o que a professora evidencia em seu dizer sobre a escrita de gêneros e sua 
prática, torna-se fundamental que ao docente sejam proporcionadas oportunida-
des de ter autonomia sobre sua prática, sendo importante que a mesma elabore 
seu próprio material didático e planeje suas ações, visto que ao produzir seu ma-
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terial didático o professor pode refletir sobre o processo de ensino e organizar as 
atividades com vistas à aprendizagem significativa de seus alunos. Essa atividade 
permite também que o docente (re) signifique seu próprio discurso. Assim, o pla-
nejamento pode configurar um espaço para a sua formação continuada. 
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simPósio temátiCo

O ENsINO dOs vErBOs NA PErsPECTIvA dA 
ANÁLIsE LINGUÍsTICA 

TALITA GONÇALvEs dE MOUrA (UFJF)
NATÁLIA sATHLEr sIGILIANO (UFJF)

Introdução

O ensino de gramática nas aulas de língua portuguesa ainda é tomado como 
um entrave. Por um lado, é comum ver professores arraigados na prática de ensino 
de gramática normativa, cujo foco é dado no estudo de frases isoladas com o intui-
to de obter memorização de conceitos pré-estabelecidos. Por outro, professores, 
numa perspectiva mais recente, têm dado ênfase no ensino dos gêneros textuais, 
em que os aspectos linguísticos passam a ser trabalhados a partir deles. Nesta linha 
também, os livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) adotam uma perspectiva de ensino de gramática mais reflexiva, baseada 
nos gêneros textuais abordados. No entanto, esse molde de ensino de gramática 
ainda tem refletido a visão anterior, visto que os gêneros ainda são trabalhados de 
forma desconectada aos conteúdos gramaticais a eles subjacentes.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.78), publicados há qua-
se vinte anos, dispõem sobre a validade e a importância da análise linguística (AL) 
para o ensino de língua, diferenciando essa prática daquela associada ao termo 
“ensinar gramática”. Esse mesmo documento aponta para a importância de se tra-
balharem os itens linguísticos com base em sua proeminência nos gêneros textuais.

Nesse mesmo contexto e numa perspectiva sociointeracionista, Mendonça 
(2006) apresenta que a AL constitui um dos três eixos em que a língua materna 
deve ser ensinada, ao lado da leitura e da produção textual, posto que não há como 
estudar os fenômenos linguísticos desprovidos de sentidos e propósitos. Assim, os 
elementos linguísticos e as estratégias discursivas devem ser selecionados e utili-
zados pelo professor de forma reflexiva, com o foco nos usos da língua e confor-
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me as condições de produção dos textos, os papéis dos interlocutores, os assuntos 
abordados e as finalidades comunicativas, bem como os gêneros e os suportes que 
veiculam os textos.

Mendonça (2006) destaca:

Novas palavras surgem quando surgem novas necessidades, já apon-
tam os dicionaristas e lexicógrafos. (...) O termo análise linguística não 
foge à regra, ou seja, surgiu para denominar uma nova perspectiva de 
reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas 
ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursi-
vos. Foi cunhado por Geraldi em 1984, no artigo “Unidades básicas do 
ensino de português”, parte da coletânea O texto na sala de aula ([1984] 
1997c) para se contrapor ao ensino tradicional de gramática, para firmar 
um novo espaço, relativo a uma nova prática pedagógica. (MENDONÇA, 
2006, p. 205)

Ao se considerar que a AL reforça a necessidade de se refletir sobre a lingua-
gem e seu uso dentro e fora da escola, Mendonça (2006) afirma que ela não elimina 
a gramática da sala de aula; ao contrário, a questão principal está em estudar a gra-
mática de forma reflexiva e em como essa reflexão acontece, para que e com base 
em que aspectos, pois a AL, apresentada de forma explícita e sistemática, é parte 
dos eventos de letramento escolar. 

Para Bezerra e Reinaldo (2013), há uma ruptura entre o estudo da AL e as práti-
cas de leitura, oralidade e escrita, a qual também pode ser observada nos materiais 
didáticos usados pelo professor. Segundo as autoras, já existem práticas inovadoras 
na abordagem da leitura e da escrita sob perspectivas teóricas da Linguística Apli-
cada; no entanto, o estudo dos itens linguísticos ainda é feito através da normativi-
dade, da descrição estrutural de regras e exceções na língua, sem que haja relação 
com o texto e o enunciado.

Ademais, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apresenta como critério 
de avaliação dos livros de língua portuguesa, no que diz respeito ao trabalho com os 
conhecimentos linguísticos, que: “os conteúdos e atividades devem: abordar os dife-
rentes tipos de conhecimentos linguísticos em situações de uso, articulando-os com 
a leitura, a produção de textos e o exercício da linguagem oral” (BRASIL, 2010, p.23). 
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Assim, já há alguns anos, documentos oficiais, artigos e obras diversas sinali-
zam a importância de se alterar a perspectiva de ensino dos itens linguísticos. Con-
tudo, não é essa a realidade que frequentemente os professores têm vivenciado, 
seja como utilizadores do livro didático (LD) como ferramenta, seja como criadores 
dos próprios materiais. 

Neste artigo, baseado na pesquisa e dissertação que vêm sendo realizadas 
no âmbito do ProfLetras, será possível observar dados de que essa ruptura entre 
trabalho com gênero e gramática ainda ocorre nos LDs no que tange ao ensino dos 
modos e tempos verbais e conhecer um projeto, aplicado em uma escola da rede 
estadual de ensino de Minas Gerais, em que objetivou-se realizar de fato a aplicação 
do ensino dos verbos utilizando a perspectiva da análise linguística, em que ocorre 
ponte efetiva entre ensino de gramática e gêneros textuais.

Análise de livros didáticos

Apesar de o PNLD ter positivamente influenciado a produção e distribuição 
dos materiais didáticos no Brasil, há alguns anos o ensino de gramática ainda vem 
sendo apontado como pouco alterado e pouco inovador (cf BAGNO, 2010). Um for-
mato normativo de ensino ainda tem sido reiterado nas aulas de língua portuguesa 
no que se refere ao estudo dos itens linguísticos.

Tendo em vista o ensino dos verbos e modos verbais, isso não tem se dado de 
forma diferente nos LDs. 

Moura (em preparação) analisou, com base em um questionário, nove cole-
ções de livros didáticos de Língua Portuguesa, voltadas para o ensino fundamen-
tal II, todas aprovadas no PNLD 2010 e 2014, e algumas conclusões dessa análise 
revelaram que:

(a) todas as coleções isolaram o estudo da gramática da parte textual, 
preocupando-se em delimitar os espaços através de seções (uma seção 
para leitura e compreensão do texto, uma para o estudo do gênero tex-
tual modelar, uma para produção escrita e uma para o estudo do item 
gramatical), sem quaisquer relações entre si, o que revelou ser o estudo 
gramatical completamente isolado da perspectiva de leitura do texto en-
quanto tipo/gênero;
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(b) na maioria das coleções, observou-se que um texto-base foi usado 
como pretexto dentro da unidade ou do capítulo para o estudo do item 
gramatical sobre verbos e modos verbais, sem levar em consideração as 
características do tipo/gênero proposto;
(c)  na maioria das coleções, o conceito de verbo não foi estudado de for-
ma reflexiva; entretanto, foram propostas questões mais reflexivas para 
o estudo dos modos e tempos verbais;
(d) em sua maioria, não se travou relação clara entre o conceito de verbo e 
as características típicas do gênero-base utilizado em nenhuma das ques-
tões ou na apresentação do conceito; o estudo da classe gramatical não 
foi contemplado sob a perspectiva de seu uso, não se levando em conta o 
tipo/gênero do texto-base utilizado;
(e) em sua minoria, não se realizou a reflexão sobre o uso do item grama-
tical nas perspectivas da oralidade e da escrita.

Como conclusão, observou-se que o estudo dos verbos, modos e tempos ver-
bais e sua relação com os gêneros textuais escolhidos, em grande parte das cole-
ções analisadas, não foi feito por meio de reflexões atreladas à oralidade ou à escri-
ta, ou seja, ao uso, o que reforça o fato de que o estudo da gramática não tem sido 
associado ao estudo do gênero ou tipo textual; o foco é predominante na leitura e 
no destaque isolado dos itens linguísticos. Dessa maneira, não há fluidez entre a 
exploração do texto e suas marcas linguísticas mais proeminentes, o que faz com 
que qualquer texto sirva de base para o ensino de qualquer item gramatical. 

relato de aplicação de proposta de ensino do uso verbal nos 
gêneros publicidade e propaganda

A análise dos LDs provou que o ensino dos verbos ainda é realizado em des-
conexão ao gênero textual estudado. Tendo em vista esse fato e a perspectiva de 
que a língua deve ser estudada de forma contextualizada, em situações de uso real, 
propôs-se a aplicação de uma metodologia de perspectiva diferenciada de ensino 
do uso verbal para duas turmas de 8º ano da rede estadual de ensino de Minas 
Gerais, cujo tratamento teórico subjacente é voltado para a relação entre análise 
linguística, gêneros textuais e uso verbal. 
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Houve privilégio dos gêneros publicidade e propaganda neste trabalho, visto 
que havia um objetivo traçado para produção final (como será explicitado) e tam-
bém pelo fato de que esses gêneros permitiriam uma exploração mais aprofundada 
do item linguístico verbo (visto que é frequente com finalidade específica de con-
vencer em propagandas e publicidades), além de eles despertarem o interesse dos 
alunos pelo fato de serem multimodais e terem circulação frequente. Assim, os alu-
nos estão sempre em  contato com  esses gêneros discursivos, os quais privilegiam 
os atos diretivos de fala. Ademais, as estratégias argumentativas e persuasivas dos 
textos publicitários e propagandísticos estão muito presentes em suas vivências 
cotidianas de letramento, o que contribuiria também para a produção final que teve 
como objetivos mobilizar e conscientizar a comunidade escolar sobre um problema 
por ela vivenciado.

Dessa forma, como produção final, houve escolha de abordagem temática so-
bre depredação e preservação do patrimônio público. Isso surgiu de uma observa-
ção inicial da professora, a qual levou os alunos a refletirem e a pesquisarem (por 
meio do registro de fotos) sobre um problema tão pertinente à comunidade local, 
com o intuito de promover o engajamento de todos através da participação ativa 
dentro de um projeto social que realmente mobilizasse toda a escola. 

Ao se empreender um projeto com base na realidade observada em que há 
seleção de gêneros que despertem interesse dos alunos da comunidade escolar, 
Kleiman (2007) considera que o papel relevante do professor é ser um mediador/
facilitador de ações que visem desenvolver e ampliar as práticas de letramento dos 
discentes para além dos muros da escola. Kleiman (2007) ressalta:

(...), o professor que adotar a prática social como princípio organizador 
do ensino enfrentará a complexa tarefa de determinar quais são essas 
práticas significativas e, consequentemente, o que é um texto significati-
vo para a comunidade. A atividade é complexa porque ela envolve partir 
da bagagem cultural diversificada dos alunos que, antes de entrarem na 
escola, já são participantes de atividades corriqueiras de grupos que, 
central ou perifericamente, com diferentes graus e modos de participa-
ção (mais autônomo, diversificado, prestigiado ou não), já pertencem a 
uma sociedade tecnologizada e letrada. (KLEIMAN, 2007, p. 9.)
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Cabe salientar que o projeto visou atender às necessidades pedagógicas dos 
alunos do 8º ano do ensino fundamental com base nos conhecimentos adquiridos 
em anos anteriores, para que a consolidação dos conteúdos pudesse ser efetiva-
da. Por isso, optou-se em trabalhar os modos e tempos verbais que denotassem 
ação diretiva e suas relações discursivas e linguísticas nos gêneros publicidade e 
propaganda. 

Nesse sentido, após exposição da professora dos gêneros publicidade e propa-
ganda por meio de anúncios e propagandas impressos e divulgados pela televisão 
e pela internet, os alunos foram convidados a coletarem textos desses gêneros, 
observando o uso verbal, assim como demais características linguísticas e discur-
sivas (interlocutores, finalidades, linguagens verbal  e não verbal, uso dos registros 
formal e informal da língua de acordo com o contexto, estratégias persuasivas, 
dentre outros).

Num movimento de pesquisa-ação (MORIN, 2004; BORTONI-RICARDO, 2008), 
ao observar os gêneros publicidade e propaganda que estavam sendo trabalhados 
em aula e também que estavam sendo trazidos pelos alunos, a professora notou 
que o escopo do estudo ficaria reduzido se a abordagem fosse realizada apenas 
com foco no modo imperativo - tal qual as abordagens tradicionalmente realizadas 
nos LDs e observadas na análise dos livros revelaram. Afinal, ao se observar a língua 
em uso na propaganda e na publicidade, mesmo sendo o foco em atos diretivos de 
fala, nota-se que podem estar explícitos verbos com função de convencer não só no 
modo imperativo, mas também em formas verbais do infinitivo, no tempo presen-
te do indicativo e nas nominalizações. Para isso, houve necessidade de exploração 
discursiva a respeito do uso dos verbos nos gêneros textuais específicos. Foram 
explorados os verbos sob sua perspectiva discursiva nos gêneros publicidade e pro-
paganda, a fim de se observar a finalidade dos usos verbais no gênero, itens que ins-
tanciam atos de fala diretivos (AUSTIN, 1990). Dessa forma, foi proposta mudança 
de paradigma de análise, cujo foco deixou de ser em uma lista fechada de verbos no 
imperativo que poderiam se aliar ao objetivo comunicativo do gênero/tipo textual, 
e passou a ser no uso real das distintas formas verbais empregadas para cumprir 
tal objetivo.

Observou-se que a maioria dos textos coletados pelos alunos contemplava o 
uso verbal no imperativo com função diretiva. Entretanto, alguns deles contempla-
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vam formas verbais no infinitivo. Ademais, foram observadas formas no presente 
do indicativo, como, por exemplo, para mostrar os aconselhamentos em algumas 
propagandas de campanha para se combater a dengue (anexo I). Em encartes dispo-
níveis em farmácias, supermercados e lojas de eletrodomésticos e eletrônicos para 
divulgar produtos e seus respectivos preços, notou-se função de convencimento do 
leitor, sem necessariamente, explicitar os verbos (anexo II). A percepção da análise 
desses textos e suas finalidades foi mediada e orientada pela professora, que pediu 
aos alunos que explicitassem verbalmente como essas finalidades poderiam ser ex-
postas nos textos. Durante todas as etapas do projeto, a professora guiou os alunos 
a refletirem sobre os gêneros em questão, sua finalidade, a associar essa finalidade 
às características do gênero e a identificarem os verbos que estavam sendo usados 
para convencer. No caso dos encartes como de farmácia e lojas de eletrodomésti-
cos, um exercício foi feito visando a levar o aluno a reconhecer que, mesmo sem a 
presença de um verbo, a função diretiva estava presente; em seguida, os alunos 
foram levados a produzirem possíveis anúncios com presença de verbo para esses 
encartes, e respostas como “vá à loja X”, “compre na loja X”, “venha aqui”, “comprar 
na farmácia X é mais barato” foram produzidos, o que revelou proficiência de uso 
dos verbos na função específica de convencimento.

Após análise aprofundada de textos, os alunos foram convidados a refletirem 
sobre os usos mais formais e informais dos verbos na função diretiva, em que foram 
colocadas lado a lado situações de escrita mais formal e mais informal de anúncios 
e placas. Naquelas de maior informalidade, havia supressão de -R final no infinitivo 
e usos não padrão do imperativo. Isso fez com que os alunos reconhecessem usos 
mais informais da língua e consolidassem conhecimentos sobre o uso padrão. Em 
seguida, os alunos foram expostos a conhecerem de que maneira a norma padrão 
rege o uso do imperativo. Todo esse caminho foi, de maneira reflexiva, construído 
com o intuito de levar os alunos a conhecerem mais profundamente a língua e, ao 
mesmo tempo, a estarem aptos a usá-la com autonomia.

Após extenso trabalho com as propagandas e publicidades coletadas pelos alu-
nos, a temática da depredação e preservação do patrimônio público da escola e do 
município foi discutida em sala, por meio de sensibilização motivada pela exposição 
de vídeos e por conversas. Com base nas imagens de depredação da escola e do 
entorno - as quais foram coletadas durante toda a aplicação do projeto - os alunos 
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foram convidados a elaborarem anúncios e propagandas para a conscientização de 
toda a comunidade escolar. Tais produções foram divulgadas através de suportes 
textuais, orais e escritos, aos quais os alunos foram expostos durante o trabalho 
com os gêneros publicidade e propaganda, tais como: exposição oral presencial, ex-
posição radiofônica (pela rádio da escola), panfletagem, exposição de cartazes e 
divulgação nas redes sociais por meio de páginas no facebook. Concomitantemente, 
os alunos foram levados a refletir sobre os usos dos verbos em suas produções, 
sendo expostos a observarem os diversos usos linguísticos, tendo em vista os inter-
locutores, a finalidade do texto e sua modalidade para, com isso, haver adequação 
linguística às situações de uso.

Conclusões

Na implementação das atividades, ampliar a noção de estudo do verbo, ten-
do em vista sua função discursiva e seu caráter de suma importância nos gêneros 
publicidade e propaganda, bem como a reflexão sobre os usos formais e informais, 
permitiu que se atrelasse o uso real à aplicação dos conceitos linguísticos. Tal am-
pliação, associada ao caráter de envolvimento dos alunos quanto ao tema da produ-
ção final e quanto à coleta de imagens de depredação, bem como de propagandas 
e publicidades, colaborou para despertar o interesse dos alunos pelo projeto e pos-
sibilitou reflexões reais sobre a língua e seus usos.

Durante as etapas de elaboração e produção escrita e oral dos textos, os alu-
nos conseguiram usar com cada vez mais sucesso, adequação e autonomia as di-
versas possibilidades de uso verbal para denotar atos diretivos presentes nas pro-
pagandas, o que ficou claro principalmente na produção final.   A metodologia, a 
qual envolveu os alunos diretamente no planejamento das aulas, causou motivação 
destes a se engajarem em todo o processo e, ao final, a mobilizarem também toda a 
comunidade escolar por meio de ações de exposição oral presencial, panfletagem, 
divulgação de cartazes, transmissão radiofônica e publicação em sites, levando-os a 
refletir sobre as ações por eles propostas.

Ademais, o projeto teve um propósito social por ter sido realizado na escola 
e para a escola, o que causou motivação nos alunos, os quais se mobilizaram para 
tentar alterar a realidade que os circunda. 
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Compete destacar que esse é apenas um dos projetos possíveis de relacionar 
a análise linguística e gêneros textuais aos objetivos de ampliação do letramento 
escolar dos discentes. Outros tantos podem ser desenvolvidos e aplicados às ins-
tâncias educacionais, observando-se as necessidades e os anseios individuais e da 
coletividade. 
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ANEXO I

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/pecas_
graficas/index.php?p=6755 - Acesso em junho de 2016

ANEXO II

Exemplar de anúncio publicitário coletado por um aluno

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/pecas_graficas/index.php?p=6755
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/pecas_graficas/index.php?p=6755
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OrALIdAdE NA EsCOLA: A PrOdUÇÃO dO GÊNErO 
dEBATE E sEUs ENTrAvEs

ELAINE CrIsTINA FOrTE-FErrEIrA1

JULIANA GUrGEL sOArEs2

Introdução

Este artigo, que é um recorte da tese da primeira autora, tem como objeto de 
pesquisa a modalidade oral da língua como elemento de ensino, haja vista a temática 
ser dotada de demasiada importância, não só para a comunidade acadêmica, empe-
nhada em realizar pesquisas na área, mas também para a sociedade, que vislumbra 
efetivos avanços educacionais. O trabalho se fundamenta nos pressupostos de gêne-
ro do discurso (BAKHTIN, 1997), nos de gêneros escolarizados (DOLZ E SCHNEUWLY, 
2004), nos estudos da oralidade (ANTUNES, 2003; MARCUSCHI, 2003) e no de mar-
cadores conversacionais (GALEMBECK E CARVALHO, 1997, URBANO, 1999; SANTOS, 
2006; CASOTI, 2011).

O ensino desta modalidade da língua na escola significa, consoante entendimen-
to que se extrai dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), viabilizar que 
os alunos desenvolvam competências voltadas para utilizações da língua em gêneros 
orais formais e públicos necessários em situações interativas. Observando práticas 
nesta perspectiva, é possível tornar o aluno efetivamente atuante nos mais diversos 
eventos de comunicação em que ele possa estar inserido em momentos formais de 

1. Docente dos cursos de graduação em Letras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
e do Programa de Pós-graduação em Ensino – POSENSINO, em associação entre UFERSA/ IFRN/ UERN. 
E-mail: elaine.forte@ufersa.edu.br.

2. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, em associação entre a Universi-
dade do Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Email: julianagurgel05@hotmail.com 
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sua vida. Trabalhar a oralidade por meio de gêneros é uma recomendação dos docu-
mentos oficiais que regulam a educação em nosso país e que deveria vigorar desde 
1998.

A língua oral, elemento principal de nossa pesquisa, despertou nosso interesse 
por ser uma modalidade que parece não receber tanta atenção na escola ainda hoje, 
mesmo com sua incidência nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), os 
quais constituem os documentos oficiais que apregoam que oralidade seja conside-
rada objeto de ensino-aprendizagem sistematizado de língua materna na escola. Exe-
cuções de atividades que instiguem a elaboração de textos orais podem ser a fonte 
oriunda de ganhos por demais relevantes e proveitosos no que diz respeito ao ensino 
da oralidade. 

Para que pudéssemos analisar a oralidade através de gêneros orais em ativida-
des sistematizadas, tracejamos como objetivo desta pesquisa averiguar os entraves 
que constam nas produções textuais orais do gênero debate de alunos do 6º e do 7º 
ano. A metodologia de nossa pesquisa se apresenta a partir dos métodos de aborda-
gem com base nas teorias adotadas, da demarcação do universo e sujeitos da pesqui-
sa, do caminho seguido para a coleta do corpus e dos procedimentos metodológicos 
para atingir o objetivo desta investigação. A análise será concretizada por meio da 
investigação do emprego dos marcadores conversacionais, suas implicações de uso e 
os entraves decorrentes deste uso. Apresentamos, a seguir, os fundamentos teóricos 
que alicerçaram nossas inquirições. 

Fundamentação teórica

O conceito de língua ao qual nos filiamos está baseado na interação entre sujei-
tos sociais (BAKHTIN, 1997). Como nossa preocupação recai sobre o ensino da língua 
oral, mais especificamente sobre o tratamento de sistematização concedido ao tra-
balho com gêneros orais, assim como Bakhtin (1997), entendemos que, quanto mais 
autoridade tivermos sobre a produção de gêneros, mais êxito teremos nas mais va-
riadas situações de comunicação, nas quais tivermos de atuar por meio do discurso 
oral ou escrito.

Embora Bakhtin fosse um filósofo da linguagem e não tenha seus estudos volta-
dos especificamente para o processo de ensino-aprendizagem, os PCN (BRASIL, 1998) 
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apropriam-se dos preceitos bakhtinianos para o ensino da língua vernácula, a partir 
de um estudo com base em gêneros. Ademais, esses documentos oficiais orientam 
em que etapa escolar devem ser ensinados determinados gêneros. Para as séries 
pesquisadas, mais precisamente nos 6º e 7º anos no ensino fundamental, um dos 
gêneros formais e públicos sugeridos é o debate. 

A atividade de produção textual, e o consequente ensino de como planejar os 
textos orais, pode e precisa ser realizada em sala de aula. Desta feita, corroboramos 
com Antunes (2003, p.102) ao firmar que “Planejar – mais ou menos – e realizar essas 
formas de atuação verbal requer competências que o professor precisa ajudar os 
alunos a desenvolver, para que eles saibam adequar-se às condições de produção e 
de recepção dos diferentes eventos comunicativos”, pois, ao atender a este objetivo, 
acreditamos que o professor poderá ensinar seus alunos a lidar com situações nas 
quais tenham de agir comunicativamente, cooperando para com a elaboração do tex-
to em conjunto com os demais participantes da situação comunicativa.

Pelo exposto até o momento e por considerar a forma como se apresenta a 
hodierna conjuntura educacional, entendemos como essencial o ensino de gêneros 
escritos e orais, pois ainda vigora uma concepção errônea de que a oralidade é com-
plexa, caótica, heterogênea e é eminentemente informal. Esse pensamento reforça 
a ideia polarizada, na qual há uma ênfase na dicotomia entre oralidade e escrita que 
carece urgentemente de ser esclarecida e consequentemente extinta, pois é preciso 
ficar claro que não se trata de polarizar duas modalidades da língua, mas sim de evi-
denciar, como afirma Marcuschi (2007), o contínuo de diversificação e semelhanças 
de representações de um mesmo sistema da língua.

É por demais necessário o domínio tanto da modalidade escrita quanto modali-
dade oral da língua, haja vista os fins comunicativos a que se destinam, mas o traba-
lho com os gêneros orais na maioria das vezes se mostra subsidiário. Em recorrentes 
ocasiões a concepção de oralidade se confunde com a oralização da escrita, ou ape-
nas como tão somente um instrumento de diálogo à disposição das pessoas, e no 
ambiente escolar um atributo do professor. Seu reconhecimento enquanto objeto de 
ensino parece ainda não ocorrer da maneira como deveria. 

A partir das produções textuais de nossos sujeitos, despertou nossa atenção a 
categoria de marcadores conversacionais, quanto aos entraves que podem compro-
meter a produção textual e as finalidades para que um debate possa ser considerado 
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bem executado e convincente. Em razão da importância que os marcadores conver-
sacionais desempenham na construção textual oral que os elegemos como nossa 
categoria de análise neste artigo. 

Como salienta Urbano (1999), eles se mostram como elementos de variada natu-
reza, dimensão e estrutura, os quais são basilares para a compreensão e análise dos 
textos orais. Esses elementos são denominados marcadores conversacionais para 
Galembeck e Carvalho (1997), os quais, para Casotti (2011), integram estratégias dis-
cursivas que permitem um liame entre as unidades cognitivo-informativas do texto 
falado e entre seus interlocutores, revelando sempre alguma função interacional na 
fala.

Quanto à utilização, Santos (2006, p. 28) disserta que os marcadores conversa-
cionais “são utilizados pelos interlocutores para dar tempo à organização do pensa-
mento, sustentar o turno, monitorar o ouvinte quanto à recepção, interromper ou 
finalizar o turno conversacional etc., constituindo-se em marcas do envolvimento dos 
interlocutores na interação”.

Santos (2006) afirma que os marcadores conversacionais operam enquanto ele-
mentos de organização textual e interativa, de maneira que permitem a relação entre 
as unidades que se encontram presentes no texto e/ou os interlocutores. Além de se-
rem conhecidos por marcadores conversacionais, podem também ser denominados 
marcadores discursivos, conectivos, partículas pragmáticas e operadores discursivos.

Pode-se perceber que os marcadores podem ser usados, durante a produção 
textual oral, com vários propósitos. Partindo destas premissas, acreditamos que o 
exercício orientado dessas diversas formas de utilização pode contribuir para tornar 
o falante/interlocutor em um sujeito apto a utilizar essas diversas formas em seu 
benefício. Baseando-se nestes aportes teóricos, passaremos a expor o percurso me-
todológico traçado para a execução desta pesquisa. 

Metodologia 
 
Nesta pesquisa qualitativa, com nuances de pesquisa-ação, nos empenhamos 

em identificar os entraves enfrentados pelos alunos quando da produção textual 
do gênero debate, meio de ensino sistematizado de oralidade através do uso desse 
gênero.
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O universo da pesquisa é formado por uma sala de aula do 6º ano do ensino 
fundamental com 30 alunos, e uma do 7º ano do ensino fundamental, com 25 alunos, 
ambas em duas escolas de Fortaleza - CE. A definição se deu por ser nessa etapa es-
colar que, em geral, os livros didáticos começam a trazer conteúdo que versa acerca 
dos gêneros textuais.

Para a execução deste trabalho, o processo de coleta de dados foi realizado a 
partir de visitas à escola, as quais nos permitiram interação com os alunos que parti-
ciparam de atividades sistematizadas de produção do gênero debate, e de interações 
com os alunos a partir da elaboração de atividades sistematizadas para a produção 
do gênero debate.

A escolha deste gênero se deu em razão de os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 1998) recomendarem que esse é um dos gêneros orais que deve ser 
ensinado na escola e também por ser um gênero oral formal e público, que, se não 
for trabalhado em sala de aula, possivelmente os alunos não terão oportunidades de 
praticá-lo. Além disso, não se trata de gênero desconhecido para os sujeitos da pes-
quisa, já que é facilmente reconhecido por eles e podem despertar o interesse para a 
produção textual.

Os dados coletados nessas aulas foram registrados em áudio e vídeo. As produ-
ções são compostas de textos orais a partir da proposição de temáticas que suscitam 
discussão por terem a característica de serem polêmicas, o que, no nosso entender, 
pode ser um estímulo à produção textual oral dos alunos. 

Ao realizarmos estes procedimentos, construímos o corpus em 30 aulas. Para 
este trabalho, contudo, efetuamos um recorte de apenas quatro aulas para demons-
trar como ocorrem as interações com o fito de alcançar o objetivo ao qual nos propo-
mos, cujos dados serão analisados a seguir.

Análise de dados
  
Das produções que compõem o corpus da pesquisa, destacamos as questões 

referentes aos marcadores conversacionais e os entraves que podem comprometer 
a produção textual e as especificidades de um debate eficaz em seus fins, objeto de 
análise a partir de agora. 
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Inicialmente é demasiadamente importante refletir como é peculiar o papel em 
que figuram os elementos conhecidos por marcadores conversacionais, pois, ao mes-
mo tempo em que parecem ser simples, a sua simplicidade está em uma linha tênue 
junto à complexidade quando analisamos acerca das suas utilizações por nós, usuá-
rios da língua, nos momentos de construção do texto oral. Como assegura Urbano 
(1999), eles se apresentam como elementos de diversificada natureza, dimensão e 
estrutura, os quais são de fundamental importância para a compreensão e análise 
dos textos orais, motivos estes pelos quais os elegemos como objeto de estudo. 

É importante ressaltar que não temos o intento de abarcar todas as classifica-
ções que várias autoridades detêm no que se refere ao assunto em tela, mas, antes de 
tudo, analisar as utilizações realizadas pelos alunos em seus próprios textos orais e, 
com esses dados em mãos, verificar as possibilidades de utilização conscientemente 
planejadas. Para tanto, decidimos não apropriar-nos apenas de um ou outro conceito 
de um determinado autor, mas sim apuramos nosso olhar e nosso embasamento a 
partir do conjunto de reflexões do que foram postuladas por Urbano (1989; 1999), 
Castilho (1986; 1989), Marcuschi (2003); Galembeck e Carvalho (1997), Santos (2006). 

Dado o exposto, vejamos agora um exemplo de produção oral extraído do cor-
pus para a análise em questão: 

Aluna 001STA- ( ) ela não se conformou... mas ela tinha certeza ( ) já ela era uma pessoa já... 
era maior já... então ela não tinha mais outra saída... então ela como ela sabia que quan-
do a criança/ quando ela pedia pra ela fazer ( ) ela era criança... aí quando ela cresceu... 
ela pensou assim...quando era criança ela não tinha outra alternativa a não ser trabalhar 
então ela pegou esse pensamento e botou na cabeça dos filhos porque eles não tinham 
outra alternativa senão trabalhar...e no final também tem os LIvros passando com os no-
mes... então nunca elas eram ( )o pensamento para estudar então elas queriam estudar... 
mas a mãe colocou isso na cabeça delas... o trabalho era a sua última alternativa... a sua 
última ( ) alternativa ( ) para se sustentar e conseguir viver... 

Conforme disposto, há os marcadores conversacionais que demonstram indu-
bitavelmente a preocupação com planejamento, como o que ocorre com a utilização 
do marcador então, e neste trecho é facilmente depreendida a concomitância entre 
seleção de ideias, elaboração e execução do texto pela aluna, o que facilmente pode 
ocorrer em uma situação como esta, haja vista aquele autor não dispor de tempo o 



481

XXVI Jornada do Gelne

bastante para planejamento textual. O interessante é poder visualizar a fluência com 
que isto acontece, vindo a corroborar com a ideia de que pode ser trabalhado a partir 
do momento que notamos como essas utilizações podem contribuir a nosso favor 
em situações nas quais tenhamos que emitir nossas opiniões, como é o caso em que 
a aluna se encontrava.

Há também maneiras de o interlocutor expor a falta de planejamento, mas de 
uma forma que pode incorrer em constrangimento mesmo sem ser apenas com a 
utilização de marcadores, como nos casos em que o sujeito pode ficar sem saber o 
que falar ou como se posicionar:

Aluno 007STA- não... o que eu queria falar é que... me deu branco... 

Aluna 0013STA: tia... como a (Raquel) tava dizendo podia ter escapado algum momento... 
mas também eles podiam... como ele era diretor de um filme que ela tava fazendo... eles 
podiam ter assim uma amizade alguma coisa e essa tipo assim... e eles podiam só ter... 
assim numa amizade assim sabe?... eu acho que pode até ser por isso... mas nas fotos tava 
mostrando bem mais que uma amizade e... também... que é que eu ia falar?... esqueci... 
tia... (depois eu me lembro) 

Aluno 0012 STA- isso acontece muito... mas minha opinião sobre isso é que é muito as-
sim sabe... sei não ... é estranho...

 
Galembeck e Carvalho (1997), corroborando com Rosa (1992), designam alguns 

marcadores de sustentação de turno e explicam que eles são “hedges indicadores 
de atividades cognitivas”, os quais demonstram atividades de planejamento verbal e 
modificam o viés impositivo dos enunciados. Como exemplo desses “hedges”, os au-
tores fazem menção do marcador sei lá, que é associado à indicação de planejamento 
verbal com a manifestação de incerteza. Em determinados contextos, esse mesmo 
marcador pode remeter à desatenção, desprezo ou pouco caso. No fragmento dis-
posto logo acima, também temos, a nosso ver, para além da ausência de planejamen-
to verbal, a incidência de falta de informações ou conhecimento do assunto por parte 
do aluno para desenvolver o tópico discursivo. 

É válida a ressalva de que, apesar da incidência de elementos linguísticos cons-
tantes no plano superficial do texto, investigamos as suas finalidades: então, mar-
cadores como assim, tipo assim, sei não e outros apontam para os entraves mais re-
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correntes das produções orais dos alunos sujeitos desta pesquisa e que, por esta 
razão, merecem urgentemente ser objeto de discussão e exercício na escola quando 
da sistematização da oralidade: a falta de planejamento, falta de conhecimento 
do assunto e hesitações. 

Dispomos a seguir de alguns trechos retirados do debate acerca do ato de baixar 
músicas na internet se constituir em ilícito penal. Previamente às produções orais, 
apresentamos vídeos que versam sobre essa temática para que fosse iniciado o de-
bate. Senão, vejamos:

Aluna 001:  só que né... eu acho que essa lei né... é um pouquinho chata demais... enten-
deu... é porque... assim... a maioria do pessoal já tá acostumado... aí vem aparecer essa 
lei... tipo assim essa lei apareceu agora... né... gente... pelo amor de Deus... essa lei apa-
receu agora... em vez dela ter aparecido antes... (mas) só vem agora quando... 

Aluno 005: quando a moda tá totalmente (atualizada)... 

Aluna 001: (isso já tá) saindo é de moda baixar música pela internet... já tá saindo é de 
moda... essa lei chegou muito atrasada... 

Aluno 0011: ela tá se arrumando ainda... 
((risos))

Com o intento de defender o que pensa acerca do assunto, a aluna 1 utiliza os 
marcadores né, assim e tipo assim, sendo que, nesse contexto, estes marcadores 
remetem a uma ideia de falta de planejamento e, para conseguir adesão a sua tese, 
ela usa o marcador entendeu e também o marcador né seguido da palavra gente, o 
que robustece a estratégia de “evocar” seguidores para a sua ideia, como podemos 
depreender das falas de seus colegas logo na sequência. O aluno 5, por exemplo, 
complementa a fala de 1 ao dizer: “quando a moda tá totalmente (atualizada)...”

Em seguida, a aluna traz outros argumentos em defesa do seu ponto de vista. 
Vejamos:

Aluna 001- e eu oh.. tia.. eu acho... né... que assim... ela falou assim que... se a lei é::... num 
sei... o que a gente tem que respeitar... nem todo mundo respeita porque quando a gente 
vai no centro né só o que a gente ver é o pessoal vendendo assim... dvd pirata... cd... aí 
diz que é proibido fazer isso... então ser for proibido... vai prender quase todo mundo no 
centro porque quase todo mundo faz isso... 
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Neste trecho, é claramente visível, mais uma vez, a falta de planejamento, que 
pode ser identificada por meio dos marcadores né e assim. O marcador num sei se 
apresenta como um indicativo de incerteza, hesitação; e os marcadores aí e então 
como articuladores textuais ou elementos estruturadores do texto. É importante a 
percepção de que o argumento que a aluna sustenta é bastante plausível e que o uso 
dos marcadores de maneira consciente tem o condão de fazer a sua ideia ainda mais 
consistente para alcançar o propósito a que o debate se destina.

Em síntese, nos filiamos a tese que se assim como se planeja um texto escrito, 
as produções orais formais e públicas também devem ser, desde que consideradas 
as peculiaridades intrínsecas à modalidade oral, quando não é dotada da mesma es-
truturação e está relacionada diretamente com outros fatores, como os contextuais 
e os interacionais.

Considerações (semi)finais
 

Conforme o desenvolvimento do presente artigo, chegamos à constatação de 
que os marcadores são elementos utilizados na modalidade oral da língua para efetu-
arem a articulação entre as informações textuais e para a interação entre os sujeitos 
interactantes de uma determinada situação de comunicação partilhada. Há grandes 
problemas que envolvem determinados usos de marcadores, conforme já apresen-
tamos na análise, que são: falta de planejamento, demonstração de incerteza, hesita-
ção e dúvida.

Destacamos que, apesar da incidência de elementos linguísticos constantes 
no plano superficial do texto, investigamos as suas finalidades: marcadores como 
assim, tipo assim, sei não e outros apontam para os entraves mais recorrentes das 
produções orais dos alunos sujeitos desta pesquisa e que, por esta razão, merecem 
urgentemente ser objeto de discussão e exercício na escola quando da sistematiza-
ção da oralidade.

Enfatizamos que o fato de os textos orais serem produzidos sincronicamente e 
que seu planejamento seja simultâneo a sua construção não significa dizer que ele 
não possa passar por etapas de planejamento de produção. Por fim, nos filiamos a 
convicção de que o ensino da modalidade oral da língua na escola é de suma impor-
tância por propiciar aos alunos o desenvolvimento de potencialidades que envol-
vam utilizações da língua em gêneros orais formais e públicos que são requeridos 
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em situações interativas. Ao adotar práticas nesse viés, é possível tornar o aluno 
desenvolto nos mais diversos eventos de comunicações em que ele possa estar in-
serido em momentos formais de sua vida.
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