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Capítulo 1 

ANÁLISE DE POSIÇÕES E FORMA-SUJEITO DA PERSONAGEM MAFALDA EM RELAÇÃO AO 
MUNDO GLOBALIZADO 

 

Edvargue Amaro da Silva Júnior1 
Sandra Regina Franciscatto Bertoldo2 

 

 

RESUMO: Este artigo analisa algumas tiras da obra Mafalda, de autoria do cartunista argentino 
Quino, o qual traduz, nessa personagem infantil de perfil singular, o seu posicionamento político 
crítico e sempre atual. Nessa discussão buscou-se analisar como se organiza a forma-sujeito que 
as tirinhas cuidam de manter e, para isso, foram selecionadas 7 tiras com o tema “mundo”, no 
livro Toda Mafalda (1999). Essa temática foi escolhida para recortar o objeto e pensar o que há 
de interdiscurso nessas tiras que contribuem para a efetivação de uma forma-sujeito visível. 
Usou-se para a discussão a perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa e os referenciais 
teóricos de Pêcheux (1990), Mendonça (2002), Fairclough (2001), Bakhtin (1992). Ao debruçar-se 
sobre as tirinhas de Quino, percebeu-se que nelas se configura um discurso esquerdista e de 
evidente olhar pessimista para as questões do mundo e da globalização, indo de encontro às 
ideologias dominantes que são a favor do processo de globalização e massificação. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Mafalda. Ideologias do discurso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A figura humorística de Mafalda (humor único e ácido, há que se pontuar), já com mais 

de 50 anos de existência, surgiu em 1964 pelas mãos do cartunista Quino, escritor argentino. 

Essa obra é traduzida e levada à circulação com altíssima popularidade na América Latina e no 

continente europeu, além de países como Austrália, Japão e Noruega.  

Com publicações históricas e adequando-se ao contexto tecnológico atual é, certamente, 

um dos quadrinhos mais famosos e influentes do gênero, sendo utilizado em diferentes 

espaços, contextos e momentos em que a criticidade às questões político-sociais são refletidas e 

                                                           
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Câmpus Universitário de Rondonópolis – UFMT/CUR, na linha de “Linguagens, Cultura e Construção do 
Conhecimento: perspectivas histórica e contemporânea”. Membro do Grupo de Pesquisa “Alfabetização e 
Letramento Escolar” (ALFALE). E-mail para contato: edvargueamaro@gmail.com  
2
 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Câmpus Universitário de Rondonópolis – UFMT/CUR, na linha de “Linguagens, Cultura e Construção do 
Conhecimento: perspectivas histórica e contemporânea”. Membro do Grupo de Pesquisa “Alfabetização e 
Letramento Escolar” (ALFALE). E-mail para contato: maestrasandra@gmail.com  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
mailto:edvargueamaro@gmail.com
mailto:maestrasandra@gmail.com
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exploradas. Se considerarmos a popularidade, o sucesso e o alcance que Mafalda possui, já 

podemos, de imediato, pensar nas filiações discursivas estabelecidas pela personagem e nos 

processos envolvidos nessas filiações, remontando questões históricas impactantes e 

impactadas nos diferentes cenários sociais. 

Assim, nosso objetivo com essa discussão é o de analisar como se organiza a forma-

sujeito que as tirinhas cuidam de manter, analisando o que há de interdiscurso nessas tiras que 

contribuem para a efetivação de uma forma-sujeito visível. 

Antes, porém, de adentrar à análise pretendida nesse artigo, entendemos como 

necessário definir esse gênero textual, de modo a compreender os elementos intrínsecos a ele 

que o tornam objeto para reflexões para além da superficialidade ou do texto expresso, 

evidente.  

Para tanto, nos apoiamos em Mendonça (2002), para quem a tira se caracteriza como um 

subgênero da História em Quadrinhos (doravante HQ): 

 

As tiras são um subtipo de HQ; mais curtas (até 4 quadrinhos) e, portanto, de 
caráter sintético, podem ser sequenciais (capítulos de narrativas maiores) ou 
fechadas (um episódio por dia). Quanto às temáticas, algumas tiras também 
satirizam aspectos econômicos e políticos do país, embora não sejam tão 
“datadas” como a charge. Dividimos as tiras fechadas em dois subtipos: a) tiras-
piadas, em que o humor é obtido por meio das estratégias discursivas utilizadas 
nas piadas de um modo geral, como a possibilidade de dupla interpretação, 
sendo selecionada pelo autor a menos provável; b) tiras-episódio, nas quais o 
humor é baseado especificamente no desenvolvimento da temática numa 
determinada situação, de modo a realçar as características das personagens. 
(MENDONÇA, 2002, p. 199) 

 

Portanto, o gênero tira é sucinto, o que o difere da HQ. Compõe-se de imagens, 

organizadas numa progressão narrativa de quadro a quadro e apresentando então fechamento 

mais rápido que a HQ. 

O material selecionado para análise deste trabalho foi coletado no livro Toda Mafalda 

(1999), que reúne todas as tiras já publicadas de Mafalda e sua turma. O recorte atribuído a esse 

corpus se fixa nas tiras que tratam de figurar o mundo e a globalização, pois o cenário dessas 

temáticas reside no contexto contemporâneo da sociedade focada na produtividade a qualquer 

custo. Nossa personagem se desloca deste cenário e critica um sistema capitalista que se pauta 

na desumanização do trabalhador e na sua exploração; critica os discursos de poder e 
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supremacia de um pequeno grupo da pirâmide social, bem como, a inércia daqueles que aceitam 

tal condição sem revidar, refletir ou repelir as ameaças do capitalismo. 

O processo de globalização surgido na Inglaterra em meados do século XVIII marcou o 

primeiro período da Revolução Industrial. A partir de então as indústrias começaram a surgir, as 

populações se aglomerando para produzir cada vez mais. Vemos agora formas muito 

sofisticadas de transportes como o avião, e a invenção do computador e da internet, ainda 

considerados recentes. Nesse sentido, não há mais isolamento estrito, todos estão conectados, 

mesmo que se queira abrir mão dos recursos virtuais. No âmbito da era informacional, o 

capitalismo gera uma mudança na forma de produção, pois o trabalho é flexibilizado pela 

inserção de procedimentos automáticos. Diante disso, Mafalda faz alusão à redução de oferta 

de empregos e ampliação da exclusão social como resultados da globalização. 

Isso posto, passamos às discussões teóricas que substanciam nossa análise e à 

apresentação dos recortes realizados.  

 

2 SUJEITO DISCURSIVO 

 

 Para fazer as análises, foi utilizada a teoria da Análise do Discurso (AD) francesa, que tem 

como principal teórico o filósofo Michel Pêcheux (1967), empreendendo principalmente o 

conceito de sujeito.  

Sujeito, para a AD, não é um homem concreto e com mente, é um lugar no sistema 

ideológico que rege os discursos, uma espécie de posição para ser tomada acessível a qualquer 

um. Este lugar é entendido como a representação das posições sociais que o sujeito ocupa. O 

lugar do presidente, do professor, do médico, por exemplo, é que determina o que ele pode ou 

não dizer a partir de certo contexto. Mas as posições só podem ser tomadas segundo as 

condições de produção do discurso em que o sujeito se encontrar. Nesse sentido, um discurso 

só tem sentido se os valores ideológicos da formação social do sujeito estiverem representados 

por uma série de formações imaginárias, que designam o lugar que os sujeitos do discurso se 

atribuem, respectivamente. (PÊCHEUX, 1990, p.18). 

 Foucault refere-se ao sujeito dizendo que ele não é um diante das várias posições que ele 

pode tomar, ele consiste então em “diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições 
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que o sujeito pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos 

planos de onde fala.” (FOUCAULT, 1997, p. 61). 

 Assim, de uma diversidade de posições-sujeito que podemos tomar, temos também a 

forma-sujeito. Esse conceito é usado principalmente por Pêcheux, e o preferimos nessa análise 

porque foi o que de mais visível identificamos discursivamente nas tiras de Mafalda. A forma-

sujeito consiste na ilusória estabilização de saberes. Por ela, fazemos a incorporação de 

discursos por uma única formação discursiva que fecha saberes nela mesma. Fazendo isso, 

acreditamos que o que dizemos tem origem em nós mesmos, quando vem de diversas 

instâncias. Grigoletto esclarece isso com Pêcheux ao dizer: 

 

É, então, pela forma-sujeito que o sujeito do discurso se inscreve em uma 
determinada FD [Formação Discursiva], com a qual ele se identifica e que o 
constitui enquanto sujeito. E, conforme o que nos aponta Pêcheux (op. cit), “a 
forma-sujeito tende a absorver-esquecer o interdiscurso no intradiscurso, isto é, 
ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece 
como o puro 'já-dito' do intradiscurso, no qual ele se articula por 'co-referência'. 
(PÊCHEUX, 1995, p.167). 
 
 

Nessa perspectiva, entende-se que a formação discursiva está imbricada às formações 

ideológicas de modo que cada formação ideológica comporta uma ou várias formações 

discursivas interligadas. Assim, é pelo discurso que a ideologia produz efeito de sentido, de 

acordo com o contexto que o discurso é produzido. 

 

3 MAFALDA E SUA RELAÇÃO COM O MUNDO GLOBALIZADO 

 

 A personagem Mafalda, sempre inquieta diante das imposições do mundo globalizado, 

não aceita com facilidade aquilo que lhe é imposto, especialmente se tal imposição vem da 

televisão, componente eletrônico constante nas tiras de Mafalda e abominado por ela.  

Ao contrário de seus pais, a menina demonstra preferir ter o aparelho distante dos seus 

olhos e ouvidos. Mesmo que às vezes apareça em frente ao eletrodoméstico, sugerindo 

aceitação de aquilo que vê ou ouve, Mafalda está sempre reticente e questionando notícias, 

publicidades, frases prontas. A menina não concorda com esse meio de comunicação de massa e 

muito menos com o que recebe das notícias e publicidades veiculadas; examina com criticidade, 

indaga, questiona e provoca reflexões que nem sempre são compreendidas: 
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FIGURA 1 - QUINO (1999, p. 181) 

 

 Como já mencionamos em outro momento deste artigo, Quino constrói a sua Mafalda 

dentro da perspectiva do seu próprio pensamento social e posicionamento político. A menina, 

que pode ser considerada um pseudônimo do criador, não aceita as imposições sem questionar, 

mostra-se sempre inconformada, reflexiva, opositiva a tudo aquilo que julga fruto de uma 

sociedade voltada ao ganho capital, na qual o humano é desconsiderado em prol “do 

progressso”.  

Tais características modificam o perfil comum atribuído aos personagens infantis e 

descontrói a ideia da criança sempre receptiva, que aceita comandos sem argumentar e que é 

incapaz de pensar com criticidade, contradizendo os adultos que a cercam. Exemplo disso pode 

ser visto na tirinha abaixo em que Mafalda, diante da televisão, reproduz as palavras de ordem 

que ouve e percebe, refletindo sobre a verdadeira essência do homem: “E o que nós somos?” 

   

 FIGURA 2 - QUINO (1999, p. 331) 

 

 A sequência de quadrinhos nos leva a identificar a força que o capitalismo impõe à 

menina socialista, e seus reflexos nesse sujeito em formação. No primeiro quadrinho, Mafalda 

reproduz as palavras de ordem provocadas pelas publicidades televisivas, demonstrando não 
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aceitá-las e questionar a percepção de homem para o agente publicitário (“O que eles pensam 

que nós somos?”). Ela, então, desliga a televisão num ato de rebeldia e oposição, mas não se 

mantém nessa postura por muito tempo e, de pronto, assume um perfil reflexivo. Sua 

linguagem corporal – ombros caídos, olhar perdido no horizonte, rosto reflexivo – demonstra a 

complexidade da pergunta elaborada diante do/s programa/s assistido/s e a autorreflexão. Isso 

a faz voltar a ligar o aparelho e a se colocar, mais uma vez, diante dele. Terá a televisão vencido 

Mafalda, ou ela apenas busca compreender como esse sujeito manipulador é capaz de exercer 

sua força social, mantendo-se atenta aos programas veiculados? 

 Nossa personagem não se reconhece como pertencendo a esse mundo de consumo e de 

produção em que não se pensa na coletividade e os indivíduos são manipulados no seu próprio 

universo, tornando-os incapazes de pensar. 

 Um elemento bastante representativo desse olhar mafaldiano para o mundo é o globo 

terrestre e a relação que a personagem estabelece com ele. Para Mafalda, o objeto não figura 

apenas como uma representação espacial, geográfica do Mundo; ela tem um olhar ampliado e 

compreende que ao “atacar esse mundo” se atingem as vidas que estão aí de diferentes formas. 

 Desse modo, Mafalda estabelece com o globo diálogos bastante ricos em reflexão, 

análise social e constituição política, como podemos perceber na sequência de tirinhas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 3 e 4 - QUINO (1999) 
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 A certa ingenuidade atribuída às construções discursivas das crianças não deixa de estar 

presente nessas falas de Mafalda, apesar de toda a sua criticidade para as questões do mundo. 

Devemos lembrar que Quino a faz criança – e assim a mantém até o seu “desaparecimento” – 

exatamente porque não quer fazê-la crescer para ter de ceder às “nuances éticas” vividas pelos 

adultos e perder a verdade que reside na fala infantil. 

 Como referimos na relação “Mafalda -  Globo Terrestre”, o olhar da personagem para 

esse objeto representativo do Planeta Terra é constantemente de lamento, dor e tristeza. As 

suas inferências marcam esse posicionamento e se revezam entre a pureza da criança (“Só os de 

beleza!”) e o seu conhecimento de questão da vida nem sempre entendidas pelos pequenos 

(“Se você tivesse fígado... que hepatite, hein?”). As ações empreendidas pela menina concebem 

os valores de mundo que ela possui e, por isso, esquematizam a sua forma-sujeito. 

 Mafalda apresenta uma forma-sujeito que se volta sobre o que ela acredita saber a 

respeito do que a mídia diz ou não, crendo ou descrendo nela. Suas posições-sujeito se alternam 

de acordo com os temas, moldando suas posições na forma-sujeito dita. 

No contexto contemporâneo da sociedade industrial e globalizada, a principal 

consequência das transformações industriais é a ação do homem sobre o planeta. Para produzir 

tecnologia é necessário explorar mão de obra muitas vezes barata ou de forma irregular, exigir 

altas horas de trabalho, muita matéria prima sem, às vezes, restituí-la à natureza. Junto a isso, a 

formação dos grandes centros populacionais colabora com a violência, principalmente em 

países em que o sistema educacional e legal são ainda pouco ajustados à realidade social. 

Reafirmamos o posicionamento anteriormente mencionado de a pequenez física de 

nossa personagem muito pouco coaduna com suas falas e seus posicionamentos diante do 

mundo. Há uma incômoda mistura do universo infantil com a dureza das relações que se 

estabelecem “na vida adulta”. Por que incômoda? Porque ainda nos parece mais confortável 

conceber as crianças como seres desprovidos de posicionamento político, de reflexividade. Elas 

“estão em formação” e nos parecem incapazes de formular tantas reflexões sociais. 

Podemos verificar parte disso na tirinha abaixo: 
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FIGURA 5 - QUINO (1999, p. 82) 

 

O balanço, o cenário (céu azul, nuvens brancas, dia calmo, vento no rosto) e a expressão 

fácil de Mafalda nos remetem à brincadeira infantil e, por conseguindo à suavidade dessa fase 

da vida. O último quadrinho, porém, nos demove dessa postura e nos lança à realidade 

pertinente à vida da pequena personagem: “É só pôr os pés na terra que acaba a diversão.”  

Como toda a escrita está em caixa alta, não conseguimos identificar se a palavra “terra” 

está com inicial maiúscula ou não. De todo modo, as falas de Mafalda para esse elemento 

sempre são por extensão de sentido e, portanto, pontuar se se trata de um substantivo próprio 

(Terra) ou simples (terra), certamente, não muda a concepção discursiva da personagem nessa 

fala. 

É notório, nas tirinhas apresentadas neste texto, o sujeito politizado que se constitui na 

personagem Mafalda. Ela reflete, indaga, questiona, critica e não consegue se manter inerte aos 

elementos que a circundam, apesar de denotar certo esforço para isso em alguns momentos.  

Nesse contexto, é a relação da personagem com a figura Mundo que constrói contínua 

interlocução. O objeto, para ela, não é um simples globo! 

 Vemos como necessário sublinhar que, em todo esse contexto político em que se insere 

Mafalda, ela se concretiza como a “voz” de Quino para expor todas as mazelas produzidas pela 

estrutura econômica e financeira galgada na globalização.  

 

4 A INTERDISCURSIVIDADE NAS FALAS DE MAFALDA 

 

A relação entre os discursos envolve a construção de discursos provenientes de outros 

e está diretamente ligada às práticas sociais, estabelecendo diálogos entres vozes que trazem 

consigo diferentes referências discursivas. (FAIRCLOUGH, 2001). Nessa perspectiva de 
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Fairclough, ele descreve a categoria da interdiscursividade como àquela que possibilita, 

sobretudo, a sua mudança nas ordens discursivas.  

 A interdiscursividade está presente nas falas de Mafalda e, por isso, para 

compreendermos as suas relações discursivas, precisamos fazer uso dos nossos conhecimentos 

de mundo. A tirinha abaixo é um exemplo disso: 

 

 

FIGURA 6 - QUINO (1999) 

 

Quino sempre teve a preocupação de discutir certos temas que sugestionam críticas 

sociais e reflexão, mostrando aos seus leitores suas análises do contexto histórico-social e 

político do momento. A participação efetiva de Mafalda nessas discussões equipara-se à 

concepção que o seu discurso apresenta sobre outras formações discursivas, influenciando na 

sua composição e no sentido por meio das relações sociais. 

Nesse sentido, na afirmação “Dor na Ásia”, que remete aos problemas envolvendo o 

Oriente, como os conflitos religiosos entre israelenses e palestinos, a guerra do Vietnã, 

catástrofes ambientas e outros conflitos de ordem diversas responsáveis pela “Dor na Ásia” que 

marcaram os povos do continente asiático, Mafalda se insere numa formação discursiva que 

produz sentido de entendimento a partir do contexto social, histórico e ideológico em que foi 

produzida. Esse entendimento é possível pelo que, segundo Bakhtin (1992, p.319), “[...] todo 

discurso dialoga com outro discurso e toda palavra é cercada de outras palavras”. 
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FIGURA 7 - QUINO (1999, p. 123) 

 

Mais uma vez a interdiscursividade se faz evidente nesta tira. Analisando pontualmente, 

nos primeiro e segundo quadrinhos, a fita métrica sugere que a personagem está medindo a 

circunferência do globo e, talvez, relacionando-a com a questão física, estética, ou 

simplesmente métrica do objeto. Isso, porém, é desconstruído no último quadrinho pelo olhar 

dirigido ao globo e a expressão corporal mais uma vez de desânimo somados à fala: “Não tem 

regime que dê certo pra você, não é?” 

 O que podemos concluir com esse conjunto de elementos? Que a personagem faz alusão 

aos regimes políticos e aos resultados obtidos com eles que não deram/não dão certo para o 

contexto mundial, causando ainda mais dor e sofrimento. 

A personagem dialoga com o objeto, remetendo a esses regimes políticos que 

existem/existiram no mundo todo, sobretudo, na Argentina, e se mostram/mostraram 

ineficientes para as questões sociais. Embora as tiras da personagem sejam atemporais, elas 

sempre mostram as incoerências da vida transcendendo a problemática que alcança a situação 

humana por trás dos acontecimentos no mundo. Em seu contexto de criação, evidencia a 

desilusão dos argentinos nos anos 1960 durante da ditadura. O contexto turbulento da época 

impunha um regime político autoritário sem consentimento popular. 

 

CONCLUSÃO  

 A marca literária de humor Mafalda defende posições-sujeito que se alternam entre 

crença e descrença na mídia, denotando uma crítica transformadora e questionadora, a qual 

efetua uma forma-sujeito que tenta sintetizar através da exposição dos argumentos da 

personagem os saberes que existem em vários discursos.  
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Os efeitos constituídos nesses discursos presentes nas tirinhas de Mafalda exprimem 

relações de poder produzidas no campo discursivo por meio da fala de uma criança reflexiva 

acerca dos problemas que acontecem no mundo diariamente face à alienação desse cotidiano 

pelos adultos. 

Deste modo, a produção dos efeitos de sentidos nessas tirinhas demonstra uma relação 

entre contextos histórico-sociais e posições políticas e ideológicas que constituem várias 

formações discursivas a partir de uma posição em uma dada circunstância, mantendo, ao 

mesmo tempo, o efeito humorístico e reflexivo das tiras. Por isso, a forma como o discurso é 

produzido por outras formações discursivas também deve ser levado em consideração, pois 

acarreta novos sentidos que materializam uma visão de mundo que constrói ou desconstrói 

essas formações e consequentemente as formações ideológicas.  

Nesse sentido, Mafalda a partir de sua posição enquanto sujeito se insere em uma 

formação discursiva que questiona os assuntos relacionados à modernidade, às desigualdades 

sociais, ao consumismo, à política, entre outros, fazendo uma crítica ao mundo em que vivemos, 

diferentemente, do que poderíamos idealizar para uma criança em idade pré-escolar. Nessa 

lógica, o discurso de Mafalda nunca é inocente, pois apresenta um efeito de sentido irônico que 

determina a sua formação discursiva. 
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Capítulo 2 

BNCC DE LÍNGUA PORTUGUESA: A ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DE JOGOS  
PARA SALA DE AULA 

 
Emerson Aparecido dos Santos Bezerra1 

 

RESUMO: a rotina em sala de aula é desafiadora e o documento da Base Nacional Comum Curricular foi 

lançado para nortear os professores não só sobre os conteúdos mínimos a serem explorados, mas também sobre 

possíveis leituras a serem feitas de um determinado conteúdo. Para que o aprendizado seja efetivo, é necessário 

que haja aplicação prática, no entanto, é necessário, também, que o professor seja capaz de ministrar o conteúdo 

de forma lúdica – com jogos, vivências e dinâmicas – para envolver o aluno e a si mesmo no processo de ensino-

aprendizagem. Este artigo tem como objetivo analisar trechos da BNCC e propor reflexões e adaptações de jogos 

clássicos, que evoquem memória afetiva, para serem utilizados em sala de aula e aperfeiçoar a prática docente a 

partir das habilidades estabelecidas para cada ciclo do Ensino Fundamental anos finais, baseando-se em reflexões e 

análises sobre as linhas pedagógicas de Jose Carlos Libâneo, gamificação em sala de aula e seus objetivos tendo os 

estudos de Liu e Nakajima, em trabalhos acerca da evolução do educando sob diferentes perspectivas, por 

exemplo, de acordo com Piaget e Vygotsky e no próprio documento da Base disponibilizada pelo Ministério da 

Educação.  

Palavras-chave: bncc; língua portuguesa; jogos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a educação foi se modificando, tanto em linhas pedagógicas quanto 

em tendências. Entre as linhas, podem-se citar o construtivismo e o interacionismo. Essas linhas 

são pressupostos teóricos, baseados em estudos e práticas, que visam à melhor prática 

pedagógica levando em consideração as atividades propostas aos alunos e o enfoque que se é 

dado a elas, por exemplo, a teoria construtivista, de Piaget, versa sobre os estágios da criança. 

Estágio 1: do nascimento até aproximadamente 

dois anos de idade, a criança se encontra no estágio 

sensóriomotor. (...) 

                                                           
1
 Licenciado em Letras (Português/ Inglês) pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e 

especializado em Docência da Língua Inglesa pela mesma instituição.  
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Estágio 2: terminado este período, ela adentra 

no estágio pré-operatório, calcado na constituição ainda 

incipiente de uma estrutura operatória (...) 

Estágio 3: operatório concreto. Com início no 

final do segundo estágio e calcado na capacidade de 

coordenar ações bem ordenadas (...) este acontece aqui 

por volta dos 9 – 10 anos. 

Estágio 4: operatório formal, que se inicia ao 

final do terceiro e no qual o ser humano permanece por 

toda a vida adulta. (ABREU et al. 2010) 

De acordo com a teoria piagetiana, a criança evolui em estágios e é importante o bom 

desenvolvimento do anterior para não prejudicar o posterior. Semelhante às sequências 

didáticas aplicadas às aulas de língua portuguesa, ou LP, em que, para avançar em um conteúdo 

mais complexo, é necessário compreender e apreender bem o conteúdo mais simples 

previamente ministrado. Outra linha importante é o interacionismo que explicita a importância 

das interações criança-meio e criança-demais indivíduos, pois o aprendizado dá-se pela troca de 

experiências.  

Os processos psíquicos mudam no homem do mesmo 

modo como mudam os processos de sua atividade 

prática. Vale dizer que também aqueles são 

mediatizados. É exatamente pelo uso dos meios, é pela 

relação mediata com as condições de existência que a 

atividade psíquica do homem se distingue radicalmente 

da atividade psíquica animal. (LEONTIJEV; LURIA, 1973 

apud GIUSTA, 2013) 

Sendo assim, a aprendizagem, atividade psíquica do indivíduo, dá-se na mediação e/ou 

contato com o meio. É importante entender o meio não só como o meio físico onde a criança 

está inserida, mas também o meio social em sala de aula e o contato com os demais pares. Já as 

tendências são focadas na prática docente do professor, ou seja, na postura que ele/ ela assume 

ao adentrar em sala de aula e atuar como educador. Essa é, geralmente, cíclica, de acordo com 

Libâneo: 
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 Uma boa parte dos professores, provavelmente 

a maioria, baseia sua prática em prescrições 

pedagógicas que viraram senso comum, incorporadas 

quando de sua passagem pela escola ou transmitidas 

pelos colegas mais velhos; entretanto, essa prática 

contém pressupostos teóricos implícitos. (LIBÂNEO, 

2002)  

Dentre as tendências, pode-se citar a pedagogia tradicional, em que o professor é o ser 

detentor do conteúdo (ativo) e os alunos são repositórios desse conteúdo recebido (passivo); 

há a crítico-social dos conteúdos, que preza pela criticidade e aperfeiçoamento do senso crítico 

dos alunos em vista ao conteúdo estudado partindo do que o aluno já sabe; há a tendência 

tecnicista que dá preferência a habilidades técnicas, respostas prontas em detrimento à reflexão 

mais elaborada para produzir indivíduos competentes ao mercado de trabalho entre outras. 

Tanto as linhas quanto as tendências auxiliam o profissional a entender que a prática em sala de 

aula pressupõe um confronto de saberes prévios atrelado a trocas de conhecimentos. 

Por fim, situar o ensino centrado no professor e 

o ensino centrado no aluno em extremos opostos é 

quase negar pedagógica porque não há um aluno, ou 

grupo de alunos, aprendendo sozinho, nem um 

professor ensinando para ás paredes. Há um confronto 

do aluno entre sua cultura e a herança cultural da 

humanidade, entre seu modo de viver e os modelos 

sociais desejáveis para um projeto novo de sociedade. E 

há um professor que intervém, não para se opor aos 

desejos e necessidades ou à liberdade e autonomia do 

aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas 

necessidades e criar outras, para ganhar autonomia, 

para ajudá-lo no seu esforço de distinguir a verdade do 

erro, para ajudado a compreender as realidades sociais 

e sua própria experiência. (LIBÂNEO, 2002) 

Tanto as tendências quanto as linhas corroboram o novo cenário educacional do Brasil, 

pois ele é fruto da aplicação parcial de todas elas. Ao analisar a BNCC, vê-se que ela é flexível, 
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permitindo que o professor aprofunde ou não alguns aspectos e programe técnicas e/ou 

atividades que visem à aprendizagem plena do objeto de estudo. No que tange à língua 

portuguesa, geralmente, ela é a disciplina com maior distribuição de aulas na matriz curricular – 

que é condizente com a quantidade de conteúdos pré-determinados -, portanto, faz-se 

necessário planejamento prévio das atividades para que elas sejam aproveitadas da melhor 

maneira possível. 

 

2. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Homologada em 2018, a BNCC é um documento que orienta os educadores sobre os 

objetos de estudo, práticas, competências e habilidades que os alunos do ensino fundamental 

anos iniciais, 1º ao 5º ano, e ensino fundamental anos finais, 6º ao 9º ano, devem desenvolver em 

cada estágio da vida escolar. Atualmente, ainda desenvolve-se a base para o ensino médio, 

dessa forma, o artigo focará nos trechos do documento que versam sobre LP no ensino 

fundamental anos finais.  

O site do MEC, Ministério de Educação, define a base como: 

Documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) a Base deve 

nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das 

Unidades Federativas, como também as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

em todo o Brasil. A Base estabelece conhecimentos, 

competências e habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade 

básica.  
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A partir da definição, nota-se que a Base tem caráter normativo em todo território 

nacional e que segue os pressupostos piagetianos de estágios evolutivos de aprendizagem. Ela 

também norteia as propostas pedagógicas tanto no âmbito público quanto no privado, pois 

determina os conteúdos mínimos exigidos em cada ano escolar da educação básica. Em língua 

portuguesa, nos anos finais, de acordo com o documento: 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o 

adolescente/ jovem participa com maior criticidade de 

situações comunicativas diversificadas, interagindo com 

um número de interlocutores cada vez mais amplo. (...) 

amplia-se o contato dos estudantes com gêneros 

textuais relacionados a vários campos de atuação e a 

várias disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem 

já vivenciadas pelos jovens para a ampliação dessas 

práticas em direção a novas experiências.  

Atrelado ao estudo dos gêneros, a base prevê estudo dos efeitos de sentido criados 

pelas estruturas, análise da polifonia presente e introdução à literatura como arte e seus 

diálogos possíveis. As estruturas linguísticas e metalinguísticas, como pontuação, acentuação e 

ortografia, aparecem como consequência do estudo dos gêneros, pois devem ser estudados 

como consequência do uso dos gêneros no meio das esferas sociais sendo, portanto, 

transversais. 

Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que 

dizem respeito à norma, são transversais a toda a base 

de Língua Portuguesa. O conhecimento da ortografia, 

da pontuação, da acentuação, por exemplo, deve estar 

presente ao longo de toda a escolaridade, abordados 

conforme o ano da escolaridade. (....) Dos usos mais 

frequentes e simples aos menos habituais e mais 

complexos.  

Pode-se depreender, a partir da leitura do documento, que o ensino de LP no ensino 

fundamental anos finais, antigo ensino fundamental II, será amplamente focado no estudo dos 

gêneros textuais, alguns estudados durante os anos iniciais, para compreender a estrutura, o 



REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM FORMAÇÃO CONTINUADA: 
UM VIÉS COLABORATIVO 

 

24 
uso em esfera social e as possíveis relações intra e intertextuais. A Gramática é objeto de estudo 

para práticas sociais a partir do estudo dos gêneros, pois servem de respaldo para análise do 

que é considerado culto, coloquial ou, do aspecto normativo, desvio/ erro. 

 

3. GAMIFICAÇÃO 

A ideia de que a criança aprende em estágios não é um conceito novo, porém é 

extremamente importante, haja vista que é possível realizar a leitura da BNCC à luz dela. 

Somada a isso, a noção de que é necessário o contato da criança com o meio físico e social fez 

com que um conceito, relativamente, novo surgisse como forma de tornar o ensino mais 

atrativo para professor e alunos além de despertar a curiosidade, o senso de participação e 

trabalho em equipe: os jogos em sala de aula.  

O interesse pelos jogos não é exclusivo das gerações atuais, X, Y e Z, porque o interesse 

do público adulto, de gerações anteriores, também é consideravelmente alto. Em sala de aula, o 

conceito de jogo é ressignificado e deixa de ser objeto de distração para tornar-se elemento de 

consolidação de um conteúdo prévio.  

O objetivo máximo da Gamificação é incentivar 

o usuário de sistemas não relacionados a jogos a ter o 

chamado ‘comportamento de jogador’> foco na tarefa 

em mãos, realização de várias tarefas ao mesmo tempo 

sob pressão, trabalhar a mais sem descontentamento e 

sempre tentar novamente quando falhar. (LIU, 2013) 

Um dos maiores desafios do professor na contemporaneidade é despertar no aluno o 

desejo de aprender e a curiosidade e o entusiasmo pelo quê foi ensinado e, nesse cenário, 

encaixam-se os games em sala de aula, embora necessitem de estudos mais aprofundados para 

delimitar sua eficácia e seus limites, eles são formas que tornar a aula mais interessante e 

prazerosa. Entretanto, o professor que deseja utilizar jogos em sala de aula enfrenta outros 

impasses: O que fazer? Como fazer? Quais materiais devem ser utilizados? Como determinar o 

grau de dificuldade e como saber se os alunos conseguirão superá-lo?  
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Na prática docente, o viés colaborativo deve aparecer horizontalmente, isto é, entre os 

pares. Nessa era globalizada e conectada à internet, o professor pode, e deve, procurar por 

inspirações em fóruns, grupos em redes sociais, congressos, palestras e workshops, pois eles 

são bastante ricos em experiências pessoais e boas práticas de ensino. A formação continuada 

não deve ser encarada somente como um novo curso ou um novo diploma a ser obtido, nas 

plataformas digitais, especialmente no YouTube, há dezenas de vídeos DIY2 para quem sabe ou 

não sabe como utilizar habilidades manuais e artesanais na confecção de jogos e atividades. 

Sendo assim, a formação continuada do docente deve ser feita constantemente por ele/ ela, seja 

ao compartilhar uma ideia que teve ou alguma atividade diferenciada que realizou no ambiente 

de trabalho, seja ao ressignificar ou adaptar algo já existe à sua própria prática profissional. 

Entretanto, é ingênuo pensar que o processo de formação continuada não possa ser vertical e o 

professor não possa aprender com os alunos, porque, ao vivenciarem realidades distintas, 

podem apresentar soluções distintas e pontos de vista distintos para situações-problema.  

A seguir, serão apresentadas algumas possibilidades de ressignificação de jogos 

canônicos, isto é, jogos que fazem parte da memória afetiva dos indivíduos e que, ao serem 

adaptados com as habilidades a serem despertadas e/ou desenvolvidas pelos alunos, reforçam o 

que foi estudado e fazem com que se resgate uma memória afetiva e se crie um laço, tornando a 

aprendizagem mais interessante e significativa. Os alunos, provavelmente, já presenciaram 

alguém jogando os jogos – geralmente, alguém conhecido ou até mesmo um familiar -, logo, é 

necessário relembrar as regras básicas e permitir que eles aproveitem a atividade.  

3.1. DOMINÓ 

O dominó é um dos mais antigos do mundo e consiste em por lado a lado peças 

semelhantes. Além da identificação da semelhança, o jogo também estimula o pensamento 

estratégico e pode ser jogado em grupos, reforçando o trabalho em equipe.  

Ao trabalhar conceitos de morfologia, por exemplo, previstos para os 8º e 9º anos de 

acordo com a BNCC, é possível confeccionar esse tipo de atividade para engajar os alunos. É 

necessário que se utilize uma superfície mais resistente (papelão, papel panamá etc) para 

simular as peças do jogo e caneta para escrever o conteúdo nas peças.  

                                                           
2
 Do it Yourself: faça você mesmo, em tradução livre. 
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Uma das habilidades previstas para língua portuguesa visa a analisar os processos de 

formação de palavras (EF08LP043), logo, em uma peça podem-se escrever as palavras ponta e 

aguda e a peça que deverá segui-la para completar o jogo será pontiaguda. Outro exemplo de 

aplicação para a atividade é, após ministrar uma aula sobre variações linguísticas, por exemplo, 

no 6º ano, quando o assunto é introduzido e aprofundado na habilidade (EF69LP55), pode-se 

escrever a expressão mais coloquial em um lado para ser completado com seu correspondente 

formal, como por favor e por obséquio. 

3.2. JOGO DA MEMÓRIA 

O jogo da memória é uma das atividades mais fáceis de serem adaptadas, pois o objetivo 

é achar duas peças iguais, porém elas estão viradas para baixo. O jogo trabalha aspectos como 

memorização e identificação de objetos no espaço. 

Ele é um jogo simples para utilizar em sala de aula e pode ser feito com os mesmos 

materiais do jogo de dominó. No 7º ano, é previsto o estudo das palavras primitivas e derivadas 

(EF07LP03), sendo assim, é possível escrever em uma peça a palavra primitiva pedra e solicitar 

ao jogador que procure uma palavra derivada dessa, como pedreira. Esse tipo de atividade 

resgata aquilo que foi aprendido e força o jogador a desenvolver outras habilidades para atingir 

o objetivo de encontrar os pares. É possível utilizá-lo ao ensinar: sinônimos e antônimos 

(EF06LP12) elementos coesivos (EF07LP12); tempos verbais (EF08LP04) ou conjunções 

(EF09LP08). 

3.3. QUEBRA-CABEÇA 

Seguindo a linha de jogos simples e feitos com o mesmo tipo de material, o jogo de 

quebra-cabeça auxilia a criança a situar objetos no espaço e a levantar hipóteses sobre quais 

partes têm estruturas semelhantes. Trabalhando com textos, é possível utilizar esse jogo para 

explicar sequências discursivas e/ou estruturas textuais como introdução, desenvolvimento e 

conclusão ou explicitar estruturas de progressão temática (EF69LP19)4 

                                                           
3
 As habilidades, de acordo com a BNCC, aparecem em códigos que devem ser lidos da seguinte maneira: a etapa 

escolar (EF), o ciclo (08 ano), o componente curricular (LP) e o conteúdo a ser ministrado (55). 
4
 No documento da BNCC, algumas habilidades devem ser trabalhadas durante todo o período dos anos finais, 6º ao 9º 

ano. Então, o código da habilidade apresenta a etapa (EF), os ciclos em que deve ser aprendida, revisada e aprofundada 
(69), o componente (LP) e a habilidade relacionada ao conteúdo (11). 
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3.4. JOGO DE TABULEIRO 

Talvez o mais elaborado desta lista: o jogo de tabuleiro trabalha o pensamento 

estratégico, o trabalho em equipe e habilidades socioemocionais. É, amplamente, adaptável aos 

mais diversos conteúdos, porque tem longa duração e estrutura mais complexa. Essa atividade 

pode ser utilizada para trabalhar aspectos textuais de compreensão e interpretação de textos e 

gêneros que são recorrentes na Base. Apesar da confecção um pouco mais complexa e da 

necessidade de regras claras e objetivas pré-determinadas, o jogo é facilmente assimilado e 

pode ser de grande valia nas aulas. Para a adaptação, é necessária uma superfície resistente, 

preferencialmente de madeira, para servir de tabuleiro e folhas para  que sejam impressas ou 

desenhadas as casas por onde as peças vão percorrer e fichas com as perguntas a serem 

respondidas para que o  jogador avance ou não. Para efeito de compreensão, toma-se uma aula 

que trabalhe a habilidade (EF69LP11) que propõe identificar e analisar posicionamentos 

defendidos. O jogador lança o dado e avança até a casa correspondente, outro jogador pega 

uma ficha e lê um trecho de um texto e pede que ele identifique o posicionamento defendido no 

trecho, se ele acertar, permanece na casa; se ela errar, retorna para onde estava. Esse tipo de 

atividade reforça o pensamento crítico e o poder de análise de quem joga e, além disso, ensina a 

lidar com as frustrações de erro, caso apareçam. O objetivo é chegar ao fim do jogo, na última 

casa, e, para tanto, é necessário que ele utilize o conhecimento sobre aquilo que foi ensinado, 

seu conhecimento prévio e suas habilidades de análise. É possível utilizar o mesmo tabuleiro e 

variar nas fichas de pergunta e readaptar o jogo para conteúdos textuais, por exemplo, 

(EF69LP42) para analisar os elementos constituintes de um texto; quanto para conteúdos 

gramaticais e/ou semânticos, como pontuar textos adequadamente (EF67LP33), comparar o uso 

de regência verbal e regência nominal (EF09LP07) e analisar o uso das figuras de linguagem 

(EF67LP38). 

3.5. PLACAS 

O jogo é simples: há um número determinado de possibilidades e os alunos, em espírito 

de votação democrática, levantam as placas para dar sua opinião sobre o que melhor se encaixa 

na situação-problema. Ele trabalha o levantamento de hipóteses e lida com habilidades 

socioemocionais ao encarar os acertos e erros.  
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O jogo das placas dá voz aos alunos tímidos que participam pouco de atividades em sala 

de aula por conta da vergonha, uma vez que ele precisa entender o que foi pedido, refletir sobre 

a resposta e levantar a placa que julgar correta para a situação. É uma situação de exposição 

menor. Há diversos objetos de estudo e habilidades que dialogam com essa prática ao longo da 

Base de LP, por exemplo, no 6º ano, a distinção entre os modos verbais (EF06LP04); no 7º ano, 

identificação de sujeito e predicado e complementos verbais – objetos diretos e indiretos 

(EF07LP07); no 8º ano, verificação do processo de formação de palavras: aglutinação e 

justaposição (EF08LP05); e, no 9º ano, análise da colocação pronominal (EF09LP10). É possível 

adaptar o jogo para outros conteúdos, pois a estrutura dele é fixa, isto é, as placas dependem 

de um número de possibilidades pré-estabelecidas, como duas possibilidades no caso de 

aglutinação e justaposição ou três no caso de colocação pronominal: próclise, ênclise ou 

mesóclise. O mediador deve mostrar a oração em análise e solicitar que as placas que os 

jogadores acreditem conter a resposta correta sejam levantadas.  

 

3.6. LEGO DE ESTRUTURAS 

Os legos são brinquedos infantis, também conhecidos como monta-monta, e podem ser 

utilizados para desenvolver habilidades manuais de criação de estruturas e encadeamento linear 

de palavras ou partes de palavras. Além do tato, esse tipo de jogo em sala de aula aprimora a 

memorização e o pensamento crítico.  

Por serem, frequentemente, associados às crianças como brincadeira ou forma de 

distração, muitos educadores não percebem o potencial educativo dessas peças. Elas 

possibilitam a criação de infinitas possibilidades de criação de sentenças, pois podem ser 

encaixadas e reposicionadas em diversas partes. Deparando-se com habilidades como 

concordância (EF06LP06), complementos verbais (EF07LP07), formação de palavras e regras do 

hífen (EF08LP05) e estudos de oração e período (EF09LP04), esse tipo de jogo torna palpável a 

identificação dos elementos e, por meio de estímulos manuais associados aos intelectuais, a 

assimilação do que foi estudado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática educacional renova-se constantemente, por isso é crucial que as pessoas, que 

se dedicam à educação, renovem-se na mesma frequência. A formação continuada do 

profissional de Língua Portuguesa é feita tanto inconscientemente, quando ele se depara com 

uma situação alheia à sua prática em um primeiro momento e consegue adaptá-la à sala de aula 

quanto conscientemente, quando se propõe a se capacitar com cursos livres, de extensão, ou 

pós-graduações. No entanto, com a fluidez da contemporaneidade, é possível investir na 

formação continuada ao difundir experiências e ideias. 

Ao preparar uma aula, ao corrigir um texto ou propor uma atividade diferenciada em 

Língua Portuguesa, é necessário buscar informações em meios diversos: livros, sites, 

enciclopédias etc. A continuidade na formação dá-se, portanto, também, ao analisar, 

compartilhar e rever aspectos que propiciem a melhor prática possível a uma situação. Com o 

advento da tecnologia, a troca de experiências tornou-se mais comum à medida que o 

conhecimento tornou-se difundido. 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, torna-se mandatório 

que o ensino seja, no mínimo, nivelado e que os alunos tenham conhecimentos mínimos 

obrigatórios a cada ano de vida escolar. Os professores, partindo dessa homogeneização do 

conhecimento, lançam mão de seus conhecimentos prévios obtidos ao longo de sua formação 

inicial e continuada para propiciar vivências em sala de aula que auxiliem na assimilação do que 

foi ministrado.  

Dessa forma, os jogos, que são recursos metodológicos atuais, vão ao encontro das 

práticas diferenciadas na aula de LP. O ensino de português é, muitas vezes, maçante aos alunos 

em virtude da grande quantidade de textos para leitura, interpretação e reflexão, sobretudo 

com o acréscimo significativo dos gêneros, tanto verbais e orais quanto mistos, porque não se 

foram despertados o prazer pela leitura ou as práticas de leitura proficientes ainda. Então, os 

jogos aparecem como forma de dinamizar os objetos de estudo e torna-los mais acessíveis, 

interessantes e dinâmicos aos alunos. Partindo-se desse pressuposto, os vídeos do tipo “faça 

você mesmo”, em plataformas de streaming e de vídeos, tornam-se uma forma de fazer o 

professor repensar sua prática e atuação e criar, confeccionar ou adaptar seus conteúdos a 

atividades mais chamativas aos olhos dos alunos.  
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A grande maioria dos jogos desperta memória afetiva em quem os joga, por exemplo, o 

dominó, jogo da memória e quebra-cabeça, pois algum amigo ou familiar jogava. E os jogos de 

tabuleiro, legos, perguntas e respostas, placas entre outros são mais atuais, dinâmicos e 

desafiadores fazendo com que habilidades relacionadas ao conteúdo e habilidades 

socioemocionais, previstas no documento, sejam desenvolvidas e aprofundadas, como o 

trabalho em equipe, administração do tempo e emoções entre outras.  

É impossível dizer que a utilização desses recursos seja cem por centro efetiva para cem 

por cento dos alunos, visto que cada indivíduo deve ser visto e entendido como único e devendo 

ter suas particularidades respeitadas. Entretanto, negar a eficácia dos jogos em sala de aula seria 

leviano, porque atividades práticas aumentam, consideravelmente, o interesse pelo conteúdo e 

as habilidades necessárias à formação do educando são despertadas em um dos atos mais 

importantes dos estágios de evolução da criança: o brincar.  
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Capítulo 3 

E SE AS NOSSAS PRÁTICAS DE ENSINO E OS OBJETOS CURRICULARES A ENSINAR FOSSEM 
INFLUENCIADOS PELOS MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS? – RESULTADOS E 

INTERROGAÇÕES DE UMA INVESTIGAÇÃO NO CAMPO DA ESCRITA 
 

Luciana Graça1 

luciana.graca@utoronto.ca 

 

RESUMO 

Nesta nossa contribuição, colocamos o enfoque nas designadas ferramentas de ensino – 

comummente chamadas de «materiais didáticos» –, utilizadas no contexto de sala de aula. Qual 

será a eventual ação que uma determinada ferramenta didática poderá exercer quer nas 

práticas docentes quer nos objetos curriculares efetivamente ensinados in loco? Foi esta, grosso 

modo, a pergunta orientadora da nossa investigação, desenvolvida no âmbito do ensino da 

produção escrita, em turmas de português (língua materna), no 6.º ano de escolaridade (com 

alunos de 11 a 13 anos), em escolas do distrito de Aveiro, em Portugal.2 Após uma sucinta 

apresentação das principais linhas teóricas enquadradoras deste nosso trabalho, descreveremos 

o dispositivo de pesquisa montado, seguindo-se a apresentação dos resultados obtidos 

referentes a um dos professores participantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Didática da Escrita; ferramentas de ensino; trabalho do professor; objeto 

ensinado; sequência didática. 
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1. A problemática abordada: o trabalho do professor, as ferramentas de ensino e os objetos 

efetivamente ensinados 

 

Os interesses investigativos das últimas décadas em Educação, em geral, e em Didática, 

em particular, traduzem uma crescente preocupação em «se situer au coeur des pratiques en 

classe» (Schneuwly & Dolz, 2009), o que não deixa de refletir uma considerável inflexão em 

termos da evolução de tais investigações, já que se passa a atribuir uma crescente relevância à 

análise da atividade de ensino propriamente dita, tal como efetivamente ocorre, in loco, no seio 

da própria interação professor-alunos (Bronckart, 2004; Goigoux, 2009; Dolz-Mestre & 

Leutenegger, 2015; Ligozat, 2015; Dolz-Mestre & Gagnon, 2016, 2018). Ora, a nossa investigação 

inscreve-se, precisamente, não só em tal quadro como também, e mais especificamente, na 

própria linha teórica, (e igualmente) ainda relativamente recente, assente no pressuposto 

essencial de que a atividade do professor é um(a modalidade específica de) trabalho (Machado, 

2004; Wirthner, 2006; Schneuwly, 2009; Dolz-Mestre, 2011, 2013), não obstante as suas 

indiscutíveis especificidades. E isto porquê? Eis a explicação. Considerando-se o docente como 

um outro qualquer trabalhador numa outra qualquer atividade de trabalho, somos conduzidos a 

admitir que ele se servirá de determinadas ferramentas para realizar, precisamente, no caso, o 

seu trabalho de ensino; e, ao defendermos tal conceção sobre as ferramentas de ensino, 

inscrevemo-nos, pois, numa análise marxiana do trabalho. Segundo Marx, fazem parte deste 

último três elementos: a atividade pessoal do homem, o objeto sobre o qual o trabalho age e o 

meio através do qual ele age. Para o autor, o terceiro elemento é assim definido: «uma coisa ou 

um conjunto de coisas que o trabalhador introduz entre ele próprio e o objeto de trabalho e que 

lhe serve de efetivo elemento condutor da sua atividade sobre este mesmo objeto» (1867 – 

tradução nossa). E, na opinião de Schneuwly (2000), servem então as ferramentas para 

transformar um dado «objeto» que, no caso específico do ensino, compreende os «modos de 

pensar, de falar e de fazer» dos próprios alunos (tradução nossa). E são de facto múltiplas as 

ferramentas – tanto de ordem material quanto do discurso, aduza-se – a que pode o professor 

recorrer, sendo que aqui ainda convocamos uma muito operatória definição destas: i) as 

ferramentas em sentido restrito, que compreendem um determinado dispositivo material 

independente de uma determinada prática (como o quadro negro, uma ferramenta 

informática…); e ii) as ferramentas em sentido lato e que abarcam, sobretudo, práticas 
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estabilizadas e transmitidas, nomeadamente, pela formação ou por troca entre os próprios 

colegas, sem um determinado suporte material estável (como uma tarefa, uma instrução dada, 

os dispositivos didáticos…) (Plane & Schneuwly, 2000; Schneuwly, & Dolz, 1997). Note-se que a 

estas ferramentas aqui mencionadas, a título tão-só exemplificativo, podem ser ainda 

acrescentados os próprios manuais, que se inscrevem nos dois precedentes grupos (Castro, & et 

al., 1999). Além disso, e ainda na conceção marxiana, o poder transformador de uma ferramenta 

é igualmente observável nos sujeitos que as usam, id est, uma determinada ferramenta pode 

transformar não só aquilo sobre que se aplica como também o próprio trabalhador (Rabardel, 

1997). Além disso, a nossa investigação interessa-se também ainda pela eventual influência que 

essa mesma ferramenta didática poderá ter no próprio «objeto» sobre o qual se aplica. Foco de 

análise este, aliás, que só também nos últimos anos tem despertado o interesse investigativo na 

área (Schneuwly, Cordeiro & Dolz, 2005; Hofstetter & Schneuwly, 2009; Schneuwly & Dolz-

Mestre, 2009; Ronveaux, Gagnon, Aeby Daghe & Dolz-Mestre, 2017). E o estudo deste enfoque 

investigativo é igualmente por nós desenvolvido à luz da teoria da transposição didática 

(Bronckart & Plazaola-Giger, 1998); mais especificamente, situamo-nos no segundo nível desta 

última. Ora, se, no primeiro nível, se assiste à transformação dos conhecimentos científicos em 

objetos de ensino – como acontece com os programas, os manuais… –, assiste-se já, no 

segundo nível, à própria reconstrução desses mesmos objetos de ensino no espaço concreto da 

sala de aula, e em plena interação didática professor-alunos, adquirindo já cada um desses 

objetos a designação de «objeto (efetivamente) ensinado».  

Neste contexto, em que medida poderá a escolha de uma determinada ferramenta de 

ensino – mais especificamente, no nosso caso, uma sequência didática concebida para o ensino 

da escrita do género textual «texto de opinião» (ferramenta de ensino esta cuja constituição e 

cuja escolha descreveremos na secção seguinte) – influenciar quer as próprias práticas docentes 

quer a própria forma como o objeto de ensino passa a ser efetivamente (re)construído em sala 

de aula? É então esta, precisamente, a grande questão no epicentro da investigação que aqui 

apresentamos (Graça, 2010). 
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2. A investigação realizada: professores participantes, objeto curricular selecionado, 

ferramenta de ensino escolhida e dispositivo de pesquisa montado 

 

2.1. Professores participantes e objeto curricular selecionado 

 

A natureza da nossa pesquisa, que implicava a gravação em vídeo de professores e de 

alunos, exigiu que realizássemos  um determinado  conjunto  de  diligências  prévias,  no  sentido  

de  obter  a  necessária autorização por parte da Comissão de Proteção de Dados Pessoais e 

Informáticos, relativa à proteção de dados pessoais. Recebida esta autorização, contactámos, 

de forma pessoal, os presidentes dos conselhos executivos de escolas do  distrito  de  Aveiro,  

em Portugal, por  nós  selecionadas,  de  molde  a  apresentar-lhes o  nosso  projeto  de  

investigação,  a  fim  de  que  pudessem  avaliar  a  participação  da  própria escola,  por  meio  de  

um  dos  seus  professores  de  português; e, na verdade, a resposta foi positiva em todos os 

casos. A nossa pesquisa contou, mais especificamente, com a colaboração de seis professores a 

lecionar português ao 6.º ano de escolaridade. A nossa escolha em trabalhar com professores do 

6.º ano de escolaridade do Ensino Básico prendeu-se com as seguintes ordens de razões. Por um 

lado, sendo a argumentação em geral e o texto de opinião escrito em particular considerados 

como um objeto difícil – em termos de aprendizagem e de ensino – (Dolz & Pasquier, 1993; 

Pereira, Cardoso & Graça, 2009; Pereira, 2000a; Pereira & Graça, 2012), afigurou-se-nos curial 

examinar, precisamente, o seu ensino. E escolhemos o 6.º ano de escolaridade, por ser um ano 

terminal e, por  isso  mesmo,  relevante  para  se aquilatar o que é já aí realizado em termos do 

ensino e da aprendizagem da escrita do texto  de  opinião; afinal, após o 6.º ano,  entra-se  num  

ciclo  por muitos  considerado como muito mais exigente, enfrentando a maioria dos alunos 

graves dificuldades de adaptação.  Por outro  lado,  se,  para  o  Ensino  Secundário,  há  já  mais  

recomendações  e  materiais  (para)oficiais/didática(o)s  para  o  ensino  de  textos  da designada 

«ordem do argumentar«, estes são ainda parcos para o primeiro e para  o  segundo  ciclos  de  

escolaridade.  Daí que,  em  função  da  nossa  hipótese investigativa,  seria  muito  interessante  

ver  o  que  os  professores,  apesar  desta escassez, fazem já em sala de aula. O nosso projeto 

poderia servir até para incitar os docentes a  refletirem,  portanto,  não  só  sobre  o  próprio  

objeto  em  si  como também  sobre  o  seu  próprio  ensino,  construindo  o  seu  próprio  
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dispositivo  a  ser concretizado e atualizado em sala de aula, com base nas ferramentas – 

(para)oficiais – que pudessem ter à disposição.   

 

 

2.2. A ferramenta de ensino escolhida: a sequência didática 

 

O objetivo capital da nossa investigação consistia, como referido já na anterior secção, 

em descrever e em procurar compreender o papel eventualmente transformador que as 

ferramentas didáticas exerceriam quer sobre as práticas docentes quer sobre o próprio objeto 

efetivamente ensinado in loco. Por outras palavras, e mais concretamente, pretender-se-ia 

analisar até que ponto a introdução de uma nova ferramenta didática no trabalho do professor 

em sala de aula transformaria ou não as práticas deste último e a própria forma como os objetos 

inscritos nos programas oficiais como objetos a ensinar seriam (re)configurados e 

(re)construídos pelos participantes na situação didática – a  saber, o professor e os alunos –, 

através, precisamente, da sua interação.  

Ora, à luz do nosso interesse investigativo, qual seria, então, a ferramenta didática mais 

adequada a disponibilizar aos professores-colaboradores, no quadro, precisamente, da nossa 

pesquisa? A escolha afigurara-se-nos evidente: a sequência didática, construída no Grupo de 

Genebra (Dolz, Noverraz, & Schneuwly, 2001), na Suíça, e cuja introdução, em Portugal, se ficara 

a dever aos trabalhos da investigadora Luísa Álvares Pereira (2000a, 2000b), coordenadora do já 

referido grupo de pesquisa PROTEXTOS, no seio do qual se tem procurado (re)concetualizar a 

própria ferramenta de ensino (Pereira & Cardoso, 2013). E foram duas as principais ordens de 

razões a justificar esta escolha. Por um lado, a sequência didática constitui-se como uma 

ferramenta de ensino precisa e portadora de uma conceção específica do objeto a ensinar; e o 

procedimento didático a seguir é inclusivamente descrito e explicitado de forma cuidada. Por 

outro lado, partimos da seguinte hipótese: as práticas comuns dos professores em termos do 

ensino, em particular, da escrita (do texto de opinião) (e, em geral, da língua) são (mais ou 

menos, pelo menos) próximas das consideradas práticas tradicionais; daí que tenhamos 

considerado que a disponibilização, ao professor, de uma ferramenta de ensino que propõe uma 

forma de fazer (muito diferente), apresentando significações novas do objeto a ensinar, fosse o 

meio mais adequado para analisar as transformações ou ausências de transformação em 
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matéria das práticas docentes, já que se inscreve em clara oposição aos tradicionais 

procedimentos e atividades realizadas pelos docentes. 

Na impossibilidade de uma apresentação integral da sequência didática facultada aos 

professores-colaboradores (Graça, 2010), sublinhamos que esta é constituída por duas principais 

partes: i) numa primeira, são tecidas sintéticas considerações sobre o dispositivo da «sequência  

didática»,  fornecendo-se  (algumas  d)as  principais  ideias  teóricas  e conceitos  operatórios  

subjacentes  ao próprio  trabalho; numa segunda parte, é minuciosamente descrito o desenrolar 

da específica  sequência  didáctica  proposta para o ensino  da  escrita  do  texto  de  opinião, o 

que inclui não só a  apresentação  de  todo  o material  aí  sugerido  para  ser utilizado  em  sala  

de  aula,  com  os  alunos,  como também as soluções para as próprias perguntas igualmente aí 

apresentadas para serem feitas aos alunos.  

 

2.3. O dispositivo de pesquisa montado: a robustez do desenho de investigação 

 

O dispositivo de pesquisa concebido compreendeu duas etapas principais e um momento 

intermédio. Na primeira fase, a fase A, e que decorreu durante o 2.º período do ano letivo de 

2005/2006, cada docente ensinou o objeto de ensino definido de acordo com a sua própria 

planificação, estipulando a duração e os eventuais materiais a utilizar em sala de aula. Por sua 

vez, na segunda fase, a fase B, e que decorreu durante o 3.º período, cada professor ensinou, 

mais uma vez, esse mesmo objeto de ensino, mas já com a nova ferramenta didática concebida 

e concedida pela investigadora: uma sequência didática (SD), dada a cada professor. Cada 

docente continuou a poder definir a duração e os materiais da sequência didática a utilizar. 

Aduza-se que não foi dada nenhuma explicação quanto à forma como cada docente poderia 

usar tal material. Todas as aulas foram objeto de gravação audiovisual. Além disso, entrevistas 

de explicitação, semidirigidas, e com objetivos diversos (Graça & Pereira, 2014b), foram ainda 

levadas a cabo, antes e após cada uma das duas grandes fases. Antes do fim da pesquisa, 

procedeu-se a uma outra entrevista, também semidirigida, ainda que com determinadas 

especificidades em relação às restantes. O desenho da investigação é apresentado na figura 

seguinte. 
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Figura 1 - Dispositivo de pesquisa 
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3. O papel transformador das ferramentas didáticas: as mudanças nas práticas docentes e no 

objeto (re)construído 

 

A nossa análise incidirá sobre os dados que recolhemos do trabalho em sala de aula 

realizado por MJS, umas das professoras que colaboraram na nossa pesquisa. Esta análise será 

feita, mais especificamente, através de uma comparação da sequência de ensino da fase A com 

a da fase B, à luz de cinco principais vetores: o fator tempo, os textos utilizados, as atividades 

dominantes, as categorias de conteúdo principais, e o texto de opinião considerado. Note-se 

que esta análise só é possível após um prévio e aturado trabalho de elaboração das respetivas 

sinopses; e, para se conhecer este instrumento metodológico, consultar, por exemplo, 

Schneuwly, Dolz & Ronveaux, 2006; Graça & Pereira, 2014a, 2014c; por outro lado, para uma 

descrição mais detalhada sobre cada um dos referidos vetores, consultar Graça, 2010. 

 

3.1. Fator tempo 

 

A comparação das sequências de ensino a nível da respectiva duração temporal mostra o 

que abaixo se apresenta. 

 

Sequência de ensino da fase A 

 

P13 P2 
 

Sequência de ensino da fase B 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

 

 

Tabela 1 - Fator tempo em MJS, em cada uma das fases da pesquisa 

  

A diferença em termos de duração das duas sequências de ensino é, de facto, muito 

evidente: i) dois únicos períodos, na sequência de ensino da fase A; e ii) um número elevado – 

                                                           
3
 «P» por «período» (com 45 minutos de duração cada um). 
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pelo menos, em termos comparativos –, de períodos ao longo dos quais é realizada a sequência 

de ensino da fase B. Apesar da impossibilidade de se justificar, (pelo menos) de forma completa, 

esta diferença, é possível avançar os seguintes aspetos: i) a sequência de ensino da fase B foi 

por vezes interrompida por determinadas situações sem uma ligação direta ao trabalho 

realizado, em sala de aula, sobre o objeto de ensino em causa; ii) os alunos mantiveram o 

significativo grau de intervenção já evidenciado na sequência de ensino da fase A, não obstante 

algumas digressões também registadas; iii) o material proposto na sequência didática 

distribuída convidou a uma sequência de ensino realizada num mais longo espaço de tempo; iv) 

se MJS foi a professora que mais fielmente seguiu a sequência didática distribuída, procedeu 

também a acrescentos vários em relação ao proposto naquele meio de ensino.  

 

3.2. Textos utilizados  

 

Os textos utilizados por MJS na sequência de ensino da fase A e na sequência de ensino 

da fase B não pertencem ao mesmo género. São, aliás, muito diferentes. Os critérios para a 

escolha de textos a utilizar em sala de aula mudaram, de facto, de uma sequência de ensino para 

a outra. Na sequência de ensino da fase A, não foram raras as menções de MJS à preocupação 

que teve com a própria escolha dos textos. Mais especificamente, nesta sequência, o texto 

escolhido foi um poema, de um autor de renome no panorama nacional, além da utilização de 

um cartaz. A escolha destes textos foi orientada por dois principais objetivos: i) motivar a turma; 

e ii) facilitar a atividade de «pensar» dos alunos, para que pudessem ter um grande número de 

ideias. Porém, importa referir também o facto de que MJS não deixou de acrescentar que 

aproveitou o trabalho em torno do texto de opinião para trabalhar um problema concreto da 

vida quotidiana da turma, em concreto, e da escola, em geral. Além disso, a motivação que MJS 

intentou gerar na turma foi também procurada através i) do recurso ao retroprojetor para 

apresentação do poema, ii) da leitura de forma expressiva deste último e iii) dos cartazes 

apresentados e das respetivas imagens, sendo que algumas delas faziam inclusive parte do 

quotidiano escolar da turma. Na sequência de ensino da fase B, os textos pertenceram mesmo 

ao género específico «texto de opinião». Textos estes, aliás, aduza-se, que faziam já parte da 

sequência didática distribuída, se bem que uma alteração tenha sido feita: a professora alterou a 

situação de comunicação em que tais textos teriam sido produzidos; concretamente, a 
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professora decidiu criar uma situação de comunicação que pudesse ser percecionada como real 

e de que os alunos se pudessem sentir mais próximos. 

 

3.3. Atividades dominantes 

 

A construção de conhecimento sobre a forma como a sequência de ensino foi ganhando 

corpo implicou também o estudo da maneira como as atividades escolares se foram sucedendo 

no tempo, sendo que a partir da análise da ordem pela qual as diferentes partes da sequência 

didática distribuída foi sendo realizada, assim como da própria análise das dimensões presentes 

na sequência de ensino de cada uma fase, é possível conhecer a lógica em que assentou a 

organização seguida. Ora, nesta linha, quais foram os principais procedimentos de ensino-

aprendizagem presentes na sequência de ensino da fase A e na da fase B? Houve procedimentos 

dominantes?  

 

Procedimentos de ensino-aprendizagem Sequências de 

ensino 

Fase A Fase B 

Atividades de 

linguagem 

 5 15 

Apropriação 

textual 

Leitura em voz alta  2 

Leitura silenciosa   

Resumo (oral)   

Assimilação  1 

Comentário 

textual 

Compreensão/interpretação/explicação 

de texto 

1 2 

Discussão temática/ Análise de texto 3 1 

Produção 

textual 

Produção de conteúdo (propriamente 

dito) 

 2 

Revisão/Transformação de 

texto/Produção simplificada ou parcial 

 3 
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de texto ou similar 

Produção de um texto inteiro4 1 4 

Atividades de 

metalinguagem 

 0 30 

 Definição  1 

 Análise, comparação e classificação  3 

 Observação e identificação  14 

 recapitulação, síntese e/ou elaboração 

das principais aprendizagens realizadas 

e/ou de noções-chave  

 10 

 Elaboração de uma grelha/critérios de 

auxílio na produção de texto e/ou 

etapas a seguir 

  

 Compreensão de critérios de avaliação  2 

Total  5 45 

Tabela 2 - Atividades dominantes em MJS, em cada uma das fases da pesquisa 

 

Da análise do quadro acima, é possível destacar, muito global e particularmente, os 

seguintes aspetos: i) procedimentos em número elevado e de diversidade significativa na 

sequência de ensino da fase B, em profundo contraste com a escassez de procedimentos na 

sequência de ensino da fase A; e ii) predomínio de atividades de metalinguagem na sequência de 

ensino da fase B, também em marcado contraste com a ausência destas atividades na sequência 

de ensino da fase A. Mais especificamente, na sequência de ensino da fase B, as atividades 

escolares não foram mais determinadas (pelo conteúdo d)os textos escolhidos – 

contrariamente ao que aconteceu na sequência de ensino da fase A –, mas, sim, por 

determinadas dimensões, específicas, do objeto em estudo, tais como os próprios elementos da 

estrutura do texto. Em síntese, se os textos presentes na sequência de ensino da fase A foram 

explorados, grosso modo, sob a lente da compreensão do respetivo conteúdo e sob a ótica da 

própria reflexão que motivavam, a exploração dos textos da fase B, além de ter compreendido a 

compreensão do que cada um veiculava, abarcou também o estudo de determinadas 
                                                           
4
 Este elemento diz simultaneamente respeito quer ao procedimento quer à categoria de conteúdo. 
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características próprias do género visado, que os alunos foram levados a observar a partir de 

tais textos e que se foram sucedendo progressivamente, tendo sido precisamente aqui que a 

tónica da sequência foi colocada. Por outro lado, à ausência de uma situação de comunicação 

cuidadosamente definida, em que o texto a escrever se pudesse inserir, e que foi apanágio da 

sequência de ensino da fase A, opõe-se a presença de uma situação de comunicação 

minuciosamente delimitada na sequência de ensino da fase B, além de se ter inscrito também o 

texto a produzir num projeto de escrita recorrentemente recapitulado pela docente, em sala de 

aula. Preocupações docentes estas, aliás, que não deixam de concorrer, precisamente, para 

tornar mais evidente a perspetiva comunicacional na qual se desenvolveu esta sequência de 

ensino. 

 

 

3.4. Categorias de conteúdo principais 

 

E quais foram as principais categorias de conteúdo presentes nas duas sequências de 

ensino? E de que forma é que a sua presença foi sendo (re)configurada ao longo do trabalho, em 

cada uma das duas fases? Para responder a tais perguntas, identificámos todas as categorias de 

conteúdo presentes em sala de aula, distinguindo-as em categorias presentes «ensinadas» 

(«E»),5 «abordadas» («A»)6 ou «mencionadas» («M») (Graça, 2010).7 O quadro seguinte permite 

ter uma visão panorâmica das mesmas. 

 

 

                                                           
5
 A categoria de conteúdo «ensinada» – designação tomada, grosso modo, pelo menos, (e) precisamente, no sentido 

lato do termo – integra uma ou mais atividades escolares, especialmente concebidas para o caso. Há, assim, portanto, 
uma transformação dessa mesma categoria em atividades e em subatividades/atividades menores. A categoria de 
conteúdo é objeto de um desenvolvimento (intensivo) ao longo da sequência. O tempo despendido é também 
consideravelmente significativo, no cômputo do tempo total das categorias de conteúdo de outra natureza e/ou da 
sequência de ensino. 
6
 A categoria de conteúdo «abordada» é objeto de correção nos textos dos alunos, ou faz parte de um comentário 

tecido pelo professor, como no caso, por exemplo, de um comentário em que o docente diz ao aluno aquilo em que 
consiste um organizador textual. Trata-se de algo apontado pelo professor, mas, ainda assim, não presentificado, ou 
seja, não tornado presente. Abre-se – se assim também o podemos dizer – uma espécie de parênteses, mais 
propriamente ao serviço de outro aspeto. Pode haver, nomeada e inclusivamente, como que uma correção pontual do 
próprio desempenho do aluno. 
7
 A categoria de conteúdo «mencionada» é tão-só referida no discurso do professor. Trata-se de uma categoria apenas 

«dita», não havendo qualquer desenvolvimento da mesma. A sua presença manifesta-se, então, (e) ainda, se 
quisermos, por uma breve referência oral. 
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 Sequências de ensino 

Categorias de conteúdo Fase A Fase B 

 E A M E A M 

Situação de comunicação e finalidade 

comunicativa 

   1   

Planificação textual    1   

Conteúdo 1   1   

Noções-base    1   

Unidades linguísticas    1   

Filiação textual/genérica     1  

Total 1 0 0 5 1  

 

Tabela 3 - Categorias de conteúdo principais em MJS, em cada uma das fases da pesquisa 

 

O papel capital assumido, na sequência de ensino da fase A, pela categoria «conteúdo» é 

inquestionável: única categoria «ensinada», além da categoria de produção de um texto, e é em 

redor do conteúdo que girou a própria sequência; e foi também com base, concretamente, no 

conteúdo produzido que o texto foi escrito; texto escrito este, aliás, que pareceu surgir numa 

continuação evidente, natural e, mesmo até, consequente da longa preparação do conteúdo 

por que começou a sequência de ensino, ainda que para «escrever bem» seja também 

indispensável fazê-lo, como alertou MJS, «com a cabecinha no lugar». E, com efeito, a descrição, 

mais detalhada, da forma como se configuram as categorias de conteúdo presentes na 

sequência de ensino em análise não deixa mesmo de confirmar a hipótese da presença do 

paradigma tradicional e representacional; presença esta, aliás, de enorme fulgor em MJS. 

Porém, se foi então em redor do conteúdo que girou a primeira sequência de ensino, a 

organização da sequência de ensino da fase B fundou-se já, por sua vez, nas «especificidades» 

do texto de opinião. Texto de opinião este, com efeito, percecionado já, nesta segunda fase, 

como um género textual particular, cuja aprendizagem implica o estudo, precisamente, de uma 

miríade de traços por que aquele se distingue de géneros textuais outros. E houve ainda, na 

realidade, todo um trabalho intensivo sobre determinadas dimensões características do texto 

de opinião – não sendo apenas uma a categoria de conteúdo «ensinada»; muito pelo contrário, 
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aliás. E tudo isto, então, até «chegar a hora», nas palavras de MJS, em que os alunos estivessem 

munidos das «ferramentas necessárias» para passar à escrita (final) propriamente dita do texto 

de opinião; já que, afinal, «embora pareça que os alunos já têm as regras todas, a estrutura, a 

verdade é que ainda não têm, sendo que, na hora, os alunos escrevem e falham», como 

sublinhou MJS, aquando da referência, geral, às produções textuais iniciais dos alunos. A 

presença do modelo comunicacional nesta segunda sequência de ensino é, portanto, deveras 

notória.  

 

 

3.5. Texto de opinião considerado 

 

Na sequência de ensino da fase A, o texto de opinião é, para MJS, e grosso modo, «um 

texto a dar opinião», construído «a partir do que se fala e discute e das opiniões trocadas»; por 

outras palavras, é o resultado natural e, além disso, ao que parece, (quase, pelo menos) 

obrigatório, a que o aluno chega após um trabalho anterior que o leva a «ficar […] cheiinho de 

ideias». Texto este que surgiu em sala de aula, desta forma, sem se encontrar inscrito numa 

situação de comunicação particular. MJS atribuiu, de facto, um tempo muito longo à produção 

de conteúdo propriamente dito; foi este trabalho, aliás, e como vimos já, o centro das atividades 

realizadas. As ferramentas dadas aos alunos corresponderam, mormente, a ferramentas de 

ajuda na compreensão de texto e na própria produção de conteúdo temático; não 

corresponderam, assim sendo, a ferramentas vocacionadas para a escrita propriamente dita, no 

caso, de um texto de opinião. A forma final que devia ter o texto solicitado por MJS foi também 

deixada à consideração dos alunos: o texto podia assumir uma forma narrativa ou uma forma 

em verso. O grau de dificuldade implicado na escrita deste texto variou de forma significativa: 

de um grau de dificuldade quase nulo, na parte inicial da sequência de ensino da fase A 

(«durante a primeira parte, é para interpretar e, depois, pensar, conversar, discutir. E vão ficar 

tão cheiinhos de ideias, que depois vão poder fazer o tal texto e expressar uma opinião.») a um 

grau de dificuldade relevante («isto dá trabalho/ escrever»), na parte final desta última. O que 

não deixa de remeter, aliás, para a ideia de que o texto de opinião foi, por isso, percecionado 

como o fruto da seguinte dialética: por um lado, fruto da motivação; e, por outro, do próprio 
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pensamento (importava «não falar alto para não quebrar o pensamento dos outros», avisou 

MJS).  

Já na sequência de ensino da fase B, o texto de opinião surgiu como um texto com 

características particulares, como a de se convencer alguém, podendo ser encontrado, por 

exemplo, numa revista escolar. Esta natureza comunicativa foi, na realidade, uma sua 

característica-chave, recorrentemente referida por MJS. MJS introduziu também, em sala de 

aula, o trabalho sobre a construção de títulos de um texto de opinião, não previsto na sequência 

didática facultada. O texto de opinião foi, então, nesta segunda fase, percecionado como um 

texto específico a exigir técnicas várias e complexas. 

 

4. Algumas considerações finais  

 

Ao longo desta nossa contribuição, procurámos descrever, através do estudo do ensino 

da escrita do texto de opinião em sala de aula, o eventual papel transformador das ferramentas 

didáticas – no caso, concretamente, uma sequência didática – quer no que às práticas de ensino 

diz respeito quer no que se refere ao próprio processo transposicional por que passa, in loco, o 

objeto de ensino. E, de facto, os resultados são indiscutíveis. A introdução da sequência didática 

acarretou mudanças várias quer a nível das práticas de ensino quer em termos do próprio objeto 

efetivamente ensinado no espaço concreto da sala de aula, o que corrobora, assim sendo, que a 

atividade de ensino e o objeto efetivamente ensinado são mesmo amplamente tributários das 

ferramentas didáticas a que recorrem os docentes (Pereira, Graça, Marques & Cardoso, 2016). 

Muito particularmente, destacamos, em síntese: i) o incremento da sensibilidade à 

especificidade do texto de opinião, no quadro da diversidade de textos em que assenta, 

precisamente, a língua; e a tomada em consideração da própria situação de comunicação dos 

textos lidos e a produzir; ii) a opção por um trabalho modular; iii) o trabalho sobre dimensões 

várias do objeto de ensino em causa; iv) a integração de uma produção final, antecedida pela 

apresentação dos respetivos critérios de avaliação a que estará sujeita, e seguida de um 

momento de avaliação formativa das principais aprendizagens (não) realizadas. No entanto, e 

apesar de não termos abordado tal nesta nossa contribuição, a verdade é que a sequência 

didática distribuída foi, igualmente, objeto de transformações várias, em maior ou em menor 

grau, em função da apropriação específica feita por cada professor. Houve, com efeito, desvios 
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notórios entre o proposto na ferramenta didática disponibilizada e o efetivamente realizado. 

Porém, e na verdade, estas mudanças só contribuem ainda mais, na nossa opinião, para atestar 

o mérito desta mesma ferramenta didática. Afinal, quem mais, além do professor de cada turma, 

poderia adaptar da melhor forma os materiais didáticos utilizados às específicas características 

dos alunos com quem trabalha?  

Todavia, será a constatação das mudanças verificadas, de que demos já conta, suficiente 

para que possamos afirmar que houve, realmente, desenvolvimento? Uma pergunta crucial 

parece ser a seguinte: «à quel moment avons-nous besoin de prendre conscience pour gagner 

du développement?» (Bronckart, 2007). Ou, por outras palavras, o que é eficaz a nível do plano 

desenvolvimental (Dolz-Mestre, Silva Hardmeyer, & Couchepin, 2017; Graça, Pereira & Dolz, 

2014)? Segundo Bronckart (2007), há três aspetos que seriam muito particularmente eficazes: i) 

integrar na tomada de consciência as propriedades da sua atividade, e os elementos de debate, 

que figuram como tal no discurso, colocando em prática uma dinâmica interpretativa; e que, ii) 

em um ou em outro momento, o conflito entre tais interpretações fosse regrado por uma 

determinada pessoa; e o autor remata: «[l]’important pour le développement, c’est la 

dynamique interprétative, intériorisée et en marche». Ora, e como de facto sabemos, o 

professor nem sempre adota as ferramentas didáticas cuja eficácia ficou demonstrada em 

determinada situação de inovação. E porquê? Porque cada «inovação didática» é sempre objeto 

de uma dupla sanção social: i) por um lado, deve ser inteligível para o corpo docente, id est, 

deve situar-se na continuidade da tradição profissional; e, ii) por outro lado, deve também ser 

eficaz, ou seja, fornecer, pelo menos, uma série mínima de vantagens, que possam ser 

reconhecidas por esse mesmo corpo docente. Mas de que eficácia se trata? Esta eficácia é 

avaliada pelo professor a dois níveis i) em relação aos alunos, à aprendizagem; e ii) em relação a 

ele próprio, professor, ao ensino (Goigoux, 2008, 2009). Ainda assim, é certo que não há 

práticas profissionais perfeitas e disto não deixam de ter cabal consciência os professores. 

Porém, não obstante as lacunas didáticas subjacentes a tais práticas, são estas mesmas práticas 

que garantem aos docentes uma determinada segurança na prática do dia-a-dia.  Assim 

sendo, há que urgentemente alterar a tendência de as ferramentas didáticas serem elaboradas 

tão-só com base na análise dos saberes a ensinar e nas próprias aprendizagens discentes, sem 

que sejam tidos em conta, muito particularmente, os saberes e os saberes-fazer dos professores 

que as vão utilizar. Neste sentido, autores há, como Goigoux, que se propõem a estudar, 
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precisamente, o desenvolvimento potencial dos professores. E «potencial» sendo aqui utilizado, 

e recuperando as palavras de Cèbe e de Goigoux (2007, p. 2), na aceção de «intervalle entre ce 

qu’ils réalisent  ordinairement  et  ce  qu’ils  pourraient  réaliser  au  cours d’une genèse  

instrumentale». Trata-se, por outras palavras, de se considerar, assim, a própria instrumentação 

como (um) vetor de formação contínua (Goigoux, 2010; Goigoux, & Serres, 2015). A formação 

profissional dos docentes poderia, então, e cada vez mais, apostar em (continuar a) envidar 

(mais) esforços em redor de uma chamada zona próxima de desenvolvimento profissional dos 

professores, entendendo que a ação de um indivíduo «c’est le rapport de valeur que le sujet 

instaure entre cette action et les autres activités possibles» (Clot, in Musard, Pogg & Wallian, 

2008). A melhoria da articulação entre formação e pesquisa, mediante a própria exploração do 

novo campo de pesquisa que cruza formação profissional e didática do português, afigura-se, 

assim, também deveras relevante; e isto, por exemplo, através da própria exploração da análise 

das práticas de ensino observadas em sala de aula no contexto de dispositivos de formação 

(Borer, Durand, & Yvon, 2015; Coutinho, Miranda, & Leurquin, 2015; Dolz, & Plane, 2008; Dolz, & 

Gagnon, 2018; Dolz-Mestre, Gagnon, & Vuillet, 2016; Goigoux, & Serres, 2015; Graça, Pereira, & 

Dolz, 2014; Pereira, Graça, & Carnin, 2014; Pereira, Pereira, & Cardoso, 2016; Sanchez Abchi, Silva 

Hardmeyer, & Dolz-Mestre, 2018). Ideia esta na linha então do pensamento de que o 

desenvolvimento individual é francamente potenciado em relação com o Outro, constituindo-se 

a formação da pessoa, precisamente, como um processo social que se apoia em numerosas 

transações com múltiplos atores. As possibilidades são, assim sendo, mesmo múltiplas. Haja, por 

isso, tão-só a vontade de tais desafios abraçar. 
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Capítulo 4 

LETRAMENTO E PRODUÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS: DA TEORIA À PRÁTICA COM ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO 

Letícia Rodrigues da Silva1 
Profa. Dra. Maria José Nelo2 

 
 

Resumo: Este estudo busca ampliar as práticas de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no 

contexto da sala aula do ensino médio, tendo-se por parâmetro de ensino as discussões teóricas 

sobre letramento e gêneros textuais como estratégias no processo de produção de 

aprendizagem do português, por meio de uso de textos do cotidiano. Nessa dinâmica, 

observamos que as diversas dimensões de ensino bem como aprendizagem na escola do ensino 

médio, ainda é frequente o isolamento da disciplina de língua portuguesa com outras disciplinas, 

compartimentação em aulas de gramatica, redação e literatura, além da ausência de efetivação 

interdisciplinar a partir dos diferentes gêneros textuais e letramento. 

Palavras-chaves: Letramento; Gênero textual; Língua Portuguesa; Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

As constantes inovações de letramento e gêneros textuais a que estamos expostos, 

dentro e fora da sala de aula, põe em evidência de modo acentuado a dinamicidade e a 

plasticidade das práticas no ensino de produção de leitura e escrita textual como instrumentos 

indissociáveis na formação do aluno do ensino médio. Entendemos que esse aluno necessita 

organizar e integrar conhecimentos do cotidiano com os institucionalizados, especialmente, 

pela escola. Assim sendo, o letramento propicia oportunidade de realização de prática 

significativa na produção de gêneros textuais da leitura à escrita em diversos contextos de usos, 

indo além da codificação e decodificação, tal como afirmam Silva et al (2012), estudiosos que 

centram atenção à temática do letramento no ensino escolar. 
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Nessa mesma linha de compreensão, outros pesquisadores mencionam que é 

possível facilitar a realização da leitura centrando a atenção exclusivamente na compreensão 

dos gêneros e informações veiculadas na linearidade textual tanto na produção da leitura e 

quanto para orientação da escrita. Com efeito, as observações sobre leitura de Kleiman (2004); 

Letramento e ensino, Magda Soares (1998); gêneros textuais e discursivos de Schneuwly e Dolz 

(2004), e Marcushi (2008) entre outros estudiosos.  

Com base em pesquisas bibliográficas, esse trabalho foi desenvolvido a fim de 

possibilitar uma nova abordagem sobre o estudo dos gêneros textuais nas aulas de Língua 

Portuguesa indo além de um ensino pautado em regras e frases isoladas, mas para a formação 

de um indivíduo letrado, com habilidades de leitura e escrita para serem aplicados nos mais 

diversos contextos sociais. 

Ao longo deste texto, apresentamos um breve recorte acerca da prática de ensino 

pautado no letramento envolvendo alunos da 3° série do ensino médio, de uma escola pública, 

em São Luís, além de enfatizar não somente uma alfabetização a partir dos gêneros textuais, 

mas sim, um letramento a partir dos conhecimentos acionados por aqueles alunos, em sala de 

aula. Dos resultados alcançados, podemos convocar outros docentes a refletirem sobre suas 

práticas e, quem sabe, adotarem outras estratégias e técnicas nas aulas de leitura e escrita de 

língua portuguesa. Uma vez que acreditamos em um ensino pautado no texto contribui de 

maneira significativa para o desenvolvimento mais amplos atinentes ao texto e ao gênero, e 

baseando-se nas observações relativas aos fatos linguísticos e externos aos fatos da língua. 

Ao considerarmos essas implicaturas internas e externas à língua, depreendemos 

que o ensino pautado no letramento conduz os alunos do ensino básico acionarem 

conhecimentos vividos e experimentados em diferentes condições de uso comunicativo, ou 

seja, tornam-se agentes dos saber-fazer para fazer-saber na proposta nova que vem sendo 

disseminada nos meios acadêmicos e prorrogada por cursos de extensão a fim de capacitar o 

professor quanto ao uso da leitura e da escrita autoral desses alunos. 

Ressaltamos que essa compreensão sobre o letramento ainda é um termo pouco 

definido pelos dicionários, mas, segundo estudos de Magda Soares (1998), tem origem da 

palavra no inglês litteracy “letra-, do latim littera, e o sufixo -mento, que denota o resultado de 

uma ação” (SOARES, 1998, p. 18). Portanto, pode-se concluir que um indivíduo letrado é o 
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resultado da condição daquele que faz uso da escrita e da leitura no meio social em que está 

inserido. Alinha-se a essa conceituação, Kleiman (2008) unifica como produto e processo ato de 

leitura e escrita, confere que: 

um conjunto de práticas sociais (que usam a escrita), cujos modos específicos de 
funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os 
sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder. 
(KLEIMAN, 2004 p. 11). 

 As práticas sociais, ou seja, letramento define-se como a capacidade dos indivíduos 

de desenvolver em um determinado evento a habilidade da leitura e da escrita cuja finalidade 

seja atuar sobre a situação de maneira crítica e correlacionar com o seu meio. 

Esses conhecimentos e domínios que as pessoas devem ter sobre letramento 

relacionado por Soares (2001) que confere ao letramento um “conjunto de habilidades, 

comportamentos, conhecimentos que compõem um longo e complexo continuum” (SOARES, 

2001, p. 48-49). Isto é, são habilidades adquiridas em processo que perdura a vida do sujeito que 

pode ser longo ou curto. 

Essa autora diferencia ainda a alfabetização do letramento, no qual o primeiro refere-

se e tem por objetivo apenas ensinar a ler e escrever. O segundo, ou seja, o letramento vai além 

dessas competências, posto que seu objetivo seja desenvolver habilidades que podem ser 

reproduzidas nos mais diversos contextos sociais no qual o indivíduo está inserido. 

Mediante ao que foi exposto, ao tratarmos do termo em questão percebe-se que o 

mesmo faz uma crítica viável ao ambiente escolar, principal agência de letramento, que se limita 

apenas ao ato de ensinar a codificar e decodificar o código, e não de se apropriar do uso da 

leitura e da escrita. Consequente a isso, são formados alunos que não possuem senso crítico e 

são incapazes de usar suas habilidades nos mais diversos contextos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nessa dinâmica, observamos nas diversas dimensões, ainda é frequente no ensino 

médio, o isolamento da disciplina de língua portuguesa com outras disciplinas, 

compartimentação em aulas de gramática, redação e literatura, além da ausência de efetivação 

interdisciplinar a partir dos diferentes gêneros textuais e letramento. 
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Pode-se perceber que não há diferença entre o elemento tipológico e o gênero 

textual, pois ambos são usados para remeter características similares do texto. Porém, o que os 

diverge, é que, o último, não se estagna, ele acrescenta e subtrai gêneros textuais dependendo 

do contexto sócio histórico que o individuo está inserido.  

Diferente da tipologia textual, na qual podemos classificar em injunção, narração, 

exposição, argumentação e descrição. Os gêneros textuais são inúmeros, pois estão interligadas 

as situações sócio comunicativas nas quais os sujeitos participam. Estão, também, relacionados 

ao avanço da sociedade, como, por exemplo, o surgimento dos e-mails, com o advento da 

tecnologia, as mensagens rápidas, SMS, entre outros. 

Marcushi (2011), fala que: 

[...] assim como a língua varia, também os gêneros variam, adaptam-se, 
renovam-se e multiplicam-se. Em suma, hoje, a tendência é observar os gêneros 
pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando a 
classificação e a postura estruturais (MARCUSHI, 2011, p. 19) 

Partindo desse pressuposto, que observamos a relevância do ensino de gêneros 

textuais no ensino médio para que haja uma formação além do conhecimento teórico sobre os 

mais diversos gêneros textuais, mas sim sobre como e onde usar esses gêneros nas situações 

comunicativas em que esses indivíduos estão inseridos. 

No remete aos gêneros textuais e ensino, destacamos os estudos que consideram o 

ensino por meio da prática de ensino de leitura e produção escrita autoral, considerando ainda o 

ambiente em que os indivíduos estão inseridos e que eles são consequência de atividades 

ligadas à comunicação, pode-se facilmente integrar tal questão ao letramento.  

Diante disso, as aulas de língua portuguesa ainda estão limitadas apenas ao trabalho 

de regras gramaticais, geralmente, apresentada ao aluno em uma frase solta ou isolada, retirada 

de um texto sem relação com situações do cotidiano do aluno. Diante disso, pode-se dizer que 

tal prática, cujo alvo é apenas a frase, não permite que o aluno amplie competências 

relacionadas à produção e interpretação do texto, mas sim apenas a “juntar frases soltas” (cf. 

Antunes (2014)).  

É fundamental considerar que o ensino-aprendizagem é interface da prática da sala 

de aula, ou seja, ao ministrar uma aula sobre determinado conteúdo gramatical, o professor, em 
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vez de abordar um texto explorando o meio em que ele foi empregado, suas características e 

funções, o aluno consegue desenvolver habilidades, como a interpretação, que colaboram para 

que ele entenda o uso de tal regra em determinado contexto. Assim, o aluno vai construindo o 

seu processo de letramento através dos gêneros textuais. 

Maria Auxiliadora Bezerra (2010), aborda que: 

Qualquer contexto social ou cultural que envolva a leitura e/ou a escrita é um 
evento de letramento; o que implica a existência de inúmeros gêneros textuais, 
culturalmente determinados, de acordo com diferentes instituições e usados em 
situações comunicativas reais (BEZERRA, 2010, p. 42) 

Portanto, antes de realizar tais atividades, é importante que o professor escolha o 

gênero a ser trabalhado levando em conta a situação escolhida para que o aluno perceba a 

aplicabilidade daquilo que está aprendendo e, em seguida, abordar outros elementos 

constituintes no texto. Assim, o ensino pautado em gêneros textuais e sua funcionalidade no 

meio social vão além de memorizações de estruturas e regras, passa a ter significado para o 

aluno. 

As duas abordagens realizadas nesse trabalho são convergentes quando suas 

práticas se dão em virtude do meio social. Logo, pode-se enfatizar que, no Ensino Médio, faz-se 

necessário trabalhar a questão dos gêneros textuais voltadas para a formação de um indivíduo 

letrado. A escolha desse público se dá em virtude do mesmo já possuir um conhecimento de 

mundo mais ampliado em relação aos outros discentes de anos anteriores. 

Mediante as abordagens feitas sobre as aulas de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio, observa-se que para a efetivação do letramento por meio de gêneros textuais são 

necessários: motivação do professor para com o aluno, as práticas dos mais diversos tipos de 

letramentos e a realização de leitura e produção desses gêneros. 

Esses elementos envolvendo letramentos na produção de leitura e escrita de 

diferentes gêneros podem motivar os alunos, tendo em vista que a falta de empenho dos 

mesmos em relação aos conteúdos de língua materna é um dos impasses que o professor de 

língua portuguesa enfrenta; tal como reflete diversas pesquisas sobre a temática, as quais 

apontam para resultados em que os usos de diferentes gêneros textuais podem auxiliar na 

atividade do docente e na criação de um ambiente escolar propício para a aprendizagem. 
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O educador deve contribuir também, para que haja uma motivação por parte do 

educando, à medida que os alunos se envolvem nas atividades unificadoras de ações externas e 

internas aos conteúdos de sala de aula, isto é, professor e alunos vivenciam relação direta com o 

que eles vivem fora do contexto escolar de modo a possibilitar o empenho dos mesmos em 

aprender fazendo junção de conhecimentos de enciclopédicos e dos sistemas linguísticos. 

Para isso, é preciso que o professor tenha um arcabouço de leitura que possa 

favorecer o interesse e a ampliação dos conhecimentos dos discentes, pois um professor-leitor 

ajuda a tornar os alunos leitores também. Todavia o educador, em virtude do trabalho ser 

demasiado - pois precisa preparar aula, corrigir provas, preparar atividades para serem aplicadas 

para uma sala com mais de trinta alunos, entre outros encargos atribuídos ao profissional, acaba 

deixando essa atividade para o segundo plano. 

Todavia o problema não está apenas sobre os educandos e o profissional. Este 

último não recebe formação necessária ao longo de sua vida acadêmica para trabalhar tal 

abordagem com seus alunos, porém eles ainda se esforçam para realizar. A escola, também, não 

tem estrutura suficiente para amparar esses profissionais e ajudá-los com cursos e/ou 

qualificações para os mesmos. 

A importância de o professor ser um leitor assíduo contribui para que sejam 

sugeridas diversas obras, dos mais diversos gêneros, para os alunos. Assim os mesmos podem 

ampliar o seu repertório de leitura e, com atividades envolvendo os gêneros textuais, pode-se 

possibilitar os múltiplos letramentos. 

Partindo de tais pressupostos que percebe-se a estreita relação dos gêneros textuais 

com os eventos de letramento, em virtude de ambos estarem baseados em práticas sociais e, os 

gêneros, serem resultantes de atos de fala originados a partir do cotidiano, como a crônica.  

Associar tais temas é de suma importância para um continuum letramento desses 

alunos e possibilitar que esses indivíduos aumentem sua criticidade, desenvolvam habilidades 

tanto orais quanto escritas. É válido ressaltar também, que o trabalho com os gêneros é dialogar 

com outras disciplinas, fazendo deles serem interdisciplinares. 
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METODOLOGIA 

 A pesquisa em questão trata-se de abordar alguns impasses que perpetuam as aulas 

de Língua Portuguesa, no Ensino Médio, em relação aos Gêneros Textuais. Portanto foi utilizado 

o método da pesquisa descritiva, afim de analisar o problema em questão, partindo de uma 

visão bibliográfica como Soares (2001), Kleiman (2004), Marcushi (2011) entre outros autores das 

áreas de Letramento e Gêneros Textuais. 

Além de observações em sala de aula, escutamos também relatos de alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola Estadual da capital de São Luís, no qual se faziam 

intervenções com perguntas com enfoque nas aulas de Língua Portuguesa e sobre o trabalho de 

dos gêneros envolvendo o Letramento. 

DISCUSSÕES SOBRE A PRÁTICA DO ENSINO 

Diante das considerações feitas acerca das teorias dos gêneros textuais e do 

letramento em aulas de Língua Portuguesa, é relevante considerar a leitura e produção textual 

como metodologias nas práticas de ensino e de aprendizagem; assim, partimos de relatos de 

uma aluna do 3° ano do ensino médio de um centro escolar público da cidade de São Luís, 

Maranhão, ou seja, a aluna relata sistematicamente como ocorre a prática de ensino em sala de 

aula. 

É válido ressaltar que as aulas de Língua Portuguesa (doravante LP) são 

fragmentadas, neste centro educacional, em que aluna, participante da pesquisa, está 

matriculada. De acordo com a informante, a disciplina de LP está dividida em Literatura, 

Gramática – essas são ministradas por um docente, o qual enfatiza mais a Gramática; e Produção 

Textual, essa é ministrado por outro. 

No que diz respeito à motivação para execução das aulas, como foi citado 

anteriormente e mencionado pela estudante, parte do docente e constitui-se de sua relação e 

repertório de leituras, que por sua vez, media o contato do texto com o leitor. Uma das atitudes 

do docente é partir da escolha de uma obra literária e, após a leitura, os discentes fazem um 

resumo da obra lida – sem retomar o conhecimento dos alunos sobre o quê significa aquele 

gênero textual –, posteriormente, discute-se o texto literário. Essa metodologia é a única de 

“incentivo” que os alunos obtêm para ler ativamente. No centro de ensino inexistem projetos 
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de incentivo à leitura e nem o docente realiza outras atividades que propicie a ação do ato de ler 

nos discentes. 

Diante das considerações feitas, reafirma Cintra (2018, p. 198) sobre o esforço do 

professor para estimular a leitura dos alunos, no qual ocorre de maneira individual, pois “a 

escola não oferece em nada, por não dispor de espaços adequados para bibliotecas, de 

profissionais capazes de trabalhar nesses espaços, seja na administração de acervos, seja em 

projetos de incentivo à leitura em parceria com os professores”. Esse fato estende-se ao 

desinteresse também do professor. 

Ainda, no que se refere ao ensino pautado em gêneros textuais, o docente do centro 

de ensino, trabalhou apenas uma vez o gênero publicitário, porém não informou para os alunos 

sobre o veículo no qual ele pode circular, sua funcionalidade ou características. Apenas realizou 

uma atividade do livro didático com esse gênero discursivo, mas o conteúdo restringiu-se a 

questões gramaticais. Ratifica-se, novamente, as opiniões de Cintra (2018, p. 200) sobre o 

enfoque de os professores usarem o texto como pretexto para o ensino de regras gramaticais 

descontextualizadas do cotidiano e não prevalecendo uma leitura esmiuçada do texto, o que 

dificulta o trabalho com relação as nuances da língua. 

Menciona-se ainda considerações feitas por Marcushi (2011, p. 20), no qual afirma um 

aspecto importante da análise do gênero “é o fato de ele não ser estático nem puro. Quando 

ensinamos a operar com um gênero estamos, ensinamos um modo de atuação sóciodiscursiva 

numa cultura e numa cultura e não um simples modo de produção”. Portanto, pode-se dizer a 

relevância de trazer o ensino dos gêneros para a sala de aula. 

Confirmar-se, pois, que o discente não é motivado a ler para conhecer histórias, 

obter informações e construções de textos para diferentes condições de comunicação, 

tampouco encontra interesse para realizar mundos possíveis e prováveis pelo ato de ler. Ainda 

prevalece na escola a leitura como um meio de avalição para com o aluno. Em muitos casos, a 

leitura é imposta apenas para atribuir uma nota de avaliação, sem que haja intervenção do 

docente em verificar se ele consegue interpretá-la, contextualizá-la ou ainda reconhecer aquele 

texto em outras situações de uso. 
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Em relação a disciplina de Produção Textual, o docente define que seu papel limita-se 

ao ensino da produção de textos dissertativo-argumentativos, os textos utilizados como 

motivação são tripartidos em fragmentos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa 

estratégia tripartida constituem ações de uma escrita mecânica. Tal apontamento diverge do 

pensamento de teóricos, como Dias (1986), que sugere a produção de ideias do discente, para 

que esse demonstre qualidade de conhecimentos informativos, organização do pensamento 

conforme contexto da produção da leitura e da escrita. 

Tal assertiva não condiz com a realidade vivida pelos alunos da 3a série do centro de 

ensino médio, é verificável que os discentes não escrevem para ampliação do conhecimento 

crítico ou o aumento do vocabulário, mas para aprendizagem de técnicas e construções 

previsíveis de um texto para ingressar em uma instituição de ensino superior. Ou seja, como 

afirma Antunes (2005) que a escrita é reduzida a uma atividade mecânica, cuja correção dá-se 

somente por análises gramaticais, correções superficiais que, muitas vezes, são feitas anotações 

nas produções e entregues aos alunos que nem são lidas por eles. Assim sendo, essa prática 

também é utilizada para obtenção de nota, não tendo como objetivo do professor de Língua 

Portuguesa trabalhar enfatizando a aplicabilidade desses textos, resultando da não absorção 

nem das regras gramaticais e nem da estrutura do texto pelos alunos. 

Ressalte-se ainda na fala da discente-informante que os docentes tanto o que 

ministra as disciplinas de Literatura e Gramática quanto a de Produção Textual, não tratam de 

constituição e formação das práticas sociais como materialização em que os textos são 

produzidos e aplicados; em síntese, é pouco incentivo à mediação para o aumento da criticidade 

dos alunos e de discussão sobre tais gêneros textuais. 

Os procedimentos metodológicos, raramente, incluem atividades de interação, de 

trocar uma informação por outra - ou até de uma palavra por outra - e organização de 

enunciados, portanto conclui-se que há pouco incentivo à escrita individual, como focalizar um 

interlocutor para receber a mensagem. Pode-se confirmar, que o resultado do processo de 

escrita dos alunos são textos incoerentes, em virtude dos modelos aplicados e usados em sala 

de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante disso, percebe-se que trabalhar a motivação nos alunos, assim como inseri-los 

em diversas práticas de letramento e possibilitar que atividades como leitura e produção de 

textos sejam mais significativas. O docente consegue aplicar essas atividades por meio de 

trabalho consistente e reflexivo, para que o discente seja um leitor e escritor autônomo, pois há 

um conjunto fazeres que vão além das questões das regras gramaticais e implícitos 

comunicativos do registro linguísticos, apesar de esses contribuírem para a formação de 

indivíduos letrados e críticos que buscam informações além daquelas que lhe são repassadas. 

Portanto é necessário que o professor trabalhe as mais possíveis situações de 

interlocução com alunos no exercício da escrita a fim de possibilitar a ampliação desta 

habilidade, visto que esses alunos tem como objetivo – a maioria deles – ingressar em uma 

Instituição de Ensino Superior, cujo cenário é diferente do que é apresentado nas escolas 

públicas, pois exige um conhecimento tanto crítico como vocabular ampliado. 

Do relato apresentado pela discente, pode-se afirmar que as metodologias utilizadas 

ainda pelos docentes de Língua Portuguesa, seja ela ministrada nos ciclos iniciais ou finais, não 

há uma abordagem voltada para a aplicabilidade da língua em seus mais diversos contextos 

sociais, no qual o locutor e interlocutor utilizem em diferentes condições comunicativas no 

cotidiano. As aulas limitam-se apenas em memorizações de regras, estruturas estáticas e sem 

relação quanto às práticas no cotidiano. 

Pode-se afirmar, ainda que é necessário rever as práticas de ensino para que se 

promova as adequações teórico-práticas na aprendizagem, que o ensino pautado no texto ou 

gêneros textuais e letramento possibilite aos discente transformações sociais e interativas no 

cenário em que estão inseridos, que se vise à formação de alunos que vão além da capacidade 

de ler e escrever, que sejam produtores do conhecimento. 

Diante do exposto, este artigo visa trabalhar a importância do ensino pautado nos 

gêneros textuais a fim de utilizá-los em conjunto com os letramentos, pois ambos são resultados 

de práticas sociais e que, ao serem aprendidos simultaneamente, contribuem para a formação 

de discentes letrados e críticos. 
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Capítulo 5 

LIVROS MULTIFORMATOS COMO UMA POSSIVEL FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, LITERATURA E PRODUÇÃO TEXTUAL PARA TODOS 

 

Jeruza Nobre1 

 

Resumo 

Esta pesquisa consiste em estudar as competências esperadas pela base nacional comum curricular a 

respeito do ensino das linguagens (mais precisamente o ensino da língua portuguesa compreendendo 

leitura e produção textual) e analisar a necessidade de livros multiformatos que visam promover a 

inclusão de crianças com deficiência ou com transtornos de linguagem e até mesmo nativos de outras 

línguas, demonstrando uma experiência de leitura inclusiva partilhada realizada em Leiria – Portugal.  

Palavras Chave: base nacional comum curricular - inclusão – língua portuguesa – literatura acessível – 

livros multiformatos. 

 

Introdução 

 É compreendido no meio acadêmico que o desenvolvimento infantil se torna 

comprometido quando ocorre alguma alteração negativa durante a sua aquisição da linguagem. 

Dessa forma intervenções fonoaudiológicas, psicológicas e até mesmo psicopedagógicas vem 

sendo buscadas cada vez mais cedo, buscando preservar essa habilidade de comunicação no 

indivíduo.  

 Observando então que a base de toda comunicação se estabelece entre um emissor e um 

receptor, sendo essa comunicação um canal para que a mensagem gere conhecimento, 

interesse e finde em uma ação, sendo a comunicação a forma natural do socializar do ser 

humano, como afirma Duarte, 2017. “A inclusão social e a conquista da cidadania passam pela 

educação e sua porta de entrada é a aprendizagem da leitura e da escrita.” 

 Pensando nisso se desenvolvem inúmeros recursos visando a comunicação alternativa 

para esses indivíduos (recursos que auxiliam na fala, escrita e comunicação) porém o enfoque 

                                                           
1
 Pedagoga (Cesuca, 2018), estudante de psicologia (UniRitter) e atualmente integra o corpo discente do 

mestrado em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na linha de pesquisa educação 
especial e processos inclusivos com vínculo bolsa CNPq. 
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ainda passa a ser a necessidade e não a potencialidade desse indivíduo, o mesmo que acaba não 

conseguindo acompanhar o que se espera em desenvolvimento de competências segundo 

alguns documentos como a base nacional comum curricular (BRASIL) pois não basta a igualdade 

de acesso, mas é necessário pensar na manutenção desse acesso, nos materiais produzidos, na 

preservação de direitos o que ocorre em diversos outros países como Portugal que em sua 

essência sempre garantiu a educação a todos, desde a educação infantil, porém não pensou na 

formação humana e estrutural necessária para isso.  

Incentivando dessa forma o instituto politécnico de Leiria a produzir kits multiformatos, 

para que a leitura e escrita pudessem ser levados para todos, sem distinção, disponibilizando 

atualmente mais de dez mil obras de forma online e gratuita e formações para familiares, 

professores e pesquisadores acerca da produção de livros multiformatos. 

 Para a convenção de pessoas com deficiência (2008) ainda não é possível conceituar 

deficiência, ela ocorre entre a interação da pessoa com as barreiras advindas de atitudes ou 

ambientes que impedem dessa forma a participação plena do indivíduo. Logo o presente artigo 

busca apresentar uma proposta de material inclusivo que permita o desenvolvimento de 

crianças diversas de acordo com as competências necessárias pela BNCC, mais especificamente 

de acordo com a língua portuguesa, leitura e produção escrita, sugerindo uma formação dos 

professores e de materiais que possam ser utilizados por todos os brasileiros, independente de 

vícios linguísticos e demais individualidades que prezem a qualidade do ensino e do prazer em 

poder ler e escrever. 

2. Objetivos 

 Considerando o acima exposto, o objetivo da presente pesquisa é analisar o que se 

espera e se define como as competência esperadas pela língua portuguesa, literatura e 

produção textual de acordo com a base nacional comum curricular (BNCC) partindo disso então 

sugerir, expondo o projeto de leitura inclusiva partilhada, a formação de professores a respeito 

de livros multiformatos e sua produção e disseminação pelas escolas brasileiras compreendendo 

que se existe uma base que igualifica o ensino em todo o Brasil deve-se haver materiais que 

respeitem as diferenças e ao mesmo tempo respeitem as competências expedidas no presente 

documento. 
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3. Método  

 A pesquisa se apresenta através de um estudo bibliográfico, classificando-se dessa forma 

como qualitativa, tendo como enfoque principal demonstrar o que se espera desenvolver de 

acordo com a base nacional comum curricular em língua portuguesa, literatura e produção 

textual, possuindo como benefício da pesquisa teórica uma chance maior de aprofundamento 

no material exposto. 

 Com o intuito de apresentar o projeto de leitura inclusiva partilhada como alternativa de 

formação de produção de materiais que sirvam a BNCC, respeitando as diferenças individuais, 

coletivas e culturais que se encontram em um País da extensão do Brasil.  

 Primeiramente sendo realizada uma leitura da BNCC, para observação do que se espera 

no campo da linguística, sendo delimitado então como objetos do estudo a língua portuguesa, a 

literatura e a produção textual e posteriormente, após uma oficina denominada: múltiplas 

formas de ler (SOUZA, Célia. 2019) se buscou subsidio teórico a proposta exposta pela mesma 

sobre o que fizeram em Portugal, para além da garantia do acesso de todos a educação, 

garantirem também uma qualidade de aprendizagem e uma inclusão efetiva de todos os 

públicos. 

 Buscou se então a caracterização dos livros multiformatos, encontrando um artigo 

divulgado em um congresso de pesquisa em desenvolvimento e design em Santa Catarina, 2018. 

E a pesquisa através do site do projeto de literatura inclusiva partilhada (PLIP) observando os 

métodos e uma produção especifica – a rainha das rosas (prêmio de acessibilidade cultural em 

2018). 

 

4. Referencial teórico 

4.1 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

A base nacional comum curricular (BNCC) vem através de seu caráter normativo unificar 

um conjunto de aprendizagens essenciais para todas as escolas em solo brasileiro, defendendo 

dessa forma a existência de uma educação unificada e inclusiva. Sendo suas competências 

fundamentais a serem desenvolvidas perante o documento. 
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobres o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação   comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (p.9) 

 

Se fixando então o presente artigo ao que se espera desenvolver nas áreas da linguagem 

“na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, Artes, Educação Física” (p. 63). Sendo as áreas compreendidas então como objetos 

de conhecimento, visando não que se especifique as aprendizagens em cada uma, mas que se 

aprenda sobre todas de forma que conversem entre si na sua forma interdisciplinar e façam 

sentido ao educando. Especificando aqui o ensino da língua portuguesa, o que não se dissocia 

dos demais objetos de conhecimento. “A linguagem é “uma forma de ação interindividual 
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orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas 

práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 

1998, p. 20).” (apud, p.67). 

 O que se centraliza é o estudo do texto, texto esse em que se deve levar em conta sua 

produção, localização, momento histórico estando a serviço da ampliação das atividades 

humanas, garantindo o pleno exercício da cidadania. “Ao componente Língua Portuguesa cabe, 

então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos 

letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas 

sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.” (p.68/69) 

 Existe, porém, um novo fenômeno, o da tecnologia da informação, onde existe 

disseminação de textos e produções orais e escritas, cabendo ao professor contemplar de 

forma crítica essas novas práticas e produções. “Dessa forma, a BNCC procura contemplar a 

cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente 

lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia.” (p.70) 

No Brasil com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se também a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornando possível, em âmbito nacional, 
realizar discussões relacionadas à necessidade do respeito às particularidades 
linguísticas da comunidade surda e do uso dessa língua nos ambientes escolares. 
(p.70) 

 Existe, portanto, no Brasil uma diversidade linguística desconhecida por grande parte dos 

brasileiros, sendo já reconhecidas algumas línguas indígenas, como: tukano, baniwa, nheengatu, 

akwe xerente, guarani, macuxi – e línguas de migração – talian, pomerano, hunsrickisch -, 

existem publicações e outras ações expressas nessas línguas. 

Sendo então o eixo de língua portuguesa o mesmo já desenvolvido em outros 

documentos da área e o eixo da leitura vem então compreender as práticas que envolvem a 

interação ativa entre o leitor/ouvinte/expectador.  

Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo 
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, 
pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos 
etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 
digitais. (p.72) 
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A participação, do estudante, no mundo da leitura o permite então um crescimento de 

repertório e experiências acerca do estudo de gêneros e discursos. Havendo uma progressão 

das habilidades (essas que podem variar em termos de tempo). 

O grau de envolvimento com uma personagem ou um universo ficcional, em 
função da leitura de livros e HQs anteriores, da vivência com filmes e games 
relacionados, da participação em comunidades de fãs etc., pode ser tamanho 
que encoraje a leitura de trechos de maior extensão e complexidade lexical ou 
sintática dos que os em geral lidos. (76) 

 

Por fim, compreendido aqui nesse artigo como ferramenta imprescindível da língua portuguesa, 

o eixo da produção de textos “compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria 

(individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos 

enunciativo.” (p.76) Da mesma forma que na leitura, as produções de textos não devem estar 

desassociadas no campo da atividade humana e nem ser ensinadas de forma ou maneira genérica, mas 

por meio de situações efetivas de aprendizagem. Compreendesse que existe relação entre a fala e a 

escrita, respeitando o eixo oral, definido como: “as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral 

com ou sem contato face a face”. (p.78) 

 

4.2 Livros multiformatos 

O desenvolvimento de uma criança pode ser comprometido por diversos motivos, alguns deles 

envolvem diretamente o comprometimento da comunicação oral, podendo ser substituída então pela 

comunicação alternativa (conjunto de técnicas e métodos que substituem ou apoiam a comunicação oral 

do indivíduo). 

Utiliza-se aqui o artigo apresentado no 13° congresso de pesquisa e desenvolvimento em design – 

diretrizes para o desenvolvimento de livros infantis multiformatos acessíveis (Univille, 2018).   

A comunicação é uma das principais vias de expressão do/para o conhecimento humano, dessa 

forma todas as pessoas devem ter seu direito a comunicação preservado como prevê a Lei Brasileira de 

Inclusão – LBI (Lei n° 3.146/2015) “a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e 

ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.” 

Para pessoas então com transtornos na linguagem ou na comunicação são utilizados os sistemas 

aumentativos (comunicação complementar ou de apoio a fala) e a comunicação alternativa (qualquer 

forma de comunicação diferente da fala utilizada em um contexto de comunicação frente a frente que 
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pode ser usado para substituir a fala). A base da inclusão se dá pela conquista da cidadania, sendo a 

leitura e escrita sua porta de entrada. 

“A deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às 

atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.” (BRASIL, 2008). Dessa forma é visto que o primeiro 

contato de crianças com a linguagem escrita, símbolos, é através de livros infantis, explorando o mundo 

pela primeira vez com autonomia e independência. Dessa forma “o livro infantil deve ser pensado como 

um todo, envolvendo pesquisa, conhecimento técnico, harmonia entre texto e imagem – a técnica, o 

estilo, o traço, tudo tem que trabalhar em conjunto, a favor do livro.” (LINS, 2003). 

Pensar então através das possibilidades e não das necessidades do indivíduo, dessa forma pensar 

através do design universal, consistindo em algo que pode ser utilizado na maior extensão possível por 

diversas pessoas, de diferentes idades e capacidades. Possuindo como seus princípios: o uso igualitário; a 

flexibilidade; o uso simples e intuitivo; a informação perceptível; a tolerância ao erro; o baixo esforço 

físico e a dimensão e espaço para acesso a interação. 

É imprescindível para o desenvolvimento da linguagem, que o quanto antes for possível, a criança 

tenha contato com esses materiais. “Os possíveis formatos para publicação multiformatos, são: (1) 

audiolivro; (2) videolivro em Língua gestual; (3) versão Pictográfica; (4) impressão/ escrita em Braille; (5) 

ilustrações impressas em relevo; (6) descrição de ilustrações/imagens; (7) escrita simples e (8) recriações 

táteis.” Com a perspectiva e adoção dos livros multiformatos, com base no desenho universal, os 

educadores tem maior facilidade na preparação de propostas diversificadas sem precisar pensar nas 

possíveis adaptações. 

 

4.3 Projeto de leitura partilhada (PLIP) 

O projeto de leitura inclusiva partilhada (PLIP) partiu da inciativa de alguns pesquisadores 

do instituto politécnico de Leiria (Portugal), dando vida nova a livros que se encontram 

guardados na estante. Como disse Célia Souza, durante o 7enac – encontro nacional de 

acessibilidade cultural (UFRGS, 2019) a legislação portuguesa sempre compreendeu o direito ao 

acesso de todas as crianças na escolas portuguesas, porém esse acesso não veio acompanhado 

de materiais acessíveis (livros, filmes, formações) então se viu uma lacuna e uma necessidade, 

pois nem mesmo as editoras produziam obras que pudessem ser utilizadas por todos os 

públicos, dessa forma o instituto politécnico de Leiria, com base na lei Europeia que garante o 
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direito de reprodução de conteúdo acessível mesmo sem a autorização dos autores ou editoras 

desde que seja feito sem fins lucrativos “Os materiais desenvolvidos no âmbito do Projeto de 

Leitura Inclusiva Partilhada destinam-se a leitores com necessidades especiais, não podem ser 

comercializados e são desenvolvidos no espírito do art. 75 e 80 do Código do Direito de Autor e 

Direitos Conexos.” 

O instituto então se transformou em uma editora, e passou a produzir kits de livros 

acessíveis disponibilizando-os em seu site e proporcionando formação a professores para que 

reproduzissem seus próprios kits de livros multiformatos. “Os kits criados trazem o cunho das 

equipes que neles trabalharam e refletem as competências – profissionais ou amadoras – de 

quem voluntariamente dá de si para que outros possam chegar à leitura.”  

Muito além de produzir livros multiformatos o objetivo é também dinamizar as ações de 

leitura que levem a leitura a todos, partilhando também boas práticas e dicas na área da leitura 

acessível.  

Os formatos então disponibilizados são: Livros em Braille e em alto-relevo (para pessoas 

cegas ou com baixa visão); audiolivros (para quem prefere ouvir); vídeo-livros em Língua Gestual 

Portuguesa (para os Surdos) e em formatos adaptados – pictogramas e versões simplificadas 

(para pessoas com incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza). Para ter acesso 

aos kits basta então realizar um pequeno cadastro na plataforma http://plip.ipleiria.pt.  

As definições para um livro multiformato também se encontram na plataforma online, 

conforme demonstra a tabela a seguir. 

http://plip.ipleiria.pt/
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Disponível em < http://plip.ipleiria.pt > no dia 25/09/2019 às 22:00h. 

  

No âmbito das produções multiformatos produzidas em cursos e ações, encontram-se: o 

menino dos dedos tristes; silencio estrondoso; todos diferentes, todos animais. As editoras 

então que possuem edições em multiformatos em Portugal (vide ainda não existirem no Brasil, 

apenas pesquisas em algumas universidades como o Multi – UFRGS) são: Cercica; Kalandraka; 

Surd’universo.  

Sobre os formatos existentes nos kits PLIP: 

Versão Simplificada para Leitura Fácil– versão que mantém a estrutura do 
original, mas que simplifica a linguagem. Versão “Reconto” – versão muito 
simplificada em que se mantém apenas a linha narrativa. 

Audiolivro – versão áudio com voz humana feita através de leitura (podendo ser 
acompanhada de efeitos sonoros e música). 

Audiolivro em formato Daisy – leitura com voz eletrônica (gravada em formato 
Daisy).  

http://plip.ipleiria.pt/
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Vídeo livro em Língua Gestual Portuguesa (LGP) – reconto da história em LGP, a 
língua materna da comunidade de Surdos portugueses. 

Versão Pictográfica SPC (Símbolos Pictográficos para Comunicação) – reconto 
através de imagens (pictogramas) acompanhadas por frases simples. 

Versão em Braille – versão utilizando processo de escrita em relevo para leitura 
táctil, inventado por Luís Braille (1809-1852). Para a criação deste formato é 
necessário software específico (ex. winbraille) e uma impressora específica. Para 
que todos possam ler o mesmo livro o braille deve ser impresso sobre a versão a 
negro aumentado. 

Ilustrações simplificadas – simplificação de ilustrações para impressão a relevo e 
percepção tátil. As ilustrações simplificadas podem ser impressas em papel 
específico para impressoras de relevo. Poderão também ser utilizadas como 
desenhos para colorir ou para recriar com diferentes texturas. 

Descrição de ilustrações – descrição das ilustrações no livro ou ilustrações 
simplificadas, apresentadas em texto escrito ou gravado. 

 

“Ao criar condições físicas e emocionais, ao desenvolver materiais em formatos 

alternativos e ao tornar esses materiais conhecidos e acessíveis, pessoas com necessidades 

especiais sentirão motivação para os utilizar.” Dessa forma além de proporcionar o acesso, 

criamos novos leitores, oportunizamos o direito e a autonomia da leitura, da comunicação e até 

mesmo da escrita, pois diversos estudos revelam que o acesso a livros auxilia e facilita o 

processo de alfabetização. 

A leitura e a produção escrita são eixos de extrema importância, sendo a linguagem a 

primeira competência trazida na BNCC, resta pensar em mecanismos para a não reprodução de 

mais do mesmo que já vem sendo feito, levando materiais de leituras acessíveis a todos os 

públicos, tanto os considerados típicos quanto os que possuam alguma necessidade decorrente 

de algum fator interno ou externo. 

4.4 Um livro para todos – a rainha das rosas 

 O livro premiado com o prêmio de acesso cultural (boas práticas na área da acessibilidade 

cultural) em 2018 foi produzido no centro de recursos para a inclusão digital (CRID) e 96 crianças 

do conselho de Leiria em multiformato, na qual um único exemplar reúne texto aumentado, 

braille e imagens em relevo para crianças cegas ou com baixa visão, pictogramas para crianças 

com deficiência intelectual ou limitações de outra natureza, e ainda possui versões em 

audiolivro e videolivro em Língua Gestual Portuguesa para crianças surdas. 
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Célia Sousa explica que “‘A Rainha das Rosas’ é adequado para 
desenvolver atividades de leitura com todas as crianças, colmatando 
assim uma grave e premente falha no mercado, que não tem em conta as 
diferentes necessidades deste público”. 

 O livro a rainha das rosas, foi inspirado na história de Isabel de Aragão uma infanta 

aragonesa, que viveu aproximadamente do ano 1282 até 1325, sendo rainha consorte de D. Dinis. 

Ficou para a história com a fama de santa, tendo sido beatificada e, posteriormente, canonizada. 

Ficou popularmente conhecida como Rainha Santa Isabel ou, simplesmente, A Rainha Santa e é 

padroeira da cidade de Coimbra. 

 Com a percepção de que a história estava a se perder, idealizou-se a reprodução da 

história através da produção de crianças, que a narraram e produziram os desenhos da história.  

Dessa forma todas as ilustrações foram feitas pelas crianças e posteriormente a essa 

interação tanto com as crianças quanto com os conselhos de pais se realizou a adaptação do 

livro de forma que fosse acessível para todos e todas, indiferente de idade, intelecto, e até 

mesmo origem linguística por conter pictogramas, que vem a ser definidos como 

representações gráficas extremamente simplificadas de objetos, ações, narrativas e até mesmo 

de conceitos abstratos.  

 Dessa forma o livro foi produzido através de formações inclusivas, com a participação de 

crianças e suas famílias, produzindo além da obra final, conhecimento humano acerca de 

acessibilidade, leitura, literatura, ilustrações, dentre diversas outras capacidades que envolvem 

uma ação de produzir literatura para todos. 

5. Analise dos dados 

 A base nacional comum curricular sugere como uma de suas competências gerais na área 

da comunicação que se deva primar por “utilizar diferentes linguagens verbal (oral ou visual-

motora, como Libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital – bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e cientifica para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo.” Sabendo que a comunicação é a porta para a cidadania e através dela e 

com ela que ocorre o processo de alfabetização e letramento se compreende que para que esta 

etapa ocorra essa comunicação precisa atingir a todos, o que é citado ao falar em entendimento 

mútuo. 
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 Compreendendo então os objetos de conhecimento: língua portuguesa, literatura e 

produção textual como objetos que não devem ser excludentes, afinal a base nacional comum 

curricular vem como um paradigma para nortear as competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas em cada etapa escolar em todo território brasileiro sem distinção, logo deve 

atingir todos os públicos respeitando todas as diversidades. Citarei algumas das habilidades 

esperadas em linguagens para o primeiro ano da etapa escolar, onde ocorre o início da 

alfabetização: 

EFO1LP16 – Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 

EFO1LP17 – Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos) 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF15LP18 – Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

 Existem outras competências mas o recorte das três destaca algo em comum, todas 

podem ser feitas com auxilio de livros multiformatos a leitura de quadrinhos, parlendas, trava-

línguas pode ser inclusiva, com textos simplificados, auxilio de pictogramas, arquivos em áudio 

para compreensão, assim como o planejamento de agendas, listas, álbuns, como mostra o 

exemplo do planejamento do livro “a rainha das rosas” realizado por crianças e isso é relacionar 

o texto com recursos gráficos, ilustrações o tornando acessível a todos e permitindo que todos 

façam parte da escola e do mundo letrado. 

 

Considerações finais 

 Livros infantis são de suma importância para a alfabetização e o desenvolvimento de 

crianças, jovens e até mesmo adultos. Grande parte das pessoas com algum tipo de deficiência 

se beneficia com a aplicação de livros multiformatos, quando possuem acesso aos mesmos, 

facilitando também o trabalho do educador, pois ao receber um livro acessível o mesmo não 

precisa passar horas realizando uma adaptação ou uma atividade diferente para o aluno (muitas 

vezes excluído dos demais).  
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 O Brasil vem avançando na luta contra o analfabetismo e cada vez tornando a educação 

mais acessível e diversa, a língua portuguesa, literatura e a produção textual são eixos centrais 

para essa inclusão real no espaço escolar, e a cada dia mais se pensa em uma ideal de educação 

igualitário. Neste caminho criam-se documentos como os parâmetros curriculares, as leis de 

diretrizes e bases e a base nacional comum curricular para que haja uma unificação no que se 

está ensinando para que as crianças troquem de escola, cresçam e possuam um 

desenvolvimento semelhante para posteriormente concorrerem as mesmas vagas, terem as 

mesmas oportunidades e direitos. 

 São necessárias mais pesquisas na área da comunicação assistiva e sobre a aplicação dos 

livros multiformatos em escolas da rede pública, deixando o presente artigo estas indagações, 

assim como um mapeamento das escolas onde existem crianças com transtornos de linguagem 

e dificuldades em sua alfabetização. Obstante a isso o artigo apresenta um material inclusivo 

que sirva a base nacional comum curricular como auxiliar para o desenvolvimento da potência 

linguística respeitando os eixos língua portuguesa, literatura e produção textual. 
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