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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros na Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O texto “Parâmetros na Sala de Aula” se constitui em um conjunto de orientações
metodológicas que vem complementar as diretrizes apresentadas nos Parâmetros
Curriculares de Língua Portuguesa (PCLP, 2012) para o Ensino Fundamental e Médio do
Estado de Pernambuco. Concebidos como um instrumento orientador do planejamento e
do acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, os Parâmetros Curriculares
estabelecem expectativas de aprendizagem para cada ano da escolarização básica, o que
é fundamental para garantir sistematicidade e progressão ao planejamento docente. Além
disso, indicam, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa (para o Ensino Fundamental e Médio), uma proposta de ensino orientado para o
uso da língua, considerada em sua natureza social e interacional. As práticas de linguagem na
escola devem, desse modo, orientar-se para um conjunto de expectativas de aprendizagem
organizadas em seis eixos – Apropriação do Sistema Alfabético (ASA), Análise Linguística (AL),
Oralidade (O), Leitura (L), Letramento Literário (LL) e Escrita (E)1 – a partir de uma concepção
de língua e de ensino de linguagem, também discutida no referido documento.
A necessidade de estender a discussão para os métodos de ensino e de avaliação da
aprendizagem se concretiza nesses Parâmetros na Sala de Aula, que procuram orientar o
professor, descrevendo um conjunto de atividades que ilustram e sugerem práticas – de
leitura, oralidade, escrita etc. – afiliadas às concepções de ensino propostas. Esse conjunto de
atividades tem algumas características. Uma delas é a integração entre os eixos do currículo,
uma característica importante do modelo de ensino proposto nos PCLP (2012). A integração
entre leitura e escrita na sala de aula se dá, por exemplo, na medida em que a leitura e análise
de textos modelares é um procedimento didático dos mais relevantes no aprendizado da
escrita. Por outro lado, em práticas de leitura, escrita, oralidade e mesmo de letramento
literário, os aprendizes estão, a todo tempo, procedendo à análise linguística, mobilizando
e adquirindo conhecimentos sobre a linguagem. Um dos objetivos desse documento é,
exatamente, demonstrar como isso naturalmente ocorre quando o ensino da língua está
centrado no desenvolvimento das capacidades de leitura e produção textual, oral e escrita.
O conjunto de práticas aqui descritas reafirma também a centralidade do texto como
1 Professor, as siglas entre parênteses aparecem recorrentemente no corpo deste documento, ajudando a identificar as expectativas
de aprendizagem que estão sendo trabalhadas nas atividades propostas.
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unidade de trabalho e a centralidade da leitura, por seu potencial de integrar os demais eixos
e pela relevância que a formação de leitores assume na sociedade contemporânea. Propõese, a partir de exemplos comentados, uma “pedagogia da leitura”, já bastante discutida entre
nós e que se alicerça na figura do professor, mediador mais experiente, que deve conduzir
os processos de construção de sentidos de textos em sala de aula de modo a “exercitar”
procedimentos eficazes de leitura e orientar o desenvolvimento de capacidades leitoras.
Conforme se poderá observar, desde o início da escolarização, as crianças devem estar
envolvidas em práticas centradas nos textos, ouvindo histórias, sendo estimuladas a construir
sentido delas e, portanto, “lendo-as”. Antes de dominarem o código linguístico, antes de se
“alfabetizarem”, são convidadas a produzir textos e, desse modo, vão aprendendo sobre
como os textos se estruturam, sobre seus objetivos, sobre a importância da escrita, enfim.
Todo esse aprendizado organiza-se, como indicam os PCLP (2012), a partir de tipologias
textuais que se concretizam em textos de diferentes gêneros. Várias das atividades descritas
aqui demonstram como trabalhar com gêneros específicos considerando sua estrutura
tipológica, seus contextos de produção, objetivos comunicativos e os recursos de linguagem
mobilizados em sua tessitura.
É também objetivo deste documento possibilitar ao professor uma leitura mais detida dos
Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (2012). Desse modo, as referências a esse
documento são muitas. Retomam-se concepções teóricas e princípios metodológicos
para, a partir daí, proporem-se as práticas. Em todas essas práticas, há a indicação de quais
expectativas de aprendizagem estão ali envolvidas, para que se observe de que modo se dá
a integração entre os eixos do currículo e, principalmente, de que modo o eixo vertical da
Análise Linguística perpassa todas as práticas, às vezes até mesmo confundindo-se com elas.
Espera-se também que este documento complementar torne mais clara a proposta
metodológica da abordagem em espiral já colocada pelos PCLP (2012). Textos de diferentes
gêneros são abordados pelas práticas de linguagem, desde o início da escolarização. Na
medida em que os estudantes progridem, essa abordagem vai se tornando mais complexa,
complexidade que pode ser determinada pela ampliação dos gêneros textuais focalizados,
pela dificuldade dos próprios textos e mesmo por seu tamanho. No entanto, em alguma
etapa da escolarização se prevê a sistematização de conteúdos de ensino, ou seja, o
professor irá dedicar, no seu planejamento anual, um espaço maior para o trabalho com
determinada tipologia textual, materializada em textos de gêneros nos quais tal tipologia é
predominante.
Um dos critérios utilizados neste documento para a apresentação de sugestões de atividades
didáticas foi a consideração dessas etapas de sistematização. Desse modo, o capítulo
dedicado à leitura de gêneros textuais, nos quais as narrativas se fazem presentes, nos anos
finais do Ensino Fundamental, por exemplo, contempla o trabalho de sistematização a ser
desenvolvido no 6º e no 7º anos, quando os gêneros do narrar ganham destaque, tornando
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mesmo se dá com a descrição do trabalho de sistematização a ser desenvolvido com o
texto argumentativo, previsto para o 8º e 9º anos.
Postos os propósitos destes “Parâmetros na Sala de Aula”, passa-se à explicação de como
estão organizados.
O documento se estrutura em três unidades de cinco capítulos cada uma. Essas unidades
correspondem a três etapas da escolarização básica, que aqui nomeamos: i) Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano; ii) Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano;
iii) Ensino Médio.
Na Unidade 1, descrevem-se práticas que ilustram atividades relativas ao trabalho com o
eixo Apropriação do Sistema Alfabético, bem como ao trabalho com a leitura e escrita
de gêneros dos tipos narrar, relatar e expor. Contempla-se também o trabalho com
poemas nos anos iniciais. São práticas que visam a uma primeira aproximação com textos
de diferentes gêneros e estão organizadas de modo a favorecer uma reflexão sobre as
características desses textos, a partir da integração de práticas de oralidade, leitura e escrita.
Na Unidade 2, destacam-se modelos de práticas a serem desenvolvidas quando da
sistematização do trabalho com gêneros da ordem do narrar, argumentar, relatar e com
os poemas. São práticas focadas no eixo da leitura, mas que, conforme o exposto, articulamse a práticas de escrita e oralidade. Tais descrições podem servir como um exemplo para
que o professor formule suas próprias atividades de mediação, de modo a promover o
aprendizado da leitura de gêneros diversos. Elas também ilustram a inserção nas atividades
de leitura, de práticas de análise linguística, que, nos anos do Ensino Fundamental, devem
estar mais focadas em reflexões epilinguísticas, sem a preocupação com procedimentos
de nomeação e de classificação, mas considerando aspectos funcionais dos recursos
linguísticos. Há também, na Unidade 2, uma sugestão de uma sequência didática para
orientar os professores no planejamento de práticas de oralidade na escola.
Na Unidade 3, descrevem-se práticas a serem desenvolvidas no Ensino Médio, em muitos
aspectos semelhantes àquelas descritas para o Ensino Fundamental – sobretudo para os
dois anos finais desse segmento. No entanto, as práticas de leitura, escrita, oralidade e
letramento literário no Ensino Médio tornam-se mais complexas na medida em que mais
permeadas por conhecimentos sobre a linguagem, sobre os textos, sobre a literatura.
Conforme formulação dos PCLP, o conhecimento metalinguístico deve situar-se no Ensino
Médio (PCLP, p. 51). Nessa etapa, são também mais desafiadoras as escolhas de leitura, as
tarefas de produção textual oral e escrita, conforme prevê a metodologia da abordagem em
espiral dos conteúdos de ensino.
Buscamos orientar o planejamento das práticas de linguagem no Ensino Médio, apresentando
atividades ou sequências de atividades com os gêneros do narrar e do argumentar nessa
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etapa. Nos PCLP (2012), essas categorias tipológicas reúnem grande elenco de expectativas
de aprendizagem, razão pela qual se dá atenção maior a elas neste documento. Também se
descrevem atividades que orientam o trabalho com textos expositivos, com a literatura, bem
como o trabalho de revisão e reformulação de textos.
Em cada um dos capítulos deste documento, o professor será orientado a respeito
dos objetivos da atividade descrita e de sua articulação com as orientações teóricometodológicas dos PCLP (2012). Será orientado ainda, e principalmente, a observar como as
expectativas de aprendizagem – de todos os eixos do currículo – elencadas nos Parâmetros
são contempladas em práticas de ensino focadas no uso reflexivo da língua em atividades
de leitura, escrita e oralidade.
Após a descrição de atividades didáticas “modelares”, incluímos sugestões de outras
atividades, voltadas para práticas que promovam maior articulação entre os componentes
curriculares e maior contextualização do trabalho escolar. Há também orientações a respeito
dos procedimentos de avaliação mais aplicáveis à natureza das práticas propostas.
Deve ficar claro, por fim, que as ilustrações de práticas aqui reunidas não constituem
modelos fechados. Há, certamente, contextos interacionais e realidades que determinarão
sua adaptação, sua reformulação, e os professores poderão conhecer práticas mais
interessantes que as aqui propostas. Portanto, elas devem ser tomadas como exemplos
metodológicos que se aplicam aos objetivos pretendidos pelo ensino de linguagem
conforme proposto pelos Parâmetros de Língua Portuguesa do Estado de Pernambuco. São
um instrumento a mais para que o professor formule seu planejamento anual, distribuindo,
ao longo do ano escolar, tópicos, conteúdos e, sobretudo, expectativas de aprendizagem a
serem trabalhadas. Juntamente com os PCLP 2012, este documento sugere a formulação
de práticas de linguagem e de um planejamento pedagógico que devem articular-se ao
Projeto Político Pedagógico de cada escola.
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1 Ensino Fundamental – ANOs Iniciais
1. 1 O Trabalho com Diferentes Gêneros Textuais no Processo
de Apropriação do Sistema Alfabético de Escrita – Etapa: 1º
Ano do Ensino Fundamental
1.1.1 Retomando os Parâmetros
A concepção que orientou a elaboração dos Parâmetros Curriculares de Pernambuco é a
de linguagem como ação e interação entre os sujeitos. De acordo com essa concepção,
“ao usarmos a língua – falando ou ouvindo, escrevendo ou lendo –, sempre o fazemos
intencionalmente, para agirmos sobre o outro e no mundo, para fazermos algo em alguma
situação social” (PCPL, p.19). Ainda de acordo com essa concepção, fala e escrita não se
opõem e devem ser vistas como “modalidades enunciativas complementares dentro de um
contínuo de variações” (MARCUSCHI, 2008, p. 65 apud PERNAMBUCO, 2012, p. 21).
Decorre dessa concepção uma abordagem do processo de alfabetização na qual o sujeito
que aprende é ativo, formulando hipóteses sobre como o sistema de escrita funciona
e mobilizando suas experiências e conhecimentos, para refletir sobre suas formas de
organização e apreendê-lo. Nessa perspectiva, as práticas de oralidade são o ponto de
partida para apropriação, pelo alfabetizando, do sistema de representação da escrita, uma
vez que, para compreender como esse sistema funciona, ele deve entender como o uso
do sistema alfabético nos permite representar os sons da fala. Dentre as várias situações
de ensino, a partir das quais é possível intervir para que os alfabetizandos se apropriem do
sistema de representação, que organiza a língua escrita, as atividades que partem de textos já
conhecidos e memorizados pelas crianças se destacam, pela possibilidade que apresentam
de motivar reflexões sobre as relações entre fala e escrita.

1.1.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência de atividades a seguir apresenta sugestões para o trabalho com textos de
memória – cantigas populares, parlendas – a partir das quais você, professor, poderá:
∞ Valorizar os elementos da cultura local dos estudantes, conhecendo melhor esses
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elementos.
∞ Motivar reflexões sobre as relações entre fala e escrita.
∞ Explorar as expectativas de aprendizagem relacionadas ao eixo “Apropriação do sistema
alfabético”.

1.1.3 Apresentação das atividades
Ao ingressarem no Ensino Fundamental as crianças já dispõem de vários conhecimentos
sobre o que é a linguagem escrita e como ela funciona. Esses conhecimentos, entretanto,
podem ser muito diferenciados, dependendo das oportunidades que os estudantes tiveram
de contatos com textos escritos em situações diversas. Esses conhecimentos devem ser
o ponto de partida na promoção de situações de aprendizagem que proporcionem uma
sistematização do que os estudantes já sabem e a promoção de novas aprendizagens.
Miriam Lemle (1999) nos alerta para o fato de que, para compreender como a linguagem
escrita funciona, as crianças devem responder a duas perguntas fundamentais: o que a
língua escrita representa? Como ela representa?
A resposta à primeira pergunta envolve o reconhecimento de que na escrita não há uma
relação direta entre significado e significante, uma vez que a palavra não é, como o desenho,
uma representação da coisa que nomeia, mas sim uma representação dos sons da fala. Para
responder à segunda pergunta, a criança tem um caminho mais longo a percorrer, pois
deve compreender que as letras representam os sons da fala, conhecer os valores sonoros
dessas letras e como elas se combinam para representar o que se pretende escrever. Nesse
processo, devem compreender regularidades e irregularidades relativas às relações entre
fonemas e grafemas, sendo este um dos desafios a serem enfrentados por professores e
estudantes ao longo do processo de alfabetização.
As atividades a seguir, direcionadas às crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, buscam
oferecer elementos para que elas possam responder às duas perguntas anteriormente
mencionadas.
Atividade 1 – Compreendendo as relações entre fala e escrita
O objetivo desta atividade é favorecer a percepção, pelos estudantes, de que existem
relações entre o que se fala e o que se escreve e de que as letras, organizadas em palavras,
são os sinais utilizados para estabelecer essas relações.
1º Momento
Para organizar a atividade é importante que você, professor, pesquise as cantigas populares
ou parlendas conhecidas pelos integrantes de sua turma. Nesta atividade, sugere-se uma
parlenda, mas você pode realizá-la com outras cantigas ou parlendas que sejam mais
conhecidas pelas crianças com as quais trabalha.
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pode escolher alguma e brincar com as crianças de recitar a parlenda, ou cantar a música
ao longo de alguns dias, de maneira que elas memorizem os versos.
Essa etapa é muito importante, pois é necessário que as crianças conheçam de cor a música
ou parlenda a ser trabalhada nesta atividade. Além disso, é uma oportunidade interessante
para explorar e valorizar aspectos da cultura local.
2º Momento
Após escolhida a cantiga ou parlenda que será objeto de trabalho, cante-a ou recite-a com
as crianças.
Parlendas são “rimas infantis, em versos de cinco ou seis sílabas, para divertir, ajudar
a memorizar, ou escolher quem fará tal ou qual brinquedo” (Dicionário Aurélio).
Sugerimos, nesta atividade, a seguinte parlenda:
Olha o sapo
Olha o sapo
Dentro do saco.
O saco com o sapo dentro,
O sapo batendo o papo,
E o papo do sapo soltando o vento.
Domínio público

Depois de recitar a parlenda algumas vezes, peça que as crianças a recitem verso a verso
(EA14 – O; EA2 L) enquanto você a transcreve numa folha de papel pardo, em letra maiúscula
de imprensa, ou “letra palito”, como esse tipo de letra é comumente conhecido. É importante
que as crianças observem você escrevendo, para que comecem a perceber as relações
existentes entre a pauta sonora e a escrita.
Quando as crianças observam o professor escrevendo, elas aprendem muitas coisas sobre
a escrita: a direção do texto – da esquerda para a direita e de cima para baixo; os espaços
que devem ser deixados entre as palavras; a forma correta de segmentar as palavras, dentre
outras aprendizagens (EA1, EA2, EA3 – ASA)2.
3º Momento
Depois de transcrever o texto em papel pardo, é hora de explorá-lo com a turma, propondo
atividades como:
∞ Chamar as crianças ao quadro, para que recitem a parlenda ou cantem a música

2 Como indicado anteriormente, a sigla ASA indica o eixo Apropriação do Sistema Alfabético. Entre parênteses indicam-se as EAs
que estão sendo trabalhadas na atividade descrita. Essas indicações estarão presentes em todo o documento, evidenciando como
os Parâmetros (2012) realizam-se na sala de aula em práticas de uso da língua.
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apontando os versos à medida que os recitam ou cantam. Essa atividade é importante
para que as crianças percebam a existência de uma relação entre o que vão falando –
cantando ou recitando – e o que está escrito (EA11 – ASA/AL).3
∞ Colorir os espaços entre as palavras do texto (EA1 – ASA).
∞ Colorir de uma mesma cor as palavras que se repetem no texto (EA10 – ASA/AL).
∞ Distribuir cartões com as palavras da parlenda entre os estudantes e pedir que eles os
colem sobre as palavras do texto transcrito em papel pardo (EA9 -ASA/AL; EA10 – ASA/
AL).
∞ Contar quantas palavras tem a parlenda (EA2 – ASA; EA3 – ASA).
Nessa etapa, é importante estimular as crianças a observarem alguns aspectos da escrita
de palavras, tais como: palavras que começam com a mesma letra; letras que se repetem
numa mesma palavra; palavras formadas por mais letras ou por menos letras, dentre outras.
É uma atividade importante para que as crianças construam os conceitos de palavra e
letra, observando que uma palavra é composta por diferentes letras e que uma letra pode
ser também uma palavra, como no caso dos artigos. Essas atividades contemplam as
expectativas de aprendizagem do eixo análise linguística: EA2 – ASA; EA3 – ASA; EA4 – ASA;
EA5 – ASA; EA6 – ASA.
4º Momento
Ainda com o texto exposto, distribua entre as crianças os versos da parlenda em tiras de
papel pardo ou outro material, para que elas montem novamente o texto na íntegra.
5º momento
Faça um ditado com algumas palavras da parlenda – por exemplo, saco, sapo, papo, vento,
batendo, dentro. Deixe o texto exposto para que as crianças identifiquem as palavras ditadas
e as copiem.
Nesta atividade, não se espera, ainda, que as crianças escrevam a palavra de forma autônoma,
mas que o façam a partir de uma memorização de sua forma global, desenvolvida nas
atividades anteriores. Daí a importância de deixar o texto da parlenda exposto. É uma atividade
que contempla as expectativas de aprendizagem EA8 e EA10 – ASA, e EA9 – ASA (escrita).
6º Momento
Finalmente, peça que as crianças copiem a parlenda em seus cadernos e a ilustrem da forma
que desejarem.

3 Em parênteses, indica-se que a EA trabalhada pertence ao eixo da Análise Linguística (AL), que perpassa verticalmente as práticas
de Apropriação do Sistema Alfabético (ASA).
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Atividade 2 – Compreendendo a função social de um gênero textual
O objetivo desta atividade é contribuir para que os estudantes se apropriem de um gênero
textual na modalidade oral – a receita culinária – e realizem sua transposição para a
modalidade escrita, percebendo sua função social (EA2-L; EA3-L).
1º Momento
Um requisito fundamental para a abordagem dos gêneros textuais no contexto escolar
é a criação de situações em que cada um adquira significado e nas quais se crie uma
necessidade da comunicação escrita, a partir do uso daquele gênero específico. Assim, num
primeiro momento da atividade, você deve lançar à turma a proposta de realização de uma
receita culinária para um lanche coletivo, alguma comemoração ou, ainda, no âmbito de
um projeto interdisciplinar que aborde o valor e importância de uma alimentação saudável.
Nessa atividade, vamos propor a realização de uma salada de frutas (pode ser qualquer outra
receita, desde que seja possível executá-la com as crianças).
Uma vez feita a proposta (criação de um contexto no qual o gênero adquire significado) você
pode organizar, com a ajuda das crianças, a lista dos ingredientes necessários ao preparo da
receita, nesse caso, as frutas da salada de frutas. A importância da lista deve ser esclarecida
aos estudantes: é necessário saber do que vão precisar e como cada um pode contribuir.
Há vários procedimentos possíveis para construir a lista e, ao escolher um, você deve levar
em consideração as habilidades já desenvolvidas pelas crianças e as que pretende que elas
desenvolvam.
Uma primeira possibilidade é que você seja o escriba do grupo, registrando numa folha, sob
o título “Ingredientes”, as sugestões dos estudantes. Esse procedimento deve ser adotado
quando as crianças estão, ainda, numa etapa bastante inicial do processo de alfabetização.
Como escriba, você deve desafiar as crianças a formularem hipóteses sobre as letras
que devem ser usadas para escrever os nomes das frutas, solicitando que os soletrem. A
partir desse procedimento, podem ser exploradas várias expectativas de aprendizagem
relacionadas ao eixo “Apropriação do sistema alfabético” tais como: EA1 – ASA; EA2 – ASA;
EA3 – ASA; EA6 – ASA/AL; EA11 -ASA/AL; EA15 – ASA/AL; EA17 – ASA/AL.
Outra possibilidade é cada criança registrar a fruta de sua preferência. Nesse caso, você
poderá observar as hipóteses que a turma está formulando sobre a escrita das palavras,
intervindo, quando necessário, para problematizar essas hipóteses. Esse procedimento pode
ser adotado quando os estudantes já estão produzindo suas primeiras escritas, ainda que
de forma não convencional. Com esse procedimento, você estará explorando as seguintes
expectativas de aprendizagem: EA9 – ASA; EA10 – ASA; EA11 – ASA; EA12 – ASA; EA13 – ASA;
EA19 – ASA/AL; EA20 –ASA/AL; EA21-ASA/AL.
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2º Momento
Uma vez elaborada a lista de ingredientes, é hora de escrever o modo de preparo da salada.
Você tem de orientar os estudantes a observarem que a forma de organização dessa parte
da receita deve atender ao objetivo de dar orientações sobre como a salada será preparada
(EA79 – L). Assim, o texto terá o “passo a passo” das ações a serem realizadas com essa
finalidade – o que justifica a estrutura em tópicos -, e utilizará recursos de linguagem capazes
de orientar o leitor – uso de verbos no infinito ou no imperativo. Embora você não vá abordar
diretamente esses tópicos gramaticais, ao orientar os estudantes na organização do texto,
eles estarão presentes em função dos objetivos do próprio texto.
A seguir, apresenta-se um exemplo da estrutura que seria adequada a essa parte da receita.
Os procedimentos para a escrita dessa parte do texto podem ser os mesmos sugeridos para
a confecção da lista de ingredientes.
MODO DE PREPARO
1. Descascar as frutas ou lavar as que são comidas com casca.
2. Picar as frutas.
3. Misturar as frutas numa vasilha grande.
4. Servir a salada com a cobertura que preferir (leite condensado,
mel, creme de leite etc.).
A receita pode ficar exposta em um cartaz ou, ainda, ser anotada por cada uma das crianças
no respectivo caderno, o que constitui mais uma atividade de escrita.
3º Momento
Finalmente deve haver o preparo da salada em dia posterior ao primeiro e segundo momentos
da atividade, para que haja a necessidade de consultar o texto anteriormente elaborado (EA8
– L). Ainda que as crianças se lembrem da receita, é importante incentivá-las a recorrer às
anotações feitas previamente para se certificarem de que todos os passos foram seguidos.
Essa consulta permite que as crianças compreendam a função do gênero receita culinária e,
ao mesmo tempo, uma das funções da escrita, que é a de ser um auxiliar mnemônico. Você
deve mediar essa leitura, de modo a permitir que os estudantes não apenas decifrem o texto
escrito, mas compreendam cada uma das orientações oferecidas por ele.

1.1.4 Outras práticas
∞ Produzir relatos de experiências vividas pelo grupo – passeios, jogos, brincadeiras,
experiências – tendo o professor e/ou os próprios estudantes como escribas, de modo
a construir um “livro da vida” do grupo ao longo do ano.
∞ Construir legendas, individual ou coletivamente, para fotos e/ou desenhos feitos pelas
crianças.
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previamente pelo professor.
∞ Descobrir palavras dentro de outras palavras. Por exemplo:
SACOLA – COLA; SACO
SAPATO – SAPA; PATO
CAVALO – CAVA; CALO
BONECA – BONÉ; BOCA
∞ Descobrir sílabas que se repetem em diferentes palavras. Por exemplo:
SAPO
SACO
SABÃO
SALADA
SABIDO

OLHA
ROLHA
FOLHA
BOLHA
MOLHA

∞ Explorar os nomes dos estudantes em atividades diversas de comparação de palavras em
seus aspectos qualitativos e quantitativos:
- Comparar letra inicial e final dos nomes dos colegas da turma.
- Comparar a extensão dos nomes: qual tem mais letras? Qual tem menos letras?

1.1.5 Avaliação
Sugere-se que, ao longo das atividades, você observe o desempenho dos estudantes,
registrando essas observações num quadro como o apresentado a seguir. Podem ser
acrescidas ao quadro todas as expectativas de aprendizagem que você tenha explorado nas
atividades propostas anteriormente.
F– frequentemente
O– ocasionalmente
AN – Ainda não

Escreve palavras
formadas por outros
padrões silábicos de
forma convencional

Escreve palavras
formadas por
sílabas no padrão
consoante/vogal de
forma convencional.

Escreve palavras
a partir da
memorização de
sua forma global.

Diferencia letra de
palavra.

Reconhece uma
mesma letra que se
repete em palavras
diferentes.

Conta as palavras
do texto.

Reconhece uma
mesma palavra que
se repete no texto.

Estabelece
correspondência
entre o texto
recitado ou cantado
e o texto escrito.

ESTUDANTE

Recita a parlenda.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
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1.2 O Trabalho com o Discurso Poético nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental – Etapa: 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental
1.2.1 Retomando os Parâmetros
O letramento literário é uma importante dimensão do trabalho com a Língua Portuguesa,
em todas as etapas de escolarização. Em cada uma dessas etapas, o trabalho escolar com
essa dimensão do letramento assume características diferenciadas. Nos anos iniciais, seu
principal objetivo deve ser proporcionar uma experiência estética, de fruição do texto. No
caso específico do trabalho com o discurso poético, tal experiência se reveste de ludicidade,
ao proporcionar a apreciação do jogo de palavras, de sua beleza e sonoridade.
Ao contrário do que se possa imaginar, tal experiência estética não se dá apenas pelo contato
do leitor com o texto. Ela não pode prescindir da mediação de outros sujeitos, e pode dar-se
a partir: da entonação que o leitor mais experiente empresta ao texto no momento de sua
leitura ou, no caso dos poemas, de sua recitação; das intervenções que visam a levar o leitor
iniciante a observar os sentidos implícitos no jogo de palavras e ideias presentes no texto; da
integração entre elementos verbais e não verbais, quando o texto é ilustrado, dentre outros
tipos de intervenção.
Nos PCLP, as especificidades do letramento literário nos anos iniciais do Ensino Fundamental
são abordadas a partir da página 90 do documento, e sugerimos que essa leitura seja retomada
antes da leitura da sequência de atividades aqui proposta. Destacamos as orientações
oferecidas por aquele documento e que dizem respeito ao trabalho com a poesia:
No trabalho com a poesia, nos anos iniciais, deve-se possibilitar às crianças usufruir da
sonoridade dos textos, explorando os recursos linguísticos rítmicos e sonoros – como as rimas,
as assonâncias, as aliterações, as repetições etc. – utilizados pelo poeta. As crianças devem
também aprender a lidar com as imagens poéticas, num exercício de imaginação e fantasia, o
que é muito significativo no processo de letramento literário. Mesmo as ambiguidades, os jogos
de palavras, os sentidos metafóricos podem ser explorados nos anos iniciais, tendo em vista
a descoberta das possibilidades expressivas do texto literário, de seu caráter plurissignificativo
(PERNAMBUCO, 2012, p. 91).

1.2.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência apresenta sugestões de atividades para a leitura de textos poéticos. Essas
atividades vão contribuir para que você, professor:
∞ proporcione às crianças uma experiência de fruição de textos poéticos;
∞ construa uma mediação capaz de possibilitar a relação das crianças com elementos
característicos do texto poético, tanto no que se refere a sua estrutura quanto à
elaboração de seu conteúdo;
∞ explore expectativas de aprendizagem relacionadas aos eixos leitura, oralidade e escrita.
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1.2.3 Apresentação das atividades
Quando chegam à escola, as crianças já dispõem de experiências diferenciadas com textos
poéticos. Em seus jogos e brincadeiras, recitam parlendas, quadrinhas, cantigas, textos do
folclore popular que apresentam rimas e jogos de palavras característicos desses textos.
À escola cabe partir das experiências que as crianças já têm com esses gêneros textuais,
ampliando-as, a partir de um contato mais sistemático com os mesmos, provocando uma
reflexão sobre sua estrutura e expandindo o repertório de autores e textos.
Professor, apresentamos a seguir uma distinção conceitual entre os termos poesia e
poema, que adotamos neste texto. Esta não é uma distinção que deva ser trabalhada
com as crianças, mas é importante que você, professor, a conheça para melhor
utilizar esses termos em seu cotidiano com os estudantes.
No sentido etimológico, poesia vem do grego poiesis, que pode ser traduzido como a atividade
de produção artística ou a de criar ou fazer. Com base nisso, a poesia pode não estar só no
poema, mas também em paisagens e objetos. Trata-se, enfim, de uma definição mais ampla, que
abarca outras formas de expressão, além da escrita. Já o poema também é uma obra de poesia,
mas que usa palavras como matéria-prima. Na prática, porém, convencionou-se dizer que tanto
o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, que são as linhas que constituem uma obra
desse gênero. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/qual-diferencapoema-poesia-soneto-670485.shtml>. Acesso em: 12/09/2013.

As atividades apresentadas a seguir são direcionadas, em linhas gerais, aos estudantes do
ciclo de alfabetização – 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Caracterizam-se, portanto,
como orientações mais amplas, que caberá a você, professor, adaptar à realidade de sua
turma.
Atividade 1 – Conhecendo o repertório do grupo
Esta atividade tem o objetivo de proporcionar a você, professor, um conhecimento do
repertório de textos poéticos que o grupo com o qual trabalha já possui. Para a realização
dessa atividade, sugerimos as seguintes etapas:
1º momento – Recitando parlendas
Reserve um tempo para brincar de recitar parlendas com as crianças. Comece com uma
bem conhecida e veja quais são as outras de conhecimento do grupo. Estimule as crianças
a recitá-las e a ensinarem aos colegas as que eles possam ainda não conhecer (EA14 – O).
Muitas parlendas são recitadas acompanhadas por jogos, brincadeiras de roda, piques, ou
simplesmente acompanhadas por gesticulações. Aproveite para proporcionar às crianças
um momento lúdico e de resgate de tradições populares.
Apresentamos a seguir uma sugestão de parlenda. Como esses textos apresentam distinções
nas diferentes regiões do Brasil, pode ser que as crianças os conheçam de outras formas.
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TEXTO 1 – PARLENDA
– CADÊ O BOLO QUE ESTAVA AQUI?
– O GATO COMEU
– CADÊ O GATO?
– NO MATO
– CADÊ O MATO?
– O FOGO QUEIMOU
– CADÊ O FOGO?
– A ÁGUA APAGOU
– CADÊ A ÁGUA?
– O BOI BEBEU
– CADÊ O BOI?
– AMASSANDO O TRIGO

– CADÊ O TRIGO?
– A GALINHA ESPALHOU
– CADÊ A GALINHA?
– BOTANDO OVO
– CADÊ O OVO?
– O PADRE BEBEU
– CADÊ O PADRE?
– REZANDO MISSA
– CADÊ A MISSA?
– TÁ NA CAPELA
– CADÊ A CAPELA?
– TÁ AQUI.........
Domínio público

Após a realização das brincadeiras, apresente
às crianças, escrito num cartaz, um dos trechos
da parlenda, que deverá ter sido previamente

Você pode encontrar outras parlendas
no endereço eletrônico: http://
www.qdivertido.com.br/verfolclore.
php?codigo=21#ixzz2Y7AYUmrJ

selecionado por você. O texto pode estar escrito
em letras de imprensa maiúsculas, como no exemplo aqui apresentado, ou em letras
maiúsculas e minúsculas. Sua escolha vai depender da familiaridade das crianças com esses
diversos tipos de letra.
Faça a leitura do texto escrito com as crianças. No caso dos estudantes do 1º ou 2º ano do
Ensino Fundamental, você pode aproveitar este momento para promover algumas atividades
de ajuste entre fala e escrita, tal como sugerido na primeira sequência de atividades destes
“Parâmetros em Sala de Aula”. No caso dos estudantes do 3º ano, esse tipo de atividade
talvez não seja mais necessário.
Apresente às crianças o cartaz com o texto e peça para que observem suas características,
solicitando que falem sobre o que observaram. O objetivo é que as crianças observem que o
texto está organizado em versos, cada verso ocupa uma linha e que há presença de palavras
que rimam.
Em seguida, pergunte se lembram de outros textos como esse, organizados em versos e
com rimas, onde os aprenderam, se gostam ou não desse tipo de texto e por quê. (EA5-L)
Professor, é importante que você registre o que for dito pelas crianças nesta
etapa da atividade, pois essas informações subsidiarão o planejamento das
próximas atividades.
Entregue a cada criança uma folha com o texto da parlenda para que a ilustrem. Explore,
ainda, as palavras que rimam no texto, pedindo que as crianças as pintem de uma mesma
cor. (EA11– ASA– AL)
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Professor, há alguns livros de literatura infantil que estabelecem relações de
intertextualidade com as parlendas e cantigas populares. É interessante refletir
com as crianças sobre tal característica desses textos e a atividade proposta a
seguir tem essa função. Para subsidiá-la, selecionamos a obra “Cadê o rato? de
Mary França e Lucas França, publicada pela Editora Dimensão.
TEXTO 2 – CADÊ O RATO?
CADÊ O RATO QUE ESTAVA AQUI?
O GATO ESPANTOU.
CADÊ O GATO?
O CACHORRO ASSUSTOU.
CADÊ O CACHORRO?
O GALO BICOU.
CADÊ O GALO?
A RAPOSA AMEDRONTOU.
CADÊ A RAPOSA?
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O BODE CHIFROU.
CADÊ O BODE?
A CHUVA MOLHOU.
CADÊ A CHUVA?
O SOL SECOU.
CADÊ O SOL?
A NOITE CHEGOU.
MAS... CADÊ O RATO QUE ESTAVA AQUI?
AH!... O RATO VOLTOU.

FRANÇA, M.; FRANÇA, L. Cadê o rato? Belo Horizonte: Editora Dimensão, 2010.

Sugerimos fazer a leitura do texto com as crianças ou reproduzi-lo para que elas próprias
o leiam. Em seguida, questioná-las acerca das semelhanças e diferenças com o texto da
parlenda “Cadê o bolo que estava aqui?” (EA5-L).
Algumas semelhanças são: a organização em versos curtos, a presença de rimas, a
sequência de perguntas e respostas, dentre outras. A diferença está no fato de que no
segundo texto conta-se uma história (é uma narrativa em versos), enquanto no primeiro
(o texto da parlenda) o objetivo é a memorização da sequência dos acontecimentos
que não compõem, necessariamente, uma história.
Atividade 2 – Lugares onde o discurso poético pode ser encontrado
Essa atividade tem o objetivo de levar as crianças a conhecerem diferentes suportes e
espaços de leitura onde se podem ler e ouvir textos poéticos, por prazer.
Para essa segunda atividade, você vai utilizar algumas informações coletadas na atividade
anterior. Caso as crianças tenham feito referência a livros que leram em casa, na biblioteca
de sala (cantinho de leitura) ou da escola, faça uma coleta dos materiais citados por elas,
ou peça-lhes que os tragam para a escola. Faça, ainda, uma seleção prévia, na biblioteca
da escola e/ou de sala (Cantinho de leitura), de livros de poemas. Procure trazer para a
sala, também, outros suportes onde se possam encontrar textos poéticos, como revistas,
encartes de jornal, literatura de cordel, entre outros (EA7 -L).Tente selecionar uma variedade
de suportes que contemplem os textos apontados pelas crianças em sua sondagem inicial,
mas que extrapolem esse repertório básico. Disponibilize esses suportes para as crianças e
peça que encontrem, neles, poemas. Faça com elas a leitura de alguns, ou peça que elas
mesmas façam essa leitura, caso a turma já esteja alfabetizada (EA6 – ASA).
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Leve as crianças para uma visita à biblioteca, onde os livros selecionados por você já devem
estar disponíveis às crianças (EA2 – LL/CA). Explique que naqueles livros elas poderão
encontrar outros poemas. Sugira que vejam os livros, leve-os para uma visita à biblioteca,
onde os livros selecionados por você já devem estar disponíveis para elas (EA2 – LL/CA).
Explique que naqueles livros elas poderão encontrar outros poemas. Sugira que vejam os
livros, que os folheiem e selecionem um de sua preferência (EA1 – L). Caso sua escola não
disponha de biblioteca, isso pode ser feito no Cantinho de Leitura. Leia poemas dos livros
selecionados pelas crianças, tomando o cuidado de fazer a leitura de elementos de capa e
contracapa do livro e das ilustrações, se houver (EA3 – LL; EA7 – LL).
Nessa etapa da atividade, o objetivo é que você, professor, seja um modelo de leitor para
as crianças. Dessa forma, é importante estar atento a aspectos tais como a entonação,
a expressividade e o sentimento que o discurso poético transmite, para que as crianças
percebam as especificidades da leitura de poemas.
Além dos aspectos referentes à leitura do texto, é importante realizar a leitura dos elementos
paratextuais, para que as crianças possam se apropriar, progressivamente, das estratégias de
leitura adequadas à interação com os diferentes gêneros. Alguns elementos importantes a
observar:
∞ título do livro (questionar as crianças sobre o que o título sugere);
∞ autor/ ilustrador;
∞ editora;
∞ informações de capa e contracapa (muitas vezes, podem ser encontradas informações
sobre o autor e/ou o ilustrador do livro. Nesse caso, leia-as e comente-as com as
crianças.);
∞ informações sobre a obra que, muitas vezes, aparecem na contracapa do livro.
Caso a escola disponha de computadores para uso das crianças, você pode promover,
também, uma aula na sala ou laboratório de informática, selecionando previamente alguns
sites onde podem ser encontrados poemas ou outros textos poéticos para o público jovem.
A ideia é que as crianças visitem espaços virtuais nos quais é possível encontrar o discurso
poético.
Para finalizar esta atividade, qualquer que
tenha sido a abrangência da mesma –
realizada apenas na sala, ou na sala e na
biblioteca, ou, ainda, na sala, na biblioteca
e no laboratório de informática – organize,
com a turma, um sarau, no qual cada criança
leia poemas para a turma (EA6 LL – CA).
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Um sarau é um evento cultural no qual as
pessoas se reúnem para ler ou recitar textos,
cantar ou ouvir músicas, apreciar obras de arte,
de modo geral. É, portanto, um evento no qual
são compartilhadas manifestações artísticas
diversas de forma descontraída. Muito usual no
século XIX, os saraus vêm sendo redescobertos
na atualidade. A importância de realizar saraus
com as crianças está na possibilidade de criar
uma prática de compartilhamento da arte e da
cultura desde a mais tenra idade, envolvendo os
estudantes em diferentes práticas de letramento.
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Atividade 3 – Lendo poemas
Esta atividade tem o objetivo de favorecer a exploração, pelas crianças, das características
de um poema, produzindo sentido para o texto lido e identificando elementos explícitos e
implícitos do texto.
Como preparação para a atividade é importante que você, professor, faça uma seleção
prévia de alguns poemas lidos com as crianças na atividade anterior. Sugerimos a escolha de
textos que apresentem algum elemento em comum: o tema tratado ou a autoria dos textos
pode ser esse elemento. No exemplo dos textos que apresentamos a seguir, o elemento em
comum é o tema de que tratam: animais.
TEXTO 1 – A MINHOCA
(Elias José)

A minhoca sai da toca
e se estica e se enrosca.
O pescador quer pegar
a pobre da minhoca.
A galinha quer comer
a saborosa minhoca.
O moleque quer espremer
pra separar terra e minhoca.
A minhoca, que não é tonta,
logo se estica e se enrola.
A terra enterra a minhoca
e ninguém viu a sua toca.
Lá de sua toca, toda torta,
torce de rir a levada minhoca.

JOSÉ, E. Bicho que te quero livre.
São Paulo: Moderna, 2002.

TEXTO 2 – O GATO
(Marina Colasanti)

No alto do muro
pulando no escuro
miando no mato
entrando em apuro
é o gato, seguro.
De antigo passado
e jeito futuro
movimento puro
ar sofisticado
é o gato, de fato.
Só pode ser gato
esse bicho exato
acrobata nato
que só cai de quatro.

Colasanti, M. Cada bicho, seu capricho.
4. ed, São Paulo: Global, 2001, p. 24..
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Os textos podem ser apresentados às crianças em seus suportes originais – caso haja a
possibilidade de acesso aos livros onde se encontram -, em cartazes e/ou em folhas avulsas,
com uma cópia para cada criança. É importante fazer uma exploração inicial dos mesmos,
recitando-os. Você, professor, pode ser o primeiro a recitar, convidando as crianças a
recitarem também. Aqueles estudantes que já estão alfabetizados podem ler os textos (EA13
– ASA; EA13 – O; EA14 – O). Para aqueles que ainda não o são, você, professor, pode repetir
os versos para que os memorizem e recitem.
É importante motivar a participação de todos e fazer deste um momento divertido,
prazeroso, vivido sem pressa. Os poemas podem ser recitados diversas vezes e podem ser
experimentadas várias formas de recitar: individualmente, coletivamente, cada grupo ou
criança recitando uma estrofe ou, ainda, cada criança recitando um verso. Aproveite este
momento para introduzir os termos verso e estrofe (EA28 – L). O importante não é que as
crianças conceituem o que são versos ou estrofes de um poema, mas que se familiarizem
com esses termos e os usem para fazerem referência às partes do texto.
Após a leitura, é importante realizar uma exploração oral do texto. Nessa etapa, podem ser
exploradas várias e importantes habilidades de leitura, tais como localizar informações no
texto, inferir o sentido de palavras, inferir informações que não estão explícitas na superfície
textual, identificar o assunto do texto. É importante que a exploração dessas habilidades se
faça de forma espontânea, a partir de uma situação real de leitura, que envolva e motive
os estudantes a participarem. Posteriormente, elas podem ser trabalhadas em atividades
escritas, mas inicialmente é necessário que sejam exploradas na modalidade oral.
As perguntas que podem orientar essa exploração são, dentre outras:
Perguntas SOBRE AMBOS OS TEXTOS
1. Qual é o assunto do primeiro poema? E do segundo? (EA22 – L; EA23 – L)
O assunto de ambos os textos são animais: no caso do primeiro texto, a minhoca; no segundo,
o gato.
2. O que os poemas têm em comum? E o que têm de diferente? (EA2 – L)
Os pontos em comum são o assunto e a presença de rimas. As diferenças são o animal abordado
por cada um dos autores; o fato de que, no primeiro poema, são citados vários personagens,
enquanto, no segundo, o único personagem é o gato; e a linguagem, que, no primeiro poema,
é mais simples e, no segundo, mais rebuscada. As crianças podem concluir que, no segundo
poema, há mais palavras “difíceis”.
3.	 De qual dos poemas gostaram mais? Por quê?
Essa resposta é pessoal e pode variar de estudante para estudante.
4.	 Quais são as personagens que aparecem no primeiro poema? E no segundo?
As personagens do primeiro poema são a minhoca, o pescador, a galinha e o moleque; no
segundo poema, o único personagem é o gato.
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Perguntas SOBRE O TEXTO 1
1.	Para que vocês acham que o pescador quer pegar a minhoca? (EA10 – L)
Para fazê-la de isca para sua pescaria.
2.	 Qual é o animal que quer comer a minhoca? (EA8 – L)
O animal que quer comer a minhoca é a galinha.
3.	 As minhocas têm um papel muito importante na natureza. Vocês sabem qual é? Quais os
versos do poema falam sobre o que as minhocas fazem e que é importante na natureza?
(EA8 – L)
A minhoca, ao furar a terra para se esconder, afofa e areja o solo. Além disso, suas fezes têm
importantes substâncias que contribuem para a fertilidade do solo.
4.	Quais são as palavras que rimam no poema “A minhoca”? (EA8– L; EA11-ASA– AL)
Minhoca/toca/enrosca; comer/espremer
Perguntas SOBRE O TEXTO 2
1.	Qual é a personagem principal do poema “o gato”? Descreva as características dessa
personagem.
A personagem principal é o gato. Ele é astuto, tem ar sofisticado e é um acrobata.
2.	Qual é o significado da palavra “apuro” no quarto verso da primeira estrofe? Quem já
entrou em “apuro”? Como foi? (EA9-L)
Neste verso, a palavra “apuro” significa situação difícil, perigosa. A segunda parte da pergunta é
de resposta pessoal, mas o professor deve ajudar as crianças a concluírem sobre o significado
da palavra apuro, caso não infiram sobre esse significado a partir do contexto da poesia.
3.	No último verso da primeira estrofe, o que a autora quis dizer com a expressão “é o gato,
seguro”? (EA9 L)
Neste verso, o sentido de “seguro” é “com certeza”, “seguramente”.
4.	O que significa “ar sofisticado”, no quarto verso da segunda estrofe? Que outros animais
vocês conhecem que também têm um “ar sofisticado”? (EA9-L)
Sofisticado tem o sentido de elegante, fino, requintado.
5.	O que a autora quis dizer sobre o gato na última estrofe do poema? O que significa
“acrobata nato”? (EA9-L)
Acrobata é aquele que faz acrobacias, piruetas. Dizer que o gato é um acrobata nato significa
dizer que todos os gatos sabem dar piruetas, fazer acrobacias, que ninguém precisa ensinar
isso a eles.
6.	Há palavras que rimam nesse poema? Quais são? (EA11-ASA-AL)
Muro/escuro/puro/seguro/futuro/puro/; passado/sofisticado; gato/fato; gato/exato/nato/quatro.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA PORTUGUESA

34

Atividade 4 – A escrita de poemas
O objetivo desta atividade é que as crianças produzam um poema, considerando uma
determinada situação social na qual este gênero faz sentido e mobilizando os conhecimentos
aprendidos sobre ele.
O diálogo com as poesias pode ser ampliado a partir de uma proposta de produção de textos.
Uma possibilidade é propor a escrita de um novo poema sobre o mesmo tema: animais.
Nessa atividade, podem ser exploradas as expectativas de aprendizagem para esta etapa de
escolarização descritas no Eixo Escrita dos Parâmetros Curriculares de Pernambuco.
É importante lembrar que a produção de um texto de um gênero específico precisa ser
mediada pelo professor. Não basta pedir que as crianças produzam o texto, mesmo quando
elas já conhecem um pouco sobre o gênero, como no caso da sequência de atividades que
propusemos aqui. É importante orientar quanto à produção do gênero, pois as habilidades
envolvidas na escrita são diferentes daquelas envolvidas na leitura, embora ambas as
modalidades sejam complementares. Assim, é importante orientar a produção do texto em
suas diversas etapas.
1ª Etapa: Definindo a finalidade da produção textual
Considerando a natureza do texto poético, cuja finalidade é proporcionar ao leitor uma
experiência prazerosa de contato com o texto, uma experiência divertida com as palavras,
a finalidade para a produção do texto é expô-lo em um local da escola onde outras turmas
possam lê-lo, vivendo elas próprias essa experiência prazerosa.
2ª Etapa: Preparando a escrita
Sugerimos que o professor peça à turma que escolha um outro animal sobre o qual desejam
escrever. Uma vez escolhido o animal, juntamente com a turma, o professor pode fazer uma
lista, no quadro de giz, de características, hábitos e curiosidades sobre esse animal. Após a
confecção da lista, o professor pode, com as crianças, fazer uma lista de palavras que rimam
e que se relacionam às características previamente listadas pela turma.
3ª Etapa: Produzindo o poema
O próximo passo é a construção dos versos e estrofes do poema, que pode ser feita
coletivamente, com toda a turma dando sugestões e o professor registrando essas sugestões
no quadro, com cada estudante produzindo individualmente seu próprio texto ou, ainda, em
duplas ou pequenos grupos.
4ª Etapa: Revisando e compartilhando o texto
Após a produção do(s) poema(s), antes que seja(m) exposto(s), o professor deve proceder,
juntamente com as crianças, à revisão do texto. Primeiro deve solicitar que os próprios

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

estudantes (ou grupos de estudantes, conforme o caso), revejam o texto que produziram.

35

Para esta etapa, o professor deve listar os aspectos que devem ser objeto de revisão: escrita
das palavras, uso das melhores rimas, organização dos versos, uso de sinais de pontuação
e letras maiúsculas, conforme o caso, legibilidade do texto, dentre outros aspectos que ele
julgar relevantes.
Depois que as crianças fizerem a primeira revisão do texto, é a vez do professor proceder
a essa revisão, discutindo o que observou ao realizá-la com cada estudante ou grupo. É
importante lembrar que a revisão não deve ficar restrita ou mesmo priorizar os aspectos
ortográficos e/ou gramaticais, mas focalizar especialmente os aspectos textuais.
Finalmente, é o momento de registrar e recitar os textos. Para esta etapa, o professor pode
organizar outro sarau, desta vez tendo como objeto de recitação os textos produzidos pelos
estudantes, que serão expostos e recitados por seus autores. Esse pode ser um momento
especial, havendo, inclusive, um convite a outras turmas ou pessoas para participarem do sarau.

1.2.4 Outras práticas
A escolha de um tema em comum para explorar os textos poéticos pode atender ao objetivo
de construir projetos de trabalho interdisciplinares. Assim, se a opção for por trabalhar com
vários textos de um mesmo autor, a biografia do autor pode ser explorada, assim como
elementos curiosos dessa biografia.
No caso do tema “animais”, por exemplo, pode haver um diálogo com temas ligados às
Ciências da Natureza, como as características dos animais, temas ligados à preservação
do ambiente, dentre outros. É importante ter o cuidado de não “reduzir” o texto literário,
abordando-o de forma pragmática ou tomando-o como um pretexto para trabalhar
conteúdos escolares.

1.2.5 Avaliação
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação em leitura deve incidir sobre os
aspectos da apropriação, pelos estudantes, do sistema alfabético de escrita. É importante
que o professor observe se os estudantes estão desenvolvendo fluência na leitura e ofereça
o apoio necessário àqueles que ainda encontram dificuldades na decifração do texto
escrito. Para isso, devem ser feitos registros individuais dos estudantes, nos quais o professor
descreva as dificuldades e avanços percebidos.
Quanto aos aspectos que se referem especificamente aos textos poéticos, a entonação
e a expressividade devem ser objeto de avaliação pelo professor. A partir da observação
do comportamento leitor dos estudantes nas atividades sugeridas, o professor pode ir
redirecionando suas propostas, ao longo do desenvolvimento de novas atividades, para que
a avaliação adquira um caráter processual. Assim, o que importa não é apenas o diagnóstico
do desempenho dos estudantes, mas o uso desse diagnóstico no planejamento. A avaliação
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deve consistir também na consideração de atitudes que as crianças vão construindo em
relação à poesia, à literatura, como aquelas descritas no eixo do Letramento Literário (PCLP,
2012, p. 100 – “conteúdos atitudinais”).

1.3 Os Gêneros da Ordem do Narrar nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental – Etapa: 3º Ano do Ensino Fundamental
1.3.1 Retomando os Parâmetros
O eixo “Leitura” dos PCLP está organizado em quatro tópicos, nos quais estão listadas as
expectativas de aprendizagem relacionadas à apropriação, pelos estudantes, dos gêneros
textuais em que as diferentes tipologias se materializam. Gêneros textuais com a presença
do discurso narrativo são abordados pelos Parâmetros. Podemos encontrar sequências
narrativas, ou mesmo a predominância dessa tipologia, em diferentes gêneros textuais como
nas fábulas, nos contos, nas narrativas de aventura, de enigma, dentre outras.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os gêneros narrativos em geral predominam no
trabalho realizado pelo professor. Isso porque muitos textos que fazem parte da cultura
universal são narrativas, razão pela qual mesmo antes de começar a frequentar a escola
as crianças, em geral, já têm contato com elas, seja por ouvi-las, na modalidade oral, seja
por ouvir a leitura das mesmas, realizadas por um leitor mais experiente. Por essa razão,
muitas crianças, desde a mais tenra idade, já conhecem a estrutura de uma narrativa antes
de saberem ler e escrever. Além disso, as histórias, contos, fábulas apresentam elementos do
mundo imaginário que são caros aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
proporcionando prazer e contribuindo para que aprendam a lidar com uma série de
sentimentos, como o medo, a insegurança, a raiva, dentre outros.
Cabe à escola oferecer às crianças oportunidades para se apropriarem cada vez mais da
estrutura dos gêneros da ordem do narrar, explorando as estratégias necessárias à sua
leitura e desenvolvendo habilidades, que permitam uma interação mais efetiva dos leitores
com esses textos. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os estudantes começam a
desenvolver tais habilidades, básicas para a compreensão dos gêneros textuais da ordem
do narrar (PCLP, p.77), como, por exemplo: reconhecer os elementos que constituem a
narrativa – os personagens, o tempo e o lugar onde os fatos se desenrolam; estabelecer
relações entre as partes do texto (a introdução, a complicação e o desfecho da história);
reconhecer os referentes de alguns termos usados em substituição a outros. Tais habilidades
se desenvolvem com base na intersecção dos diferentes eixos, a partir dos quais se
organizam, nos Parâmetros Curriculares, as expectativas de aprendizagem: leitura, escrita,
oralidade, análise linguística e letramento literário, que podem ser objeto de intervenção do
professor mesmo quando as crianças ainda não são leitoras autônomas.
Finalmente, cabe retomar, em linhas gerais, as orientações metodológicas para o trabalho
com o eixo “Leitura” (PCLP, p. 65 a 67) no que se refere a: importância da escolha de bons
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espaço no qual circulem textos relevantes aos estudantes; papel do professor de motivar
a análise dos textos lidos, tanto no que se refere ao tema de que tratam quanto no que
concerne à própria estrutura do texto e a sua função comunicativa.

1.3.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência de atividades proposta a seguir apresenta sugestões para a leitura de textos
narrativos. Essas atividades vão contribuir para que você, professor:
∞ proporcione aos seus estudantes uma experiência de fruição;
∞ promova uma mediação que possibilite aos estudantes reconhecer elementos
característicos do texto narrativo, tanto no que se refere à sua estrutura quanto a seu
conteúdo e funcionalidade;
∞ explore expectativas de aprendizagem relacionadas aos eixos leitura, oralidade e análise
linguística.

1.3.3 Apresentação das atividades
Os gêneros da ordem do narrar fazem parte da vida da maioria das crianças e povoam
seu imaginário desde muito cedo. Ouvir e contar histórias é um prazer para a maioria das
crianças e também para os adultos, pois essas práticas nos transportam para outros tempos,
espaços e situações, permitindo novas experiências lúdicas e estéticas.
As atividades apresentadas a seguir, direcionadas aos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental,
têm o intuito de oferecer orientações para que você, professor, contribua para a ampliação
do repertório de textos narrativos das crianças, possibilitando que elas se familiarizem com
os gêneros textuais, nos quais essa tipologia é a predominante, refletindo sobre a estrutura
dos diferentes gêneros narrativos.
Atividade 1 – História de aventura
Esta atividade tem o objetivo de incentivar a frequência dos estudantes a espaços de leitura
nos quais podem ser encontradas histórias diversas e motivá-los a se expressarem sobre
suas percepções acerca do que seja a leitura e do que ela possa nos proporcionar.
1º Momento
Realize uma seleção prévia na biblioteca da escola de livros de literatura nos quais apareçam
diferentes histórias (EA7 – L). Organize esses livros a partir de grandes categorias, tais como:
contos de fadas; contos maravilhosos; fábulas, narrativas de enigma; narrativas de aventura
e/ou outras. Você pode organizar os livros em “cantinhos” e identificar cada um desses
cantos com o tipo de narrativa que os livros ali organizados apresentam.
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2º Momento
Convide as crianças para uma visita à biblioteca (EA2 – LL/CA) e, no dia dessa visita, inicie
as atividades com a história de Ana Maria Machado e Claudius, que apresentamos a seguir.
Caso você tenha acesso ao livro, no qual esse texto pode ser encontrado, explore com as
crianças, antes de iniciar a leitura, os elementos paratextuais: a ilustração da capa do livro, os
nomes dos autores, as informações sobre eles (EA17 – L; EA1 – LL/CA).
Professor, é importante instigar a curiosidade das crianças em relação ao texto que
lerão e, ao mesmo tempo, relacioná-lo às experiências de mundo dos estudantes.
Assim, antes de iniciar a leitura, você pode formular à turma perguntas como:
O que vocês mais gostam de fazer? O que dá a vocês prazer e alegria? Que outras
coisas também podem proporcionar prazer e alegria às pessoas?
3º Momento
Após essa exploração inicial, realize a leitura para a turma. Você pode ler o texto ou reproduzilo, para que todas as crianças tenham uma cópia da história, pedindo que elas leiam o texto
após a leitura inicial feita por você. Essa leitura pode ser dramatizada, com cada criança
lendo as falas do narrador e de cada personagem (Pedro, Benedito, Janaína, André, Joana)
(EA 13 – O).
COM PRAZER E ALEGRIA
Benedito e Janaína hoje fizeram um passeio diferente. Não precisaram levar bagagem,
tomar condução nem trocar de roupa.
– O que vocês fizeram? – perguntou o primo Pedro.
– Eu andei pela floresta e encontrei um tigre pelo meio das plantas – disse Benedito.
– Eu procurei um tesouro numa praia de areia branca... – explicou Janaína.
– Vocês estavam sozinhos? – quis saber André.
– Não, havia uma porção de gente... – disseram eles, rindo.
– Homens e mulheres, príncipes e princesas, nobres e pobres.
– Havia fadas e bruxas? – perguntou Joana, sempre sonhadora.
– Havia... e também gigantes e anões, cavalos e dragões, sacis e aviões.
– E jogadores de futebol? E Fla-Flu? – perguntou Pedro.
– Até com gol de letra e de bicicleta. Lá tem tudo... – riu Benedito.
– E seres de outros planetas, extraterrestres de quatro braços.
– E rainhas, e unicórnios?
– Tinha um unicórnio de crina brilhante – lembrou Janaína – e elfos e duendes. Tinha até
gnomos de barbicha e capuz.
– Não acredito, disse Pedro. – Vocês estão brincando.
– Venha conosco – chamou Benedito.
– Agora não é mais difícil. A gente já sabe ler qualquer palavra.
E Janaína confirmou:
– É... Hoje a gente já pode ler qualquer história, de qualquer livro, com tudo o que existe.
E saíram todos juntos. Para começar um passeio pelos livros, sem fim. Com prazer e alegria.
MACHADO, Ana Maria; CLAUDIUS. Com prazer e com alegria. Editora Salamandra.
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4º Momento
Após a leitura do texto, explore com as crianças a impressão que elas tiveram dele: se
gostaram ou não, por que, quais as partes que mais gostaram (caso as crianças tenham
o livro ou o texto em mãos, peça que leiam os trechos de sua preferência). Questione as
crianças com relação ao porquê do título: “Com prazer e com alegria” e sobre o que ele tem
a ver com ideia de um passeio, que o autor apresenta logo nas primeiras linhas (EA22 – L;
EA23 – L; EA24 – L).	
É importante conduzir o debate, de modo que as crianças infiram que o passeio
descrito na história é, na verdade, um passeio pelos textos, por diferentes histórias
e mensagens escritas. Por isso o título, pois os personagens descrevem a leitura
como uma atividade prazerosa, que pode levar a pessoa a “viajar” na imaginação por
lugares e situações desconhecidos.
Relacione o tema da história – o prazer da leitura – à experiência pessoal das crianças
questionando-as sobre: gostam ou não de ler? Que tipo de leitura preferem? Que livros ou
histórias se lembram de ter lido ou ouvido? Gostam de frequentar a biblioteca? Por quê? Em
que outros lugares costumam ler textos literários? Concordam com o argumento do autor
de que ler é como fazer um passeio? Por quê? Essas são algumas dentre várias questões
possíveis e outras podem surgir entre as próprias crianças.
5º Momento
Para concluir o trabalho com este primeiro texto, você pode pedir que as crianças façam um
desenho demonstrando o que é, para elas, a leitura, e construir um mural para a sala de aula
com o título da história e os desenhos produzidos pelas crianças.
Atividade 2 – Contos
O objetivo desta atividade é apresentar aos estudantes um gênero narrativo – o conto –
levando-os a refletirem sobre a forma e o conteúdo desse gênero.
Os contos são narrativas curtas que se passam num universo ficcional, de fantasia e, em
geral, apresentam um narrador e personagens. Podem ser de tradição oral, cuja autoria não
é conhecida. O conto que apresentaremos a seguir é parte da cultura indiana. Ao explorálo, o professor pode aproveitar a oportunidade para realizar um trabalho interdisciplinar ou
mesmo um projeto no qual busque com as crianças informações sobre a Índia, seu povo e
sua cultura.
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Texto 1 – A chuva sagrada
Os grandes mestres espirituais indianos também usavam do humor para passar seus
ensinamentos. Eis um exemplo: Na cidade de Bhopal, existia um ashram muito famoso.
Num dia chuvoso, o mestre de tal comunidade espiritual avistou pela janela um de seus
estudantes correndo para escapar da chuva e gritou:
– Ingrato! Por que você corre para escapar da chuva?! Não sabe que foi Deus quem
mandou essa bênção para seus filhos? A água do céu é sagrada, aproveite-a!
O estudante, envergonhado, parou de correr e, encharcado, chegou em sua casa. Não
deu outra, um resfriado fortíssimo abateu o discípulo do mestre.
Passados alguns dias, o estudante, já recuperado, estava na janela do seu quarto. Uma
chuva forte caía do céu quando, de repente, avistou o mestre correndo para escapar
da chuva. Ele não aguentou e gritou:
– Mestre, por que corre? Não sabe que a água do céu é sagrada?
O mestre localizou a voz, reconheceu o estudante e o fuzilou com os olhos dizendo:
– Seu insolente, você não percebe que estou correndo exatamente para não profanar
essa água sagrada com os meus pés sujos?
BRENMAN, ILAN; ZILBERMAN, IONIT. As 14 pérolas da Índia. São Paulo: Editora Brinque-book, 2008, p. 46.

1º Momento
Distribua o texto para as crianças e peça que façam primeiro uma leitura silenciosa. Como
fruto dessa primeira leitura, podem surgir dúvidas quanto ao vocabulário. Nesse caso, peçalhes que aguardem para discutirem todos juntos, posteriormente, sobre as palavras que
possam não ter sido compreendidas. Após um tempo que considere adequado para a
leitura individual, leia o texto em voz alta para a turma. Depois da leitura, você pode convidar
a turma para ler novamente em voz alta, agora, fazendo uma pequena dramatização do
conto (EA13 – O). Para organizar essa leitura dramatizada, explore com as crianças as partes
do texto que devem ser lidas: pelo narrador, pelo mestre, pelo discípulo. Peça a elas que
coloram, no texto, com cores diferentes essas partes (Ex: Narrador, azul; mestre; verde;
discípulo, amarelo). Esse é um bom momento para levar os estudantes a observarem o que
marca a introdução das falas dos personagens no texto e a retomada da fala do narrador: o
uso dos travessões (EA14 – L).
2º Momento
Após essas várias leituras, é momento de explorar o conteúdo do texto, os elementos de
humor e ironia que ele apresenta (EA12 – L), a estrutura da narrativa (EA39 – L; EA41 – L; EA44
– L), a construção das personagens e as ações que realizam – que podem ser relatadas por
elas próprias ou por um narrador que não participa da história.
Apresentamos, a seguir, algumas questões que podem orientar o debate sobre o conto “A
chuva sagrada”, mas que também podem ser inspiradoras para o trabalho com outros textos
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sejam solicitados a realizar qualquer atividade escrita de interpretação de textos.
Questões para exploração do conto
1.	 Há palavras na história que não conhecem ou que não compreenderam? Quais? Que
significado acham que elas têm na história? (EA9 – L)
Esta é uma oportunidade para explorar a habilidade de inferir o sentido de palavras ou expressões
a partir do contexto. Embora o uso do dicionário possa ajudar a descobrir o significado de palavras
desconhecidas, muitas vezes podemos concluir sobre esses significados a partir do contexto.
Algumas palavras que podem despertar dúvidas são: Bhopal: é o nome da cidade da Índia onde a
narrativa acontece – essa informação é oferecida pelo próprio texto -; ashram: é um lugar onde as
pessoas vão para meditar, para aprender sobre coisas espirituais, um lugar de paz.
No caso das palavras da língua portuguesa que podem ser pouco usuais para as crianças
(ingrato, abateu, fuzilou, profanar), o sentido delas pode ser inferido, retomando-se o contexto
no qual elas aparecem.
2.	 Onde a história acontece? Como podemos saber? Alguém já ouviu falar desse lugar?
(EA39 – L)
A história se passa na Índia, numa cidade chamada Bhopal. Essa informação pode ser
encontrada na primeira e na segunda linhas do texto.
3.	 Quando ela acontece? Todas as situações acontecem num mesmo dia? Como podemos
saber? (EA44 – L)
A história acontece em dois dias chuvosos, havendo um intervalo de tempo entre eles. Essa
informação pode ser obtida, observando-se as informações da 3ª linha e aquelas que aparecem
no 4º parágrafo do texto.
4. Quem conta essa história participa dela? Como podemos chegar a essa conclusão?
(EA39 – L)
No conto o narrador não participa dos fatos narrados e podemos concluir isso porque ele se
refere aos personagens que participam das ações narradas, mas não se inclui nessas ações.
5. Quantos são os personagens do texto? Como podemos saber quando são eles que
falam e quando quem fala é a pessoa que conta a história e que chamamos narrador?
(EA39 – L; EA14 – L)
As falas dos dois personagens são anunciadas pelos dois pontos e antecedidas do travessão.
Essas marcas devem ser observadas e são importantes para que os aprendizes compreendam
como personagens e narrador se alternam na apresentação dos fatos.
6. Escreva uma característica do discípulo e uma característica do mestre, personagens
do conto.
Discípulo: curioso
Mestre: severo
7. Por que o discípulo ficou resfriado? (EA10 – L)
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O discípulo ficou resfriado porque, para atender ao que lhe ensinou o mestre, foi andando
devagar na chuva e se molhou muito.
8. O que aconteceu quando o mestre ficou na chuva?
Ele procurou se proteger da chuva, assim como o discípulo havia feito antes.
9. Você achou a história engraçada? Por quê? (EA12-L)
Essa resposta é pessoal e mais importante é observar se crianças compreenderam que a
justificativa dada pelo mestre para o fato de estar correndo foi, na verdade, uma desculpa
para que ele não assumisse que, tal como fez o discípulo, também estava correndo para não
se molhar na chuva. Caso as crianças não percebam este fato, é importante que o professor
problematize as respostas dadas, de modo a oferecer elementos, para que observem detalhes
da narrativa que possam não ter sido observados, a partir de uma primeira leitura da mesma.
3º Momento:
Após essas atividades orais, podem ser realizadas atividades escritas de interpretação que
explorem, de modo mais específico, a estrutura do conto. Essa atividade é também uma
forma de avaliar a apropriação que os estudantes fizeram da estrutura da narrativa.
A seguir, apresentamos uma sugestão desse tipo de atividade, cujo objetivo é que os
estudantes identifiquem e registrem os principais elementos que constituem a narrativa:
lugar e tempo dos acontecimentos narrados, personagens, conflito gerador, desfecho da
narrativa.
Após a leitura do conto “A chuva sagrada”, preencha o quadro seguinte com as informações
solicitadas (EA39, 41, 44-L).
Título do conto
Fonte de onde o texto foi retirado
Finalidade de um texto como esse
Lugar onde a história acontece
Personagens que participam da história
Tempo em que os fatos narrados acontecem
Acontecimento que dá início à história
Conclusão da história
É importante realizar uma revisão dessa atividade, observando e registrando quais elementos
da narrativa foram identificados pelas crianças e aqueles que ainda não foram percebidos
por elas e que, portanto, precisam ser mais explorados em trabalhos futuros com outros
textos narrativos.
Atividade 3 – Produzindo um gênero da ordem do narrar
O objetivo desta atividade é que os estudantes produzam um gênero da ordem do narrar,
observando os elementos que compõem a estrutura deste tipo de texto.
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de aventura, de mistério, dentre outras possibilidades) vão-se apropriando da estrutura desses
textos e desenvolvendo as habilidades necessárias para produzi-los. Para isso, entretanto,
o gênero textual e/ou o tema devem ser propostos pelo professor a partir dos interesses
manifestos pela turma. É importante que tal proposição parta de um objetivo claramente
definido, de modo a criar uma situação significativa para a produção textual e uma definição
prévia de quem serão os interlocutores dessa produção. Também é necessário que o
professor, ao planejar a proposta de escrita que fará aos estudantes, consulte as expectativas
de aprendizagem previstas para a escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental nos PCLP
(p. 103-124), eixos Escrita e Análise Linguística.
Para criar uma situação de produção textual significativa, no caso dos gêneros da ordem do
narrar, o professor pode, por exemplo, propor a produção de um livro de histórias da turma
que seja, posteriormente, doado à biblioteca da escola. A seguir, apresentamos algumas
possibilidades de temas e gêneros que podem orientar a produção de narrativas:
∞ reconto de contos de fadas ou de fábulas;
∞ produção de um novo desfecho para uma história;
∞ apresentação de um desfecho para que os aprendizes escrevam o início da história;
∞ produção de uma nova história com o mesmo tema de uma história lida.
No caso específico do conto “A chuva sagrada”, o professor pode, por exemplo, utilizar o
tema como motivador da proposta da escrita de outra história pelas crianças: “Uma aventura
num dia chuvoso”. Ao propor essa produção, é necessário oferecer às crianças um roteiro
que possa orientá-las em relação aos elementos que devem compor a narrativa: onde os
fatos acontecem? Quando? Quais são os personagens? Como eles são? Qual é o fato que
dá origem à história (conflito gerador)? Como ela se desenrola? Qual o desfecho da história?
Além disso, é importante promover situações nas quais os estudantes tenham a possibilidade
de revisar os textos que produziram, com vistas a aperfeiçoá-los, para que possam ser mais
bem apreciados por seus possíveis leitores. Esse processo de revisão pode ser realizado
de diferentes formas: troca de textos entre os estudantes, para que um revise o texto do
outro; escolha, pelo professor, de alguns textos produzidos pelos estudantes para proceder
a uma revisão coletiva, na qual a turma vá sugerindo formas de melhorar o texto; revisão do
texto pelo professor junto a cada um dos estudantes, individualmente, enquanto o restante
da turma realiza outra atividade. Nessa revisão, o professor pode explorar os elementos
de organização do texto (pontuação, uso de elementos de coesão, aspectos gráficos e
ortográficos), com o cuidado para que os aspectos formais da revisão não se sobreponham
à dimensão do sentido do texto e considerando os processos de desenvolvimento e
aprendizagem de cada um.
Finalmente, é importante lembrar que os objetivos da produção textual são alcançados
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plenamente quando, após a produção, são criadas oportunidades para a leitura dos textos
no grupo, de modo a contemplar a perspectiva da linguagem como forma de interação
entre os sujeitos e valorizar as produções das crianças.

1.3.4. Outras práticas
A diversidade de gêneros textuais nos quais estão presentes sequências narrativas favorece a
promoção de várias outras práticas que levam à apropriação desses gêneros pelas crianças.
Dentre elas podemos citar:
∞ A realização de pequenas dramatizações, a partir de textos lidos e/ou produzidos pelas
crianças. Este trabalho pode envolver diferentes profissionais que atuam na escola, como
bibliotecário, professores de Educação Física e Artes, dentre outros.
∞ A exploração de ambientes virtuais de leitura, onde os estudantes possam ler fábulas,
contos e narrativas produzidas por outras crianças.
∞ A organização de Projetos interdisciplinares que tenham como ponto de partida
gêneros da ordem do narrar. Esses projetos podem favorecer, dentre outros aspectos,
o desenvolvimento do conhecimento lógico matemático ao proporem, por exemplo, a
resolução de problemas a partir de histórias.

1.3.5 Avaliação
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante que o professor contemple,
nas práticas de avaliação em leitura, os aspectos relativos à apropriação do sistema de
representação pelos estudantes e que se revelam na fluência que demonstram ao realizar a
leitura dos textos. É importante lembrar que o objetivo a ser alcançado é que eles possam
tornar-se leitores autônomos, capazes de produzir sentido para o que leem. As atividades
de leitura em voz alta, leitura dramatizada, leitura de enunciados, devem, portanto, fazer
parte da rotina diária do professor. Essas são oportunidades importantes para que o docente
observe os estudantes que ainda necessitam de apoio para vencer suas dificuldades com a
decifração do escrito.
No caso específico do trabalho com textos
narrativos, para além dos aspectos ligados à
apropriação do sistema de representação,
é importante observar como as crianças
interagem com a estrutura desses textos:

Sugerimos, como fonte de consulta para o
professor, as obras:
SMOLE, K. C. S. Ler, escrever e resolver problemas.
Porto Alegre: ARTMED, 2001.
SMOLE, K. C. S. A matemática na educação
infantil: a teoria das inteligências múltiplas na
prática escolar. Porto Alegre: ARTMED, 2000.

se identificam o tempo e o lugar em que os fatos acontecem, se estabelecem relações
entre as partes do texto, se realizam as inferências necessárias à compreensão, ou se apenas
identificam os elementos que se encontram na superfície textual. Esses aspectos podem
ser apreendidos, observando-se o desempenho dos estudantes em atividades como as
propostas ao longo desta sequência.
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1.4.1 Retomando os Parâmetros
Nos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, o “RELATO” aparece, tanto no eixo
“Leitura” quanto no eixo “Escrita” como uma das tipologias do discurso a serem abordadas nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa tipologia se desdobra em gêneros que envolvem
a capacidade representar, através do discurso, situações vividas num determinado tempo,
tais como os relatos de experiência ou de viagem, o testemunho, a notícia, a reportagem, o
relato autobiográfico e outros.
Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, as práticas relacionadas aos gêneros da ordem
do relatar têm estado presentes, principalmente, em situações informais de produção do
discurso oral, quando aos estudantes é dada a oportunidade de contar aos colegas e à
professora alguma situação vivida por eles: uma viagem, as atividades do fim de semana, o
que aconteceu na aula anterior etc. Esses momentos, muitas vezes, são pouco sistematizados
e ocorrem isolados de outras práticas de linguagem.
Diferentemente do que acontece em geral, estes Parâmetros indicam que o trabalho com
os textos de relato deve constituir uma prática sistemática através da qual a apropriação
de gêneros orais e escritos pode ocorrer. Nessa perspectiva, as relações entre oralidade e
escrita constituem um “contínuo de práticas”, em que é possível estabelecer um maior ou
menor grau de formalização de uma ou outra prática. Assim, devemos “privilegiar situações
de contato com a oralidade, mais formalizadas” (PERNAMBUCO, 2012, p. 55), nas quais a
abordagem dos gêneros textuais da ordem do relatar ultrapasse as situações acima citadas.
Diante desses pressupostos, entendemos que os gêneros da ordem do relatar devem
ser objeto de um trabalho planejado pelo professor, desde os primeiros anos do Ensino
Fundamental, organizado por sequências didáticas em que tais gêneros textuais sejam, cada
vez mais e melhor, apropriados pelos estudantes. Para isso, deve-se seguir uma orientação
didático-metodológica que, partindo de situações corriqueiras de produção, vá do oral para
o escrito e vá, também, ampliando-se ao longo dos anos de escolaridade, na medida em
que se tornam mais complexos a linguagem, o léxico e o tema abordado.
Levando em conta que, desde cedo, as crianças são capazes de contar o que acontece com
elas ou falar sobre algo que aprenderam, o relato permite criar em sala de aula situações
muito próximas das condições de produção, que ocorrem fora da escola, o que assegura,
nas atividades escolares, um caráter real, não artificial, à produção dos gêneros textuais do
domínio do relatar. Sendo assim, as atividades de leitura, de escrita, de oralidade e de análise
linguística se articulam nas sequências didáticas organizadas pelo professor, uma vez que
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essa articulação possibilita “uma abordagem dos gêneros baseada, ao mesmo tempo, num
reconhecimento das situações sociais que dão origem a esses gêneros e de sua estrutura
linguística”. (PERNAMBUCO, 2012, p. 108). Tendo em vista esse pressuposto, o trabalho com
os gêneros da ordem do relatar não aborda cada um isoladamente. Ao contrário disso,
outros gêneros e outros tipos de texto articulam-se e entrelaçam-se, de forma a contribuir
na construção de sentidos dos textos de relato.

1.4.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência de atividades, a seguir, apresenta sugestões para a produção de um relato
autobiográfico, que é um dos gêneros de texto do domínio da linguagem do “relatar”. Ao
enfocar o relato autobiográfico, buscamos sugerir atividades exemplares que rompam
com a informalidade na abordagem desse gênero na escola. Assim, apresentamos uma
sequência didática que parte de atividades que articulam os eixos “Oralidade”, “Leitura”,
“Escrita” e Letramento Literário, permeados pelos eixos da Análise Linguística. Tomamos
textos de outros gêneros para chegar à sistematização de uma situação de produção de
relato autobiográfico escrito pelos estudantes. Essas atividades vão contribuir para que você,
professor:
∞ proporcione à turma uma experiência de produção de texto de relato, partindo da
articulação de vários textos;
∞ medeie a relação dos estudantes com elementos característicos do relato autobiográfico,
tanto no que se refere à sua estrutura quanto a seu conteúdo;
∞ proporcione à sua turma atividades de retextualização do texto de relato, passando do
discurso oral para o escrito, e de uma situação informal para uma situação sistematizada
de produção do discurso;
∞ explore expectativas de aprendizagem relacionadas aos eixos Leitura, Oralidade, Escrita e
Letramento Literário perpassados pelo eixo vertical da Análise Linguística.

1.4.3 Apresentação das atividades
Atividade 1 – Conhecendo a turma
O objetivo desta atividade é que os estudantes, num primeiro momento, produzam um texto
oral numa situação formal, na qual eles tenham que se apresentar. Num segundo momento,
os estudantes irão retextualizar o texto produzido, passando do oral para o escrito (EA1 – O;
EA4 – O; EA9 – O; EA15 – O; EA91 – L).
1º momento – Produzindo texto oral: dinâmica de apresentação
Proponha uma brincadeira com os estudantes: cada um deverá apresentar um colega como
se fosse ele mesmo. Os estudantes se colocarão em duplas, à frente da sala, e cada um
deverá falar do colega – nome, características, gostos etc. – como se fosse de si mesmo.
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combinarem o que falarão.
2º momento – Produzindo texto escrito: autoapresentação
Proponha aos estudantes que eles façam sua autoapresentação por escrito, completando
as seguintes frases:
Meu nome é ________________________________.
Eu sou _____________________________________. (Aqui o estudante deverá
escrever algumas de suas características pessoais)
Eu gosto de _________________________________.
Eu não gosto de __________________________________.
3º momento– Produzindo autorretrato
Propor aos estudantes que façam um desenho retratando a si mesmos.
Professor: esta é uma atividade para ser proposta no início do ano letivo, quando os
estudantes que já vêm de uma mesma turma estão conhecendo professores e colegas
novos. Ao final da atividade, os trabalhos poderão ser afixados no mural da sala.
Atividade 2 – O nome e a identidade do estudante
Essa atividade parte da leitura do livro “Elê...o quê?”, de Norma Sofia Coelho de Lima, uma
história narrada em primeira pessoa, na qual a personagem principal, o menino Eleutério,
conta a história do seu nome e os problemas que esse nome lhe causa. Usar essa narrativa
nesse momento tem por objetivo levantar o tema a ser abordado posteriormente na
produção da autobiografia dos estudantes. Através dele, as crianças refletem a respeito de
sua própria identidade, uma vez que as situações narradas pela personagem permitem a
identificação de situações vividas por elas ou por pessoas próximas. A literatura tem esse
papel: o de provocar reflexões e permitir que a criança reconstrua conscientemente suas
emoções, ao compartilhar com as personagens suas angústias e alegrias.
Além disso, a partir da leitura da história, uma série de atividades será proposta com a
intenção de permitir que o estudante identifique os aspectos da história que podem servir
de elementos estruturais para a produção do relato autobiográfico a ser proposto ao final
desta sequência de atividades (EA1 – LL; EA7 – LL; EA9 – LL; EA17 – L; EA22 – L; EA23 – L;
EA24 – L; EA8 – L; EA10 – L; EA41 – L; EA42 – L).
1º momento – Ouvindo história: leitura do livro “Elê...o quê?” (Norma S. Coelho de Lima)
Ouvir o professor lendo uma história permite ao estudante centrar sua atenção, envolvendose na narrativa. Além disso, possibilita a percepção de aspectos extratextuais, como a
entonação representada pela pontuação, a modulação da fala a partir da leitura de diálogos,
a identificação dos elementos da narrativa (narrador e personagens). Por fim, contar histórias
para os estudantes proporciona verdadeiros momentos de fruição do texto na sala de aula.
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Professor, nessa atividade você pode:
a.	apresentar o livro aos estudantes e explorar a imagem
da capa: o que a figura da capa mostra? Quem será a
personagem principal dessa história? Onde será que se
passa essa história? (EA7 – LL; EA17 – L)
b.	
Explorar o título do livro: o que será que conta essa
história? Por que será que ela tem esse título? (EA22 – L;
EA23 – L; EA24 – L)
c.	Ler a história em voz alta para os estudantes (EA1 – LL).
Professor: para esta atividade não é necessário ter um livro para cada estudante.
Se este livro não consta da biblioteca da sua escola, você poderá adquiri-lo pela
Internet em estantes virtuais, por preços bem acessíveis.
LIMA, Norma Sofia Coelho de. Elê...o quê?. Rio de Janeiro: Lê, 1986.
2º momento – Conversando sobre a história
Proponha uma conversa com a turma sobre a história que ouviram, tentando reconstruir a
sequência dos acontecimentos e as relações entre os fatos. Pergunte aos estudantes sobre
a causa de alguns fatos da narrativa: a insatisfação da personagem, a razão do seu nome; a
reação das pessoas ao ouvir seu nome etc. Peça aos estudantes que façam sua apreciação
sobre a história, emitindo opiniões a respeito das atitudes das personagens (EA1 – LL; EA9 –
LL; EA23 – L; EA41 – L).
Professor: neste momento, deixe que os estudantes dialoguem uns com os
outros, garantindo, obviamente, a vez da fala de cada um.
3º momento– Identificando e registrando informações do texto
Nesta etapa do Ensino Fundamental, é importante propor questões cujas respostas sejam
dadas por escrito, para que o estudante possa retomar informações relevantes do texto e
assim reorganizá-las. Isso permite a compreensão dos fatos e das relações entre eles. Nesse
sentido, as questões funcionarão como um roteiro para direcionar a reflexão do estudante
e a posterior discussão em torno de suas respostas. O debate das questões propostas é
de fundamental importância, pois é no momento da troca de opiniões e da reflexão sobre
sua própria resposta que a compreensão dos fatos do texto ocorre ao estudante. Esse
momento também é importante para que ele possa, através da exigência da elaboração de
uma resposta escrita, construir sequências coerentes do ponto de vista linguístico. (EA8 – L)
∞ Apresente aos estudantes algumas perguntas sobre o texto, com o objetivo de registrar
por escrito as informações fundamentais sobre o enredo da história. Essa atividade pode
ser feita em duplas. (EA8 – L; EA10 – L)
∞ Proponha a autocorreção da atividade: os estudantes deverão ler suas respostas
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daquelas respostas que não estiverem adequadas (EA9 – E).
4º momento: Registrando informações sobre a história
Essa atividade, que tem por objetivo transpor o texto oral para o escrito, permite ao professor
suscitar no estudante reflexões sobre as diferenças entre a modalidade falada e escrita,
levando-o a perceber que a escrita não é a transcrição da fala (EA3 – O; EA15 – O; EA6 – E;
EA10 – E). Também é uma excelente oportunidade de explorar aspectos relacionados à
organização dos elementos de uma frase (EA2 – E/AL), aos recursos coesivos (EA3 – E), ao
uso da pontuação (EA3 E– AL) e ao emprego de maiúsculas (EA1 E – AL).
∞ Proponha aos estudantes que falem, em poucas palavras, sobre a história que ouviram,
partindo das informações levantadas no momento anterior (EA1 O – AL; EA3 – O).
∞ Elabore, junto com os estudantes, um pequeno texto coletivo que faça o registro da
leitura da história, com base nas sínteses orais produzidas pelas crianças. Essa tarefa
deverá ser anotada no quadro (EA15-O; EA4 E; EA6-E; EA10-E).
Ex: Hoje a professora leu a história de Eleutério, um menino que tinha esse
nome em homenagem ao seu avô. Ele não gostava do seu nome porque todos
caçoavam dele, e preferia ser chamado pelo apelido: Elê. Até que um dia ele
conheceu Clarita e tudo mudou...
∞ Proponha às crianças que elas façam um desenho sobre a parte da história de que mais
gostaram.
5º Momento – Pensando sobre a história
O objetivo aqui é refletir com os estudantes em torno da temática central da história,
visando a levar o estudante a se posicionar frente às situações vividas pelas personagens,
argumentando sobre suas atitudes (EA6 – O). Essa atividade permite a transposição da
situação problemática vivida pela personagem principal para a situação do próprio estudante,
ou seja, as situações vividas pelo estudante, e não mais pela personagem, passam a ser
o foco, desembocando num relato oral em torno de experiências vividas, relacionadas à
convivência em grupo, especialmente na escola.
Converse com os estudantes sobre o tema central da história, levando-os a se posicionarem
frente às situações vividas pela personagem principal, e, ao mesmo tempo, partindo de
algumas questões (EA6 – O).
Professor, o momento a seguir pode ser propício à discussão do tema do bullying
com os estudantes e o tema dos direitos da criança a ter um nome e ser respeitada
por este nome.
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Ex.
1. O que você achou da história?
2. O que o autor quis mostrar ao leitor ao escrever esta história?
3. Qual personagem você achou mais interessante? Por quê?
4. O que você achou da atitude dos colegas de Elê, que faziam gozação com o nome
dele? Se você fosse o Elê, o que você faria?
5. Você já passou por alguma situação parecida? Como se sentiu?
6. Como você lida com as brincadeiras dos colegas? É possível conviver com elas sem
sentir-se mal?
7. Outras.
Atividade 3 – Pesquisando a história do nome
Proponha aos estudantes uma pesquisa em casa, através da qual eles possam levantar
informações sobre a origem e o significado do próprio nome, junto aos seus familiares. É
importante propor um roteiro escrito para se orientarem (EA26 – E).
Atividade 4 – Produzindo um relato autobiográfico: “a história do meu nome”
O relato autobiográfico aqui proposto deve surgir das respostas dadas às questões da pesquisa
realizada no momento anterior. O estudante deverá ser orientado a organizar as informações
coletadas num texto que conte a história do seu nome. Assim, a própria organização das
respostas às perguntas da pesquisa constituirá um modelo de texto autobiográfico (EA1– E;
EA4 – E; EA6 – E; EA31– E).
1º momento – Escrevendo o relato
Proponha aos estudantes que escrevam um texto contando a história do próprio nome,
usando as informações da pesquisa realizada no momento anterior.
Professor, nessa etapa, é importante orientar os estudantes no sentido de
transformarem as perguntas e respostas à atividade que se segue num texto,
utilizando os elementos de coesão adequados.
Ex.:
1. Meu nome é ...
2. Quem escolheu meu nome foi...
3. Eu tenho esse nome porque...
4. O meu nome significa...
5. Eu gosto/não gosto do meu nome porque...
6. Meu apelido é...
7. Se eu pudesse escolher, me chamaria...
2º momento – Revisando o texto
Fazer a revisão e a reescrita do texto permite ao aprendiz a construção do conhecimento
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aspectos textuais e sociais (EA9– E). Proponha aos estudantes a revisão do texto produzido,
a partir da sinalização de problemas que ele possa apresentar. Essa sinalização pode darse através de códigos de correção/revisão com indicações do que precisará ser revisado,
tanto nos aspectos textuais, quanto nos gramaticais. Esses códigos deverão ser combinados
e compreendidos pelos estudantes com antecedência. O uso de códigos estimulará o
estudante a debruçar-se sobre o seu texto e refletir sobre as novas possibilidades de escrita
que poderão tornar os sentidos de seus textos mais claros.
Professor: neste momento, o estudante receberá de volta o texto a ser revisado,
contendo suas apreciações por escrito, de modo a indicar os aspectos positivos
e negativos do texto e, também, observações relativas aos conhecimentos
linguísticos (ortografia, emprego do léxico, uso de pontuação e maiúsculas etc.)
bem como aspectos da textualidade que podem ser melhorados, tornando os
textos dos estudantes mais coerentes e coesos etc.)
3º momento – Publicando o relato autobiográfico
Proponha aos estudantes a produção de um livrinho com o relato autobiográfico de cada
um (EA1– E).
Professor: caso disponha de equipamento, você poderá reproduzir a capa do livro
“Elê...o quê?” utilizando, na capa, fotos da turma. O título também será inspirado
na obra citada, bastando para isso substituir o nome “Elê” por uma parte do nome
do estudante (ex: “Anto... o quê?” – para o nome do Antônio). O livro poderá ser
manuscrito ou impresso, também conforme os recursos disponíveis.
Outras atividades ligadas ao tema
– Leitura de texto poético: “Nome da gente” (Pedro Bandeira).
– Escuta/Leitura de música/letra: “Gente tem sobrenome” (Toquinho).
– Leitura de quadrinhos: “O crachá da confusão” (Maurício de Souza).
– Atividades de análise linguística: identificação de nomes próprios e comuns, uso das
maiúsculas em nomes próprios.

1.4.4 Outras Práticas
O texto de relato pode estar inserido em práticas contextualizadas de leitura e produção
textual, oral e escrita, servindo de recurso em diversas situações, nas quais o estudante
necessite relatar acontecimentos: uma festa, um passeio, um trabalho de campo, um fato
incomum que deva ser noticiado. Para diferentes situações vivenciadas, é possível propor a
produção de gêneros da ordem do relatar, tais como:
∞ Um mural de notícias ou um jornal escolar.
∞ Um momento de relato oral diário, em que os estudantes poderão contar fatos e
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acontecimentos vividos fora da escola.
∞ A organização de diários escritos (de aula, pessoais, de férias, de viagem etc.).
∞ Trabalhar obras de arte que apresentem autorretratos.
Abordado a partir do eixo “leitura”, os textos de relato se articulam a outros textos para
promover a reflexão, o conhecimento ou a aquisição de informações sobre um dado tema
ou assunto. Assim, você pode propor a leitura de textos de relato para a organização de:
∞ Um jornal falado a partir de notícias e
reportagens lidas pelos estudantes.
∞ Projetos interdisciplinares em que

A esse respeito sugerimos, como fonte de
consulta para o professor, o livro:
KLEIMAN, Angela B. & MORAES, Silvia E. Leitura e
interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos
da escola. Campinas: Mercado das Letras, 2002.

gêneros da ordem do relatar apareçam
como leitura de referência para abordar algum tema em estudo.

1.4.5 Avaliação
Durante muitos anos, a avaliação da escrita na escola centrou-se nos aspectos gramaticais
e ortográficos, dentro de uma prática que considerava a escrita como a transposição da
linguagem oral. Nesse sentido, escrever bem era escrever com correção, considerando-se
esses dois aspectos. Atualmente, quando concebemos a escrita como uma modalidade
autônoma em relação à fala (embora estabeleça com ela relações importantes),
consideramos a correção do texto sob o ponto de vista da adequação da linguagem à sua
função comunicativa. Sendo assim, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante
que o professor busque avaliar, na escrita, especialmente aspectos ligados à construção do
texto, levando em conta as características do gênero, os recursos de coesão e coerência e a
forma como o estudante organiza esses elementos no texto. Não estamos querendo dizer,
com isso, que os aspectos gramaticais e ortográficos devam ser deixados de lado, mas que
a ênfase na avaliação do texto escrito produzido pelo estudante não deve estar neles.
É importante ressaltar que o objetivo a ser alcançado é que os estudantes se apropriem
da língua escrita como forma de se comunicar e se expressar, sendo capazes de produzir
sentidos para o que escrevem. As atividades de registro da rotina da sala de aula, de
produção de sínteses, bilhetes, avisos, elaboração de respostas escritas a questões sobre um
determinado assunto são oportunidades para o professor observar e avaliar a qualidade da
escrita dos estudantes.
No caso específico do trabalho com gêneros da ordem do relatar, além dos aspectos ligados
à apropriação do sistema de escrita, é necessário avaliar se os estudantes conseguiram
incorporar as características textuais dessa tipologia, observando se eles são capazes de
relatar, com objetividade, fatos ou acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado
tempo e lugar.
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1.5.1 Retomando os Parâmetros
Nos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, o “discurso expositivo” aparece,
tanto no eixo Leitura quanto no eixo Escrita, como uma das tipologias de textos a serem
abordadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa tipologia se materializa em gêneros
que envolvem a capacidade de apresentar, através do discurso, diferentes formas de saberes.
A produção de discursos da ordem do expor, no entanto, pode ocorrer pela oralidade, de
forma que alguns dos gêneros que contêm sequências expositivas são eminentemente orais.
Podemos listar alguns dos gêneros representativos da ordem do expor: a exposição oral, a
conferência, a palestra, a entrevista, o verbete, o artigo enciclopédico, o texto didático, as
notas de aula e outros.
Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, as práticas relacionadas aos gêneros da ordem
do expor se fazem presentes, tradicionalmente, em atividades do cotidiano da sala de
aula: a exposição oral do professor, a tomada de notas pelos estudantes, o estudo dos
textos didáticos, a consulta a enciclopédias e dicionários e, mais recentemente, as buscas
em sites de consulta na Internet. Essas práticas, muitas vezes, não são reconhecidas como
práticas de linguagem e ocorrem na sala de aula como se não exigissem a mobilização de
conhecimentos muito específicos sobre o funcionamento desses textos.
De modo diverso ao que comumente acontece, os PCLP 2012 indicam que o trabalho com
os gêneros da ordem do expor deve constituir uma prática sistemática a partir da qual a
apropriação de gêneros orais e escritos deve ocorrer. Levando em conta que, desde cedo,
as crianças são submetidas na escola a situações de oralidade, leitura e de escrita de textos
do domínio do “expor”, cuja finalidade é oferecer acesso a informações e ao conhecimento
sistematizado, é fundamental que o ensino da oralidade, da leitura e da escrita proporcione o
amplo domínio dos gêneros da ordem do expor, levando em conta que tal domínio engloba
o desenvolvimento de capacidades que permitam ao estudante aprender com esses textos.

1.5.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência de atividades a seguir apresenta sugestões para a leitura de verbetes, a partir da
introdução do uso do dicionário na classe. Ao enfocar o verbete, buscamos sugerir atividades
exemplares que rompam com a ausência de sistematização na abordagem escolar desse
gênero textual. A realidade é que boa parte dos cidadãos brasileiros não usa um dicionário
para esclarecer suas dúvidas de escrita. Isso porque, supomos, não aprenderam devidamente
a usar um. Esse é um conhecimento eminentemente escolar, ou seja, via de regra, as pessoas
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aprendem a usar o dicionário na escola. Se a escola não ensina a usar um dicionário e a ler
um verbete, dificilmente os estudantes terão oportunidade de aprender sobre isso fora da
escola. Apresentamos uma sequência didática em que se articulam, a exemplo do capítulo
anterior, vários eixos. Partimos de textos de outros gêneros para chegar à sistematização
do gênero verbete, em atividades de leitura e escrita. Portanto, esta sequência vai contribuir
para que você, professor, organize atividades que:
∞ Possibilitem aos estudantes construir conhecimentos sobre os usos e funções de um
dicionário.
∞ Possibilitem a compreensão dos elementos que caracterizam o verbete como gênero
do discurso expositivo.
∞ Explorem várias expectativas de aprendizagem relacionadas aos eixos Leitura e Escrita e
Letramento Literário e Análise Linguística.

1.5.3 Apresentação das atividades
Atividade 1– Refletindo sobre o significado das palavras
Essa atividade parte da leitura do livro “A conversa das palavras”, de Jandira Masur, uma
narrativa poética na qual as personagens são palavras que resolvem se reunir para tentar
explicar, cada uma, o seu significado. O objetivo desta atividade é que os estudantes, num
primeiro momento, sejam motivados a refletirem sobre o significado das palavras. A partir
da leitura da história, os estudantes serão levados a discutir sobre as formas de explicar
o que as palavras significam, tomando contato, de maneira ainda informal, com verbetes.
As atividades propostas posteriormente à leitura permitirão que o estudante identifique
os aspectos estruturais do gênero verbete, levando ao desenvolvimento de expectativas
de aprendizagem relacionadas aos eixos “leitura”, “letramento literário” e “escrita”, que se
articulam ao longo de todas as etapas da atividade.

1º momento – Lendo texto narrativo “A conversa das palavras” (Jandira Masur)
Professor: para essa atividade não é necessário ter um livro para cada estudante.
Se esse livro não consta da biblioteca da sua escola, você poderá adquiri-lo pela
Internet em estantes virtuais, por preços bem acessíveis.
MASUR, Jandira. A conversa das palavras. São Paulo: Ática, 2004.
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A CONVERSA DAS PALAVRAS
Um dia as palavras
resolveram conversar.
Fizeram uma grande reunião
onde cada palavra foi
contar a sua significação.
No começo foi uma confusão!
Muitas palavras queriam
ser as primeiras a falar.
Eram justamente aquelas
mais fáceis de se explicar.
A palavra BOLA era uma delas
e foi logo dizendo:
– Às vezes sou grande, às vezes sou pequena.
Me chutam com os pés, me jogam com as mãos.
Sou sempre redonda, sempre sou diversão.
E aí veio a palavra PEIXE:
– Vivo dentro da água
e por isso tenho de nadar.
Nunca ninguém me ensinou,
nunca tive de treinar.
A palavra LIVRO veio logo depois
e foi também falando:
– Conto muitas histórias
para quem quiser me ler.
Conto histórias que aconteceram
e outras que podem acontecer.
Tem cofres que guardam joias,
tem cofres que guardam dinheiro.
Eu sou um cofre inventado
para o pensamento ficar guardado.
A palavra AMIZADE
desse jeito se explicou:
– Não deixo ninguém ficar sozinho.
Esta é minha função.
Sou como o cimento que junta os tijolos,
sou como a manteiga juntando o pão.
– Quando me perguntam:
AMIZADE, você acaba?

Respondo sempre que não,
se eu for bem cuidada.
E assim foram vindo as palavras,
cada uma delas se apresentando.
Algumas se atrapalharam um pouco
mas no fim acabaram se explicando.
Houve também discussões...
Foi o caso da palavra AMANHECER
que queria a todo custo
mudar para DESANOITECER.
As palavras TERMINAR e COMEÇAR
não conseguiam se entender...
Não dava para compreender
uma coisa terminando
sem explicar o que era
uma coisa começando.
Quando o relógio diz
que é meia-noite,
é um dia que está terminando
ou é outro que está começando?
No fim de muito tempo
as duas acabaram concordando:
para poderem se explicar
tinham que acabar se emprestando.
No fim da reunião
sobraram duas palavras
que não tinham se explicado.
Uma delas era a CURIOSIDADE.
A outra era a SAUDADE.
Perguntaram para a CURIOSIDADE:
você não vai se apresentar?
– Não é mais necessário.
Na pergunta que me fizeram
vocês acabaram de me explicar.
A palavra SAUDADE foi embora
deixando vazio o seu lugar.
Foi o melhor jeito que ela teve
de tentar se apresentar.

Professor, antes da leitura do texto, você deve:
∞ Apresentar o livro às crianças; explorar a capa, identificando com os estudantes o título,
o autor, o ilustrador, a editora (EA7 – LL; EA17 – L).
∞ Levantar hipóteses sobre quem serão as personagens principais da história a partir da
leitura do título.
∞ Levantar hipóteses sobre o assunto do texto a partir da leitura do título (EA 17 – L; EA22–
L; EA24 – L).
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∞ Pedir às crianças que observem as imagens e a forma como o texto está disposto no
interior do livro (EA8 – LL).
Durante e depois da leitura, você pode:
∞ Fazer comentários sobre o significado de certos termos e sobre particularidades no uso
da linguagem (poética) utilizada; chamar a atenção das crianças para as ilustrações e sua
relação com o texto (EA15 – L; EA16 – L; EA2 LL; EA5 – LL).
∞ Solicitar a algumas crianças que contem a história do livro, usando suas próprias palavras,
observando as ilustrações do livro (EA9 LL).
Professor: nesse livro, a imagem completa o texto, permitindo uma leitura
que articula os elementos verbais aos não verbais.
∞ Promover uma leitura dramatizada, tendo os estudantes como personagens e a
professora como narradora. Para essa atividade, sugerimos confeccionar cartazes com
os nomes das personagens para caracterizar as crianças, já que as personagens são
palavras (EA25-L).
2º momento – Entendendo a história
Neste momento, pretende-se aprofundar a compreensão da história lida para as crianças.
Apresentamos dois grupos de questões que deverão ser respondidas por escrito, em dupla.
Professor: o objetivo de trabalhar em dupla é proporcionar às crianças a possibilidade
de interagir e trocar opiniões a respeito do texto. A ideia é que, ao interagir com
o colega e discutir sobre os sentidos do texto, as crianças construam sua própria
compreensão. As questões aqui apresentadas servirão como roteiro para o debate
em dupla. A resposta, dada por escrito, permite aos aprendizes organizarem seu
pensamento e construírem a síntese das discussões realizadas pela dupla.
O primeiro grupo de questões deverá versar sobre as informações relevantes que,
coordenadas, recuperam o enredo do texto e as relações entre suas partes (EA8 – L; EA10 –
L; EA11 – L). Feita essa atividade, você pode pedir às crianças que apresentem suas respostas
ao grupo, possibilitando uma discussão em torno dos aspectos temáticos (EA13 – O).
Ex.:
1) Por que as palavras resolveram conversar?
2) Quais foram as três primeiras palavras a se explicar? Por que elas foram as primeiras?
3) Por que essas palavras eram mais fáceis de se explicar?
4) As palavras COMEÇAR e TERMINAR acabaram concordando que “para poderem se
explicar tinham que acabar se emprestando” Por quê?
O segundo grupo de questões deverá versar sobre os recursos lexicais utilizados pela autora.
Elas levam a criança a refletir sobre o uso de diferentes recursos lexicais para a produção
do sentido pretendido pela autora e, no caso específico desse texto, provocam reflexões
sobre o tema principal, que é o significado das palavras. A sequência da apresentação das
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produção de um verbete pelos estudantes. (EA9 – L; EA10 – L; EA11 – L; EA15 – L; EA1 – L//
AL; EA2 – L/AL; EA25 – E; EA26 – E).
Ex.
Pensando sobre o significado das palavras:
1. Na história, a palavra AMANHECER queria mudar para DESANOITECER. Imaginem
agora que as palavras abaixo também quisessem mudar. Como ficariam?
– CLAREAR: ___________________________________________________
– ACORDAR:___________________________________________________
– DIMINUIR: ___________________________________________________
2. Na história, as palavras CURIOSIDADE e SAUDADE não se explicaram, mas se fizeram
entender através de ações e gestos. Imagine como essas duas palavras poderiam
explicar o seu significado. O que elas diriam?
– CURIOSIDADE: ___________________________________________________
– SAUDADE: _______________________________________________________
3. Escreva a palavra da história que se relaciona aos versos abaixo:
_____________________
– Me chutam com os pés,
me jogam com as mãos.
Sou sempre redonda,
sempre sou diversão.
_____________________
– Vivo dentro da água
e por isso tenho de nadar.
Nunca ninguém me ensinou,
nunca tive de treinar.
_____________________
– Conto muitas histórias
para quem quiser me ler.
Conto histórias que aconteceram
e outras que podem acontecer.
_____________________
– Não deixo ninguém ficar sozinho.
Esta é minha função.
Sou como o cimento que junta os tijolos.
sou como a manteiga juntando o pão
4. Agora, pense numa outra forma de explicar o significado dessas palavras:
BOLA:____________________________________________________________
PEIXE: ___________________________________________________________
LIVRO: ___________________________________________________________
AMIZADE: ________________________________________________________
Atividade 2: Produção de verbete (dicionário ilustrado dos estudantes)
A proposta a seguir busca introduzir o conceito e as características do verbete, como gênero
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textual, informalmente, a partir de uma situação prazerosa de escrita (EA1 – E; EA2 – E; EA3
– E; EA25 – E; EA26 – E; EA28 – E).
1º momento – Preparando o texto
Proponha aos estudantes que pensem e escrevam cinco palavras a partir do seguinte
comando:
1) uma palavra bonita: _____________________
2) uma palavra feia: _____________________
3) uma palavra comprida: _____________________
4) uma palavra doce: _____________________
5) sua palavra preferida: _____________________
2º momento– Produzindo verbete
Proponha que as crianças escrevam sua palavra preferida e o seu significado, à sua maneira.
Peça-lhes que ilustrem o trabalho.
3º momento – Produzindo um dicionário ilustrado
Coloque os verbetes produzidos em ordem alfabética junto com os estudantes. Cole os
trabalhos nesta ordem no mural da sala, montando um dicionário ilustrado.
Professor, o objetivo, aqui, é consolidar conhecimentos sobre a ordem alfabética,
entendendo esse conhecimento como requisito para a busca dos verbetes no
dicionário.
4º Momento – Dramatizando palavras
Propor uma dramatização das palavras escolhidas por cada estudante, que usaria, por
exemplo, um avental no qual a palavra escolhida estaria escrita.
Professor, o objetivo desta atividade é que os estudantes possam expressar os
sentidos evocados pela palavra escolhida, em diálogo com sua experiência pessoal,
através de gestos e expressões corporais.
Atividade 3: Aprendendo sobre o dicionário
O objetivo desta atividade é introduzir o dicionário como suporte do gênero textual verbete
e sistematizar os conhecimentos construídos, levando as crianças a se familiarizarem com
sua função, seus usos, e sua organização (EA1 – L; EA2 – L; EA7 – L; EA68 – L).
1º momento – Conhecendo o suporte dicionário
Proponha a leitura da tirinha, estabelecendo a relação entre a leitura deste texto e a atividade
anterior.
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Disponível em: <http://opensadorselvagem.org/images/image/mafalda%20dicion%C3%A1rio.jpg>. Acesso em: 01 jul. 2013

Converse com os estudantes sobre o que entenderam da tirinha, com o objetivo de mobilizar
os seus conhecimentos prévios sobre o dicionário – o que é, como se usa, como se organiza
etc. -, fazendo perguntas sobre o texto.
Ex.:
1) Por que a menina disse: “Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro
tão grosso?”
2) O que é um dicionário?
3) Quando devemos utilizar o dicionário?
4) Se você fosse procurar as palavras abaixo em um dicionário, em que ordem
elas apareceriam?
pássaro – trampolim – abacate – tinta – papagaio
5) Escreva-as na ordem correta.
____________________________________________________________
Faça o registro das respostas dos estudantes no quadro.
2º momento– Usando o dicionário
Proponha aos estudantes que leiam os textos seguintes.

Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 29 de janeiro 2005, Suplemento Folhinha, p. 4.
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ORIENTAÇÕES PARA CONSULTAR UM DICIONÁRIO
Ao consultar um dicionário é importante observar as seguintes orientações:
1ª – Quando as palavras começam com a mesma letra, deve-se considerar a ordem
alfabética da segunda letra de cada palavra. Veja: alface – amargo – anel – atrasado
2ª – Quando as palavras têm as duas primeiras letras iguais, deve-se considerar a ordem
alfabética da terceira letra. Veja: boate – bobo – boca – bode
3ª – Quando as palavras têm as três primeiras letras iguais, deve-se considerar a ordem
alfabética da quarta letra. Veja: cabana – cabelo – cabide – cabo
4ª – Deve-se proceder sempre da mesma maneira até encontrar a primeira letra que
diferencia as palavras. Há casos em que essa diferença ocorre quase no final da palavra.
Veja: alfabetização – alfabetizado
5ª – Não se esqueça: No alto de todas as páginas de um dicionário são destacadas a
primeira e a última palavra que aparecem nessas páginas, para facilitar a consulta.
Proponha aos estudantes a pesquisa de palavras no dicionário, levando em conta as
instruções dos textos lidos.
3º momento– Sistematizando conhecimentos sobre o dicionário
Proponha aos estudantes atividades escritas que organizem e sistematizem as informações
e conhecimentos construídos sobre o dicionário.
Ex.:
1. Entre quais verbetes da página do dicionário você encaixaria a palavra manso?
maneira – mandíbula – manteiga
2. Como você descobriu o local correto? Justifique sua resposta.
3. Procure no dicionário o significado das palavras acima.
4. Organize os nomes dos professores do quarto ano em ordem alfabética.
5. O que você observou para organizar esses nomes?
6. Observe os grupos de palavras A e B. Organize as palavras de cada um em ordem
alfabética.
GRUPO A – sonhar – sozinho – sol – sorriso – sopa – socorro
GRUPO B – trabalho – trator – trampolim – trapalhão – trança – travesso
7. Que letra você observou no GRUPO A para organizar as palavras? E no GRUPO B?
Atividade 4 – Leitura de verbete
A atividade aqui proposta permite que o estudante compreenda aspectos específicos do
gênero verbete, analisando e sintetizando suas características e particularidades (EA1 – L;
EA21 – L/AL; EA69 – L).
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1º momento: lendo verbete
Proponha às crianças a atividade seguinte (EA25 – E; EA26 – E).
Observe abaixo um verbete retirado de uma página de dicionário.
sonho s.m. 1. Conjunto de imagens, ideias etc. surgidas durante o sono. 2. Fantasia;
ilusão; utopia.; 3. Aspiração; vivo desejo. 4. Bolo fofo, feito de ovos e farinha, e frito.
(Celso Pedro Luft. Minidicionário Luft. São Paulo: Ática, 1999.)

RESPONDA:
1) Qual é a função dos números no verbete apresentado acima?
2) Leia a frase: Durante a noite, em meu sonho, eu voava como uma borboleta.
a) Qual dos sentidos (1, 2, 3 ou 4) é o mais adequado para a palavra destacada na
situação acima?
b) Escolha um outro sentido para a palavra sonho e elabore uma frase, empregando-a.
Depois, escreva qual dos sentidos você empregou na palavra.

Outras atividades ligadas ao tema:
∞ Leitura de texto poético: “Dicionário” (José Paulo Paes).
∞ Leitura e escuta de música: “BE-A-BA” (Toquinho).
∞ Atividades de análise linguística: ditado de palavras estranhas (pouco conhecidas,
diferentes) e posterior pesquisa no dicionário, para verificar o significado de cada uma e
proceder à revisão ortográfica.

1.5.4 Outras Práticas
Os gêneros da ordem do expor têm larga circulação na escola, já que a tipologia expositiva
está associada ao “fazer saber”, ou seja, à leitura, que tem por objetivo a busca de
conhecimentos acerca de um dado assunto. É principalmente na escola que os estudantes
entram em contato com textos didáticos e é importante que aprendam a abordar esses e
outros gêneros do expor, valendo-se deles para se apropriarem de conhecimentos que
lhes sejam necessários ou pelos quais se interessem (EA68 – L). É importante também que
reflitam sobre como os gêneros nos quais predominem sequências expositivas se organizam
e de que estratégias e recursos de linguagem se valem em sua organização (EAs de 69 a 72).
Contextualizando suas práticas, você, professor, pode criar situações em que a leitura de
textos expositivos ganhe maior significado: pode, por exemplo, propor sua leitura para a
organização de projetos interdisciplinares nos quais o texto expositivo apareça como leitura
de referência para abordar algum tema em estudo. Em práticas de escrita, o texto expositivo
pode servir de recurso em diversas situações, nas quais o estudante necessite sistematizar
conhecimentos e informações, como:
∞ tomar notas de aula, em conferências, palestras etc.;
∞ preparar resumos e sínteses de textos, para estudo, por exemplo.
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1.5.5 Avaliação
A principal função dos gêneros da ordem do expor é apresentar sistematicamente
as diferentes formas do saber. Essa função é extremamente relevante nos dias de hoje,
especialmente em razão da disponibilidade da informação, via web. Nas práticas sociais,
esse texto é predominantemente lido e sua função é bastante pragmática. Levando em
conta esse aspecto, entendemos que a leitura do texto expositivo implica a articulação entre
o conteúdo e a forma como esse conteúdo se apresenta no texto em vista da função social
que ele exerce. Sendo assim, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante que
o professor busque avaliar a capacidade do estudante de compreender o funcionamento
desse tipo de texto no seu suporte, bem como a capacidade de identificar informações
relevantes, além de entender como essa informação atua eficazmente num dado contexto.
Isso significa que os estudantes precisam saber, além de identificar o conteúdo dos textos,
em que situações essas informações se aplicam, transformando-as em conhecimento.
É importante ressaltar que o objetivo a ser alcançado com a leitura dos gêneros da ordem
do expor é o de que os estudantes se apropriem de gêneros que lhes viabilizem o acesso
ao conhecimento, de forma que, gradativamente, essa apropriação permita que aprendam,
de forma autônoma, ao longo da vida. As atividades de sistematização de estudo a partir de
textos didáticos – através de questões propostas ou da elaboração de sínteses – de pesquisa
de verbetes em dicionários e enciclopédias, de buscas em sites de consulta são oportunidades
para o professor observar e avaliar a competência na leitura desse tipo de texto.
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2 Ensino Fundamental – ANOS FINAIS
2.1 Sistematizando Conhecimentos sobre gêneros narrativos: o
Conto Fantástico e a Estrutura do Enredo – Etapa: 6º ano
do Ensino Fundamental
2.1.1 Retomando os Parâmetros
A leitura de narrativas está indicada nos PCLP no eixo Leitura e no eixo Letramento Literário. A
narrativa é um gênero abordado pelas práticas de linguagem desde o início da escolarização.
As crianças escutam histórias e as recontam e constroem conhecimentos sobre os gêneros
do narrar, mesmo antes de alfabetizadas. A sistematização desse conhecimento, já
mobilizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em atividades de oralidade e escrita,
está prevista, conforme orientação dos PCLP (p.77 rincipalmente para o 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental. Os estudantes devem, ao final dessa etapa, ter consolidado habilidades
leitoras e conhecimentos relativos a como se estruturam os gêneros do narrar (EAs de 39 a
46 – L) e sobre alguns recursos linguísticos que tecem sua coerência (EAs 5, 6 e 8 – AL/L).

2.1.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
As atividades de leitura abaixo descritas demonstram como mediar a leitura de um texto
narrativo. A sequência se divide em duas etapas que apresentam objetivos distintos, porém
complementares:
∞ A primeira etapa vai explorar a leitura do texto, por meio de atividades orais que têm
como objetivo propiciar a construção compartilhada dos possíveis sentidos da narrativa
em questão.
∞ A segunda parte explora a leitura do texto, considerando os recursos linguísticos e
discursivos mobilizados na sua construção, tendo como foco o reconhecimento dos
elementos que compõem a macroestrutura da narrativa, a composição do enredo, e o
reconhecimento do uso dos tempos verbais como organizadores da macroestrutura das
sequências narrativas.
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2.1.3 Apresentação das atividades
Primeira etapa
1º momento – Leitura silenciosa do texto
Aula de Religião
Fernando Sabino

Magricela como a Olívia Palito, mulher do Popeye, parecia um
galho seco dentro do vestido escuro. Era antipática e ranzinza.
Usava óculos de lentes grossas: não enxergava direito, vivia
confundindo um aluno com outro.
A aula de religião não contava pontos nem influía na nossa
média, mas a diretora nos obrigava a frequentar.
Um dia apareceu uma barata na sala de aula. Descobrimos
então que dona Risoleta tinha verdadeiro horror de baratas:
soltou um grito, apontou a bichinha com o dedo trêmulo e
subiu na cadeira, pedindo que matássemos. Era uma barata
grande, daquelas cascudas.
A classe inteira se mobilizou para matá-la. Foi aquele alvoroço:
empurrões, cotoveladas, pontapés, risos e gritaria, todos querendo atingi-la primeiro. E a
coitada, feito barata tonta, escapando por entre nossas violentas patadas no chão. Até que,
de repente, tive a sorte de dar com ela passando a correr entre meus pés – esmigalhei-a
numa pisada só.
Fui aclamado como herói, vejam só: herói por ter matado um barata. Até dona Risoleta me
agradeceu, trêmula, descendo da cadeira e me dando um beijo na testa. Esse beijo a turma
não me perdoou, durante muito tempo fui vítima da maior gozação: diziam que dona
Risoleta estava querendo me namorar.
Deste episódio nasceu uma brincadeira que passamos a fazer em toda aula de religião,
duas vezes por semana. Alguém trazia uma barata viva dentro de uma caixa de fósforos
vazia para soltar na sala de aula entre as carteiras, até que um aluno denunciasse a sua
presença. Quando não era a dona Risoleta que soltava um gritinho:
– Uma barata!
Às vezes mais de um menino trazia de casa para soltar na sala a sua barata dentro da caixa
de fósforos ou de uma latinha. Tínhamos de combinar antes, pois, se aparecessem muitas
de uma vez, dona Risoleta acabava desconfiando.
Um dia ela foi reclamar providências da diretora, dizendo que o prédio era velho, estava
precisando de uma limpeza em regra, vivia cheio de baratas. Naquele tempo não havia
dedetização, de modo que a diretora não tomou providência nenhuma, nunca tinha visto
barata na escola, aquilo eram fricotes da dona Risoleta.
E a coisa ficou por isso mesmo, de vez em quando aparecendo uma baratinha, para alegrar
as aulas de religião. Houve uma que subiu pela perna da professora e foi se esconder
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Até que o Dico um dia esqueceu na carteira uma caixa de fósforos com a barata dentro.
Sem saber para que diabo aquele aluno havia de ter trazido fósforos de casa, se todos nós
éramos crianças, não fumávamos, dona Risoleta, curiosa, abriu a caixa. A barata saltou em
sua cara num voo aflito, largando pedaços de asa no ar, e se refugiou nos seus cabelos. A
coitada só faltou desmaiar de susto. Saiu correndo feito doida, com barata e tudo, e foi nos
denunciar à diretora.
O Dico acabou suspenso por uma semana, como responsável por todas as baratas que já
tinham aparecido. Com isso, ficou sob ameaça de perder o ano, por falta de frequência.
(Texto extraído do livro O menino no espelho. 16ª ed. São Paulo: Record. p. 113-115)

2º momento – Construção coletiva da compreensão do texto, com mediação do professor
O professor pedirá aos estudantes que façam um breve resumo oral do texto e que
apresentem suas impressões de leitura. A partir do reconto, o professor poderá verificar se
os estudantes tiveram uma compreensão global do texto. As impressões de leitura revelam
a interação do estudante com o texto, por exemplo: a identificação com os personagens
(de que personagens gostou ou não; se teria agido da mesma forma...); a avaliação do
conflito principal e da forma como ele foi resolvido (a trama o envolveu?; teria dado o
mesmo desfecho aos fatos?...); as emoções despertadas (os sentimentos e reações que a
história evoca: riso?; incômodo pelo que os estudantes aprontaram com Dona Risoleta?;
(des)aprovação das atitudes dos estudantes?...)(EA1 e EA2 – LL).
É essencial que o professor também chame a atenção para o fato de o texto lido fazer
parte de um romance do autor Fernando Sabino. Assim trata-se de uma história em meio
a outras, o que pode aguçar a curiosidade dos estudantes e levá-los a construir hipóteses
sobre outros possíveis episódios. Partindo da leitura de um fragmento, o professor deve
apresentar o livro aos estudantes e estimular sua leitura (EA4 – CA/LL).
O professor pode explorar também o humor pretendido e a forma como ele foi construído
no texto, isso é: o cenário escolhido, os aspectos caricaturais das personagens envolvidas; a
travessura dos estudantes e suas consequências (EA12 – L).
Professor, observe que a atividade acima envolve expectativas de aprendizagem dos
eixos da Leitura (EA39 – L) do Letramento Literário (EA2 e EA6 – LL). Ou seja, quando
lemos narrativas literárias na escola, a partir de uma boa mediação, aprendemos muito
sobre os gêneros narrativos, desenvolvemos, sem dúvida, habilidades para abordar
esses gêneros e, de outro lado, vivenciamos processos de interação com o texto que
nos levam a nos identificarmos com sua história, com seus personagens, a fruir o
texto, o que contribui para a descoberta do prazer da leitura.
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Para uma boa interação com a história de Fernando Sabino, é importante que você
ofereça aos estudantes algumas informações sobre: o autor; as escolas de “outros
tempos”; a obrigatoriedade do Ensino Religioso como disciplina em muitas escolas
etc. Essa atividade de leitura pode, até mesmo, motivar diálogos sobre o tema da
escola e das relações entre professores e estudantes.
Segunda etapa
1º momento – a macroestrutura da narrativa e os elementos constitutivos do enredo
A mediação do professor nesse momento visa à observação de como a estrutura do enredo
da narrativa está organizada (EAs de 39 a 46 – L). O professor deve conduzir os estudantes
à observação de que os textos narrativos se organizam por meio de diferentes “partes” com
objetivos distintos e de que essas partes são sinalizadas por pistas linguísticas.
Orientação (apresentação): é o pano de fundo da narrativa. Trata-se de sequências
descritivas que, geralmente, iniciam as narrativas, podendo aparecer também em outros
momentos do texto. Na orientação, apresentam-se os personagens, suas características
físicas ou psicológicas, seus hábitos, sua rotina (EA8 – AL/L). Trata-se do cenário da narrativa,
um espaço-tempo, relativamente “estático”, marcado por ações inacabadas ou que se
repetem no tempo. O tempo verbal predominante é o pretérito imperfeito (EA6 – AL/L).
No texto, é possível observar uma orientação inicial, que começa em “Magricela como a
Olívia Palito” (1º§) e termina em “a diretora nos obrigava a frequentar” (2º§). Mas é importante
observar que há outros momentos de orientação ao longo da trama, como, por exemplo, no
6º parágrafo, quando se passa a narrar o que se tornou “um hábito da turma de estudantes”:
“Alguém trazia uma barata viva dentro de uma caixa de fósforos vazia para soltar na sala de
aula entre as carteiras, até que um aluno denunciasse a sua presença”.
Complicação: é a parte do enredo em que se dá o conflito, desencadeando-se uma série de
ações que conduzem ao clímax. As ações são predominantemente pontuais, desenvolvendose numa “linha do tempo”. O tempo verbal por excelência da complicação é o pretérito
perfeito (EA 6 – AL/L). No texto em questão, a complicação começa, no terceiro parágrafo,
com o aparecimento de uma barata, e é linguisticamente marcada: (1) pela expressão “um
dia”, que indica uma oposição em relação ao cotidiano das aulas de religião, até então; e
(2) pela mudança na perspectiva verbal, indicada pelo uso do pretérito perfeito: “Um dia
apareceu uma barata na sala de aula[...]”.
Clímax: é o ponto em que a sequência de ações chega ao momento de maior tensão,
tornando o desfecho inevitável. No texto, podemos identificar o clímax no momento em
que o estudante Dico esqueceu, na carteira, uma caixa de fósforos com uma barata dentro.
A transição entre o clímax e o desfecho foi marcada pela expressão “até que”.
Desfecho: é a solução do conflito. No texto, o conflito é resolvido com a suspensão de
Dico, que acaba sendo responsabilizado pela travessura de todos os demais. É importante

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

observar que o desfecho retoma o ponto inicial, restabelecendo o “equilíbrio” rompido pela

67

complicação.
A leitura de narrativas com foco na análise de componentes de sua macroestrutura
envolve, como se pode observar, vários conhecimentos sobre a linguagem, como
aqueles relativos ao tempo verbal. Reforçamos, portanto, que é nas práticas de leitura,
produção escrita e oralidade que os conhecimentos sobre a linguagem são mobilizados
e trabalhados. No caso da leitura do texto literário, essa prática não deve, no entanto,
realizar-se em prejuízo do contato prazeroso com o texto.
A observação da forma textual, das estratégias
narrativas – ou seja, das escolhas que os autores
fazem para contar suas histórias – é uma habilidade
que costumamos observar em leitores que gostam
de ler ficção. Tais leitores costumam, além de
apreciar as histórias, apreciar a forma de contá-las.

A respeito dos leitores de narrativas,
vale a pena conhecer Seis passeios
pelo bosque da ficção, obra em
que o escritor e semiólogo Umberto
Eco aborda a leitura de narrativas,
representando
metaforicamente
a experiência como “um passeio
por um bosque” que possibilita
descobertas inúmeras.

2º momento – Sistematizando conhecimentos sobre a narrativa
Depois do trabalho de leitura, mediado oralmente pelo professor, propomos que os
estudantes sistematizem a leitura feita, por meio de um exercício.
1. O texto “Aula de religião” apresenta uma ORIENTAÇÃO inicial que situa o leitor, apresentando
uma das personagens da história.
a.	Identifique o início e o fim da orientação inicial do texto.
• Começa em: “Magricela como a Olívia Palito[...] (1º parágrafo)
• Termina em: “obrigava a frequentar” (2º parágrafo)
b.	Quem é a personagem descrita logo no início do conto? Como ela é caracterizada?
A personagem é Dona Risoleta, a professora de religião, que é descrita como uma mulher
muito magra, antipática e confusa.
2. No texto lido, além da orientação inicial, há outros momentos que têm como objetivo
descrever cenários e ações habituais das personagens. Retire do texto exemplos que
orientam o leitor quanto a:
∞ cenário: “o prédio era velho, estava precisando de uma limpeza em regra, vivia cheio de baratas”
∞ hábitos dos personagens: “Alguém trazia uma barata viva dentro de uma caixa de fósforos
vazia para soltar na sala de aula entre as carteiras”
3. Qual foi o tempo verbal usado preferencialmente na orientação? Dê três exemplos.
O tempo preferencialmente usado na orientação foi o pretérito imperfeito. Como exemplos,
podemos citar: parecia, era, usava.
4. Explique o uso desse tempo verbal, considerando sua função na narrativa.
O pretérito imperfeito expressa ações inacabadas ou que se repetem no passado, permitindo,
assim, a construção de uma perspectiva temporal apropriada para o estabelecimento do
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cenário da narrativa, bem como para a apresentação da rotina dos personagens.
5. A complicação é a parte da narrativa em que se desenvolve o conflito do enredo
a. Apresente o fato que dá início à complicação do texto.
A complicação tem início quando uma barata aparece na sala de aula e os estudantes descobrem
que a professora tem medo do inseto.
b. Que mudança esse fato trouxe para as aulas de religião?
Os estudantes, que viam as aulas como uma obrigação, passaram a trazer baratas para
assustar a professora e a se divertir com o alvoroço que isso causava.
c. Qual foi o tempo verbal usado preferencialmente na complicação? Dê três exemplos.
O pretérito perfeito é o tempo por excelência da complicação. Citamos como exemplo: apareceu,
descobrimos, mobilizou.
d. Explique o uso desse tempo verbal, considerando sua função na narrativa.
O pretérito perfeito expressa ações pontuais, momentâneas, permitindo a construção de uma
sequência de eventos que se sucedem na linha do tempo.
6. O desfecho apresenta a solução do conflito. Explique de que forma o conflito principal da
narrativa foi solucionado?
Dico é responsabilizado por todas as baratas que já tinham aparecido e é suspenso das aulas
por uma semana.
É importante que o trabalho com os elementos da narrativa contemple o fato de que há outras
formas de organização dos elementos do enredo. Dessa forma, além dos textos modelares
– como o que analisamos acima -, é relevante oferecer aos estudantes a oportunidade de
leitura de textos que rompem com a estrutura modelar, como aqueles em que se suprime a
orientação inicial ou em que a ação é interrompida, em vários momentos da narrativa, para
que se crie o suspense.
3º momento– produzindo narrativas
Feita a leitura do texto e a abordagem atenta de suas estratégias, o professor pode propor
que os estudantes escrevam sobre experiências vividas na escola, episódios que ficaram na
sua lembrança e que mereceriam um registro: experiências curiosas, engraçadas, alegres,
decepcionantes... Essas histórias poderão compor um pequeno livro de narrativas, que será
distribuído às crianças ao final do ano letivo. Essa prática pode ser bastante estimulante
e produtiva. Para chegar à versão final do texto a ser publicado, o professor vai orientar
várias reescritas de um mesmo texto, o que é fundamental para o aprendizado da escrita,
conforme discutido nos PCLP (P.107).

2.1.4 Outras práticas
∞ Você poderá promover uma roda de leitura com outros contos. Primeiramente para
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muito: contos de terror, contos de suspense, contos fantásticos. Pode-se, mesmo,
explorar as diferenças e semelhanças entre os subgêneros.
∞ A formação do leitor literário requer a criação de espaços e práticas mais “espontâneas”
de leitura. É importante que o professor invista nisso, estimulando os estudantes, por
exemplo, a irem à biblioteca com frequência para escolherem leituras de sua preferência.
O professor ou o bibliotecário devem orientar essa pesquisa ao acervo da biblioteca.
∞ Pode-se criar a “hora do conto”, momento em que os estudantes apresentam, uns para
os outros, narrativas de que gostaram, lendo-as de forma expressiva. Outra forma de
divulgar livros e estimular leituras é criar uma espécie de jornal (ou blog) literário, em que
os aprendizes, entre outras atividades, resenham livros de que gostaram. Várias pesquisas
já demonstraram que a indicação de amigos é fator que estimula a leitura entre jovens
e adolescentes.
∞ Outra prática simples que estimula a leitura literária é o professor falar dos livros de que
gosta, das narrativas ouvidas e lidas que participaram da sua formação como leitor.4

2.1.5 Avaliação
O aprendizado da leitura pressupõe avaliação contínua. Mas a relação entre avaliação
e leitura literária é, sem dúvida, delicada, na medida em que o que está em jogo não é
somente o aprendizado de habilidades leitoras e estratégias para abordar o texto literário,
mas o “aprendizado” de uma experiência particularmente subjetiva: a experiência estética,
que diz respeito à fruição na leitura.
O desenvolvimento do estudante como leitor de literatura pode ser entrevisto, por exemplo,
nas escolhas de leitura que faz (EAs de 4 a 6-CA-LL), na forma e na frequência com que
e como interage com o livro e com as histórias que lê (EA 2 e 3-CA-LL). Muitas vezes, em
momentos de conversa mais espontânea em torno de textos literários lidos, as impressões
de leitura dos estudantes são reveladoras de sua habilidade, e mesmo de seu gosto, em
interagir com esses textos.
Portanto, as avaliações escritas – também necessárias – não são suficientes para registrar
os avanços ou desafios a serem superados no processo de Letramento e de Letramento
Literário. Além do instrumento prova escrita e individual, outros devem ser utilizados, como:
discussões em seminários; a participação em “rodas de leitura” e na “hora do conto”; os
trabalhos em grupo realizados com a mediação do professor; resenhas de leituras etc.

4 Outras sugestões de atividades podem ser vistas na unidade sobre a leitura de gêneros narrativos – crônica e conto – apresentada
para o Ensino Médio
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2.2 O Estudo do Relato: o Gênero Jornalístico “Notícia
Impressa” – Etapa: 6º Ano do Ensino Fundamental
2.2.1 Retomando os Parâmetros
Gêneros do discurso de relato são apresentados às crianças já no 3º ano do Ensino
Fundamental. No entanto, é principalmente no 6º ano que os relatos são alvo de
sistematização. Os PCLP (p.83) elencam várias expectativas de aprendizagem que podem
auxiliar o professor a explorar gêneros como as notícias, reportagens, relatos biográficos,
relato de experiência vivida etc.

2.2.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência em pauta propõe duas atividades de leitura que têm como objetivo trabalhar
com o gênero jornalístico notícia impressa. A primeira propõe a leitura de uma notícia
publicada em revista e focaliza os elementos constituintes de sua estrutura (EAs de 88 a 90 –
L). A segunda atividade propõe o trabalho com uma notícia publicada em jornal, destacando
as estratégias utilizadas para ordenar as informações e os efeitos discursivos pretendidos
com essa ordenação (EAs 91, 93 e 94 – L).

2.2.3 Apresentação das atividades
Atividade 1 – Explorando a estrutura da notícia
1º Momento – Motivação
No 7º ano do Ensino Fundamental, é muito provável que os estudantes já tenham tido
contato com notícias escritas e faladas em casa e na escola. Assim, pode-se começar o
trabalho, a partir do conhecimento que os estudantes já construíram, mesmo que de forma
não sistematizada, acerca da notícia jornalística. Antes de lhes apresentar as notícias a serem
lidas, é importante que você conduza a interação, de modo a recuperar as condições de
produção (EA2 – L) desse gênero textual, fazendo aos estudantes perguntas tais como:
1. Onde as notícias, geralmente, são publicadas ou veiculadas?
2. Quem as escreve e quem as publica?
3. Com que objetivo são publicadas?
4. Quem são os “consumidores” de notícias?
5. Que fatos, geralmente, se tornam notícia?
Anote no quadro uma síntese das contribuições dos estudantes, isso é, das conclusões a
que a turma chegou, depois da discussão feita oralmente.
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informações
Antes da leitura da notícia propriamente dita, explore elementos, tais como: data e fonte de
publicação, seção, título, imagens e legendas, entre outros.
Notícia 1: Mulher irada ataca Monalisa
Revista ISTO É – Edição 2075 – 19 agosto 2009

A semana
LOUVRE
Mulher irada ataca Mona Lisa
Uma mulher russa, enraivecida porque não lhe
forneceram em Paris a cidadania francesa, decidiu
extravasar a sua ira na inofensiva e estática Mona Lisa.
“Armada” com uma xícara que levava dentro da
bolsa, ela foi ao Museu do Louvre e se postou diante
do quadro – que é protegido por um vidro. Atirou-lhe
a xícara. Claro que a obra de Leonardo da Vinci nada
sofreu. Continua no Louvre com seu enigmático sorriso,
enquanto a autora do ato de vandalismo foi presa.
Professor, é sempre oportuno lembrar a importância da leitura de imagens no
trabalho com diferentes gêneros textuais, como um meio para provocar outras
possibilidades de leitura e exposição de pontos de vista pelos estudantes.
Em relação à notícia em questão, procure explorar:
a) O fato de se tratar de uma notícia publicada em uma revista semanal e não em um jornal
impresso (EA7 – L).
b) A seção em que a notícia foi publicada – A semana – e as inferências possíveis acerca
dos assuntos publicados nessa seção.
c) A relação entre o nome Louvre e a imagem que ilustra a notícia (Informe aos estudantes
que o quadro “a Monalisa”, obra de Leonardo da Vinci, se encontra exposto no museu
do Louve, em Paris).
d) O título da notícia e sua relação com a imagem e o nome Louvre.
3º Momento – Leitura do texto para confirmação (ou não) das antecipações feitas
Depois da leitura, você pode verificar quais das antecipações feitas se confirmaram e,
também, colocar em destaque outras questões, tais como:
∞ o fato de a notícia em foco não veicular necessariamente um fato de interesse público,
mas um fato curioso, extraordinário;
∞ o fato de a notícia não ser um gênero textual assinado.
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4º Momento – Explorando a estrutura da notícia (EA88-L)
A atividade a seguir propõe que as perguntas sejam respondidas por escrito, depois de
discutidas coletivamente, com mediação do professor. As perguntas servirão para facilitar a
compreensão da estrutura da notícia e de questões linguístico-discursivas a ela relacionadas.
Durante a interação com a turma, o professor poderá observar a apreensão que os
estudantes têm do gênero, que atividades se apresentam como mais desafiadoras e como
são solucionadas por eles.
ATIVIDADE ESCRITA
1. As notícias em geral respondem às seguintes perguntas: quem? o quê? quando? onde?
como? por quê?, que constituem os elementos principais da notícia. Os elementos para
quê? e por isso... também podem aparecer.
a. Com base na notícia que acabamos de ler, responda:
∞ O quê? O ataque ao quadro da Mona Lisa.
∞ Quem? Uma mulher russa.
∞ Onde? No museu do Louvre.
∞ Como? Uma xícara foi atirada no quadro.
∞ Por quê? A cidadania francesa foi negada à mulher russa.
∞ Por isso... A mulher russa foi presa por vandalismo.
Professor, é importante que o estudante perceba que o elemento “o quê”
corresponde ao fato principal da notícia, ou seja, àquele ao qual o autor da
notícia deu maior destaque. O título da notícia é a pista que podemos utilizar
para identificar o fato principal (EA 89 e 90).
2. O elemento “quando” não aparece de forma explícita no texto, mas o leitor pode
estabelecer o período de tempo em que o fato principal aconteceu:
O ataque ao quadro de Mona lisa ocorreu antes do dia ___________________
19 de agosto de 2009.
Se o elemento “quando” não aparece de forma explícita no corpo da notícia, o leitor
deve apoiar-se na data de publicação.
Os fatos, em uma notícia, podem ser relatados, obedecendo-se ou não à ORDEM
CRONOLÓGICA, ou seja, aquela em que os fatos ocorreram.
ORDEM CRONOLÓGICA: quando a ordem dos fatos, no texto, é a mesma daquela
em que os fatos aconteceram.
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Lisa”. Localize-os abaixo na linha do tempo:

Negação da cidadania

Ataque ao quadro

Prisão da mulher russa

Professor, atenção: as notícias, geralmente, rompem com a ordem cronológica
para colocar, no primeiro período do texto, o fato de maior destaque. A notícia
em foco foge a esse padrão.
4. Leia novamente o título da notícia: “Mulher irada ataca Mona Lisa”. Em que tempo a forma
verbal “ataca” está conjugada?
A forma verbal “ataca” está conjugada no presente.
5. Considerando que a notícia relatou um fato passado, explique por que o tempo utilizado
no título foi o presente? (EA 41-L– AL)
A utilização do presente para se referir a um fato do passado cria um efeito discursivo
de aproximação do fato já ocorrido do tempo em que se encontra o leitor no momento de
processamento do texto.
Professor, considere e discuta as hipóteses levantadas pelos estudantes.
Atividade 2 – Recursos e estratégias textuais
Notícia 2: Menino fica trancado em escola municipal em Betim (MG)
Folha de S. Paulo – 17 de março de 2010 – Cotidiano

Menino fica trancado em escola municipal em Betim (MG)
Um menino de 10 anos ficou trancado dentro de uma sala de aula em uma escola
municipal em Betim, Minas Gerais, na tarde de terça-feira (16).
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, por volta das 17 h, a professora saiu da
sala com os outros estudantes e trancou a porta. O menino teria ficado cerca de 20
minutos trancado e depois pulou a janela, de cerca de 4 metros de altura.
De acordo com Sandra Gomes, secretária-adjunta de educação de Betim, ainda não
se sabe se a professora não viu o menino dentro da sala quando deixou o local ou se a
criança se escondeu. “Nós vamos apurar os fatos para saber se houve negligência ou o
que aconteceu”, disse Sandra.
Após a queda, a criança foi levada ao hospital Unimed. Ainda de acordo com a secretáriaadjunta, o menino não teve ferimentos e foi liberado.
Outro caso
No início do mês, um menino de três anos foi esquecido por funcionários em uma
creche municipal no bairro Jardim Nova Canudos, em Vinhedo (79 km de São Paulo). A
criança foi resgatada pela mãe, que precisou pular o muro e quebrar um vidro do local.
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Quando a mãe foi buscar a criança, foi informada por funcionários que todas já tinham
ido embora. Após procurar o filho na casa de parentes e amigos, a mãe voltou à creche
que já estava fechada e quando ouviu o choro de seu menino pulou um muro e quebrou
o vidro da sala de aula em que a criança estava para acalmá-la.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u708141.shtml>. Acesso em: 30-09-2013.

1. Leia novamente o primeiro parágrafo da notícia e identifique os seguintes elementos:
∞ Quem? Um menino de 10 anos.
∞ O quê? Um menino ficou trancado dentro de uma sala de aula.
∞ Onde? Em uma escola municipal em Betim, Minas Gerais.
∞ Quando? Na tarde de terça-feira, dia 16.
Atenção!
Os fatos acima identificados compõem o lide (do inglês, lead). Esse é um termo
jornalístico que indica a primeira parte de uma notícia e que tem como objetivo
prender a atenção do leitor, fornecendo-lhe as informações básicas (EA90-L). Do lide,
constam o fato noticiado (quem fez o quê?) e as circunstâncias principais em que ele
ocorreu (onde e quando, na notícia em questão). O restante da notícia (denominado
“documentação”) desenvolve os elementos informativos referidos no lide.
2. O segundo e terceiro parágrafos, que compõem a documentação do primeiro caso da
notícia em questão, respondem às perguntas COMO e POR QUÊ. Quais são as possíveis
explicações para o fato de o menino ter ficado trancado na sala de aula?
Segundo a notícia, a professora saiu da sala com os outros estudantes e trancou a sala, mas
não se sabe ainda se ela foi negligente ou se o menino se escondeu.
3. O quarto parágrafo corresponde ao elemento POR ISSO. Quais foram os desdobramentos
da queda do menino?
A criança foi levada ao hospital e, sem ferimentos, foi liberada.
Professor, chame a atenção dos estudantes para o fato de que, diferentemente das
narrativas ficcionais, os textos jornalísticos não criam suspense, ao contrário, trazem,
logo no início do texto, isto é, no lide, o essencial do fato ocorrido (EA89-L). As
demais informações registram a documentação dos desdobramentos desse fato. É
importante observar, por exemplo, que o jornalista cita, nessa parte, a fonte de suas
informações (no caso em questão, a Secretaria Municipal de Educação de Betim).
4. A notícia 2 relata dois casos de crianças esquecidas em escola.
a) Que fatos são esses?
O caso do menino esquecido em uma escola de Betim – MG; e o caso do menino esquecido em
uma creche de Vinhedo – SP.
b) Qual dos dois casos é o foco principal da notícia? (EA90-L)
O foco principal da notícia é o esquecimento da criança de Betim.
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c) Que estratégias são utilizadas para dar destaque ao fato principal?
O fato principal está no título da notícia e também é o primeiro fato relatado. O segundo aparece
como um desdobramento sob o título “outro caso”.
5. O esquema a seguir apresenta os fatos que compõem a notícia na ordem em que eles
aparecem no texto. Numere-os, obedecendo à ordem cronológica:
( 2 ) Menino ficou trancado na sala de aula
( 1 ) Professora saiu com estudantes e trancou a porta.
( 3 ) Menino pulou a janela.
( 6 ) O fato será apurado pela Secretaria de Educação.
( 4 ) O menino foi levado ao hospital.
( 5 ) O menino foi liberado do hospital.
6. A notícia coloca em destaque o fato de um menino de Betim ter ficado trancado na sala
de aula. Se o objetivo do redator da notícia fosse destacar a queda do menino de 10 anos,
teria de fazer modificações no título e no lide. Reescreva o título e o lide para atender a esse
objetivo.
Sugestão de resposta:
Título: Menino cai da janela de escola em Betim (MG)
Lide: Um menino de 10 anos pulou da janela da sala de aula em uma escola municipal em
Betim, Minas Gerais, na tarde de terça-feira (16).
Professor, é importante levar os estudantes a perceberem que a ordenação dos
fatos em uma notícia tem a ver com o destaque que se queira dar a eles. Assim,
nossa sugestão de resposta é uma possível redação, entre outras que os estudantes
podem apresentar.
7. Leia novamente o segundo caso relatado, sob o título “Outro caso”, para responder as
questões abaixo:
a) Que informações fazem parte do lide?
O lide apresenta o fato ocorrido, as pessoas envolvidas, quando e onde ele ocorreu.
b) Qual é o fato de maior destaque nessa notícia?
Deu-se maior destaque ao fato de o menino ter sido esquecido por funcionários da creche.
c) Considerando esse fato de maior destaque, escreva um título para a notícia.
Funcionários esquecem menino de três anos em creche de Vinhedo (SP).
d) Se o fato de maior destaque fosse o resgate do menino pela mãe, como o título e o lide
poderiam ser redigidos?
Sugestão de redação:
Título: Mãe resgata filho esquecido na creche por funcionários.
Lide: No início do mês, uma mulher resgatou o filho de três anos que foi esquecido por
funcionários em uma creche municipal no bairro Jardim Nova Canudos, em Vinhedo (79 km de
São Paulo). A mãe precisou pular o muro e quebrar um vidro do local para resgatar a criança.
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Professor, a notícia jornalística é um gênero que permite a abordagem de vários
aspectos de uso da linguagem. Apenas alguns poucos foram explorados nas
atividades acima. Sugerimos, ainda, como complementação do trabalho, outras
atividades.

2.2.4 Outras práticas
∞ Exercite com os estudantes a redação de títulos e manchetes; a comparação de notícias
sobre um mesmo fato publicadas em diferentes jornais; as formas de inserção do
discurso direto e indireto na notícia e as vozes verbais.
∞ Realize oficinas de exploração de diferentes jornais impressos com o objetivo de observar
a primeira página; os diferentes cadernos que os compõem; os diferentes gêneros
jornalísticos.
∞ Confeccione um jornal mural com notícias de interesse da comunidade escolar. O jornal
pode ser atualizado periodicamente por grupos diferentes de estudantes.
∞ Selecione notícias variadas de interesse e escolha dos estudantes, que deverão trazê-las
semanalmente para a sala de aula e relatá-las aos colegas.

2.2.5 Avaliação
Na sala de aula, a avaliação da leitura deve ser uma prática constante. No caso da notícia
impressa, gênero estudado neste capítulo, há várias formas de avaliar seu domínio pelos
aprendizes. Isso pode ser feito em atividades de leitura, escuta, produção escrita. É
importante motivar o interesse dos estudantes pela leitura do gênero, como forma de se
manterem informados sobre o que acontece no mundo e à sua volta, e o próprio fato de
se interessarem por ler notícias ou desejarem trazê-las para o debate em sala de aula é um
elemento que o professor deve considerar em sua avaliação. Sistematizado o estudo sobre
os gêneros do relatar situados no 6º e 7º anos, o professor deverá avaliar o que foi aprendido.
Os exercícios de leitura apresentados nas páginas precedentes podem servir como modelo
também para a elaboração de uma avaliação escrita. No entanto, é importante insistir no
caráter qualitativo da avaliação em leitura, que deve servir para que o professor acompanhe
o processo de construção de conhecimento dos estudantes, bem como avalie seu próprio
trabalho, corrigindo rumos, se for o caso.

2.3 Compreensão do Texto Oral – Escuta (Etapa: 6º e 7º anos )
2.3.1 Retomando os Parâmetros
As atividades de escuta podem ser realizadas em qualquer ano da escolarização. Vale
ressaltar, entretanto, que nos anos iniciais os exercícios contemplam mais as questões de
compreensão do texto oral e das relações fala-escrita vinculadas à questão ortográfica; nos
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texto, principalmente sobre os fenômenos linguísticos observados a partir da retextualização,
em que são feitas operações mais complexas. Conforme orientam os PCN, os PCPE, outros
documentos oficiais e vários teóricos de referência, já amplamente divulgados, a oralidade
deve estar presente na sala de aula, a fim de que os estudantes façam reflexões sobre as
relações entre fala e escrita, compreendam o texto oral e participem de práticas de produção
de gêneros orais, para além da conversa e da leitura em voz alta em sala de aula.

2.3.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
Nesta sequência, há uma proposta de evidenciar algumas relações entre o texto oral e o
escrito, a partir da escuta de um pequeno vídeo, em que são enfatizadas tanto questões
linguísticas quanto questões discursivas, num caminho que pretende levar o estudante a
um reconhecimento dos fenômenos da linguagem. As expectativas de aprendizagem aqui
contempladas são EA8, EA9, EA15 e EA16, no eixo da Oralidade, e as EA7, EA8 e EA9, no eixo
da Análise Linguística.
Nesta sequência, serão arrolados alguns exercícios modelares que enfocam reflexões
linguísticas no âmbito do contínuo oralidade-letramento, em que os estudantes poderão
compreender um texto oral, relacionar aspectos da fala a aspectos da escrita, bem como
realizar atividades de retextualização, em que é possível transformar um trecho da modalidade
oral em escrita, relacionando fenômenos dessas modalidades.

2.3.3 Apresentação das atividades
Primeira etapa
Faça alguns comentários sobre o tema que será tratado no vídeo: a adolescência e suas
mudanças físicas e emocionais, bem como as consequências dessas mudanças para a vida
diária do jovem. Primeiramente, é preciso ver o que os estudantes sabem sobre o tema,
estimular lembranças sobre angústias e problemas vividos nessa época da vida, bem como
questionar as formas de amenizá-los. Além disso, você pode fazer comentários sobre o
gênero textual. Trata-se de um trecho de uma reportagem oral.
Segunda etapa
Assistir ao vídeo sugerido “Reportagem especial: adolescência”, disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=D8Bs9IMzjEY>. Acesso em: 12 set. 2013
Após assistir ao vídeo, é fundamental fazer alguns comentários sobre o tema juntamente
com os estudantes. Em seguida, devem ser feitos questionamentos mais direcionados a
aspectos discursivos e linguísticos, conforme veremos a seguir.
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A) Questões de compreensão
1) Considerando o vídeo como um todo, qual é o objetivo comunicativo desse trecho da
reportagem?
2) Perceba que, dentro do trecho da reportagem, há uma outra sequência: uma entrevista
com a psicóloga Andreia.
a) Qual é a finalidade dessa entrevista?
b) Por que se escolheu essa profissional para tratar dos assuntos da adolescência?
3) No interior da reportagem, torna-se relevante entrevistar, além de uma profissional, os
próprios adolescentes? Comente.
4) Considerando o gênero textual, as músicas estão adequadas? Justifique.
Sim, pois são músicas que, em geral, representam o gosto musical dos adolescentes.
5) Ao final do vídeo, a psicóloga entrevistada fornece algumas sugestões para que os
problemas da fase da adolescência sejam amenizados.
Faça uma lista de instruções, sob a sugestão de título “Vivendo a adolescência” em que sejam
reunidas várias dicas para adolescentes, retiradas tanto da fala de Juliana e Pedro, quanto de
Andreia.
B) Questões linguísticas e discursivas
1) A variedade linguística utilizada em todo o vídeo (tanto de Antony, quanto de Andreia) está
adequada ao gênero textual em questão? Justifique.
2) Quando queremos analisar um texto oral, podemos fazê-lo em sua forma original (em
áudio) ou transcrevê-lo para a escrita, tentando preservar algumas características da fala.
Os trechos das tabelas abaixo são transcrições do vídeo a que você assistiu, que permitem
uma melhor visualização do conteúdo dito. Assista novamente ao vídeo. Na segunda cena,
a repórter diz o seguinte:
1 Repórter: um grupinho que, às vezes, dá trabalho”.
a) Quando faz essa afirmação, que gesto ela faz?
b) Por que ela faz esse tipo de gesto?
c) Se o texto fosse apenas escrito, teríamos esse tipo de informação?
3) No início do vídeo, temos o seguinte trecho5:
1 Repórter: este aqui é o antony, ó, que por acaso é meu filho. AGORA
é ele quem vai tocar essa matéria. tá preparado, antony?
2 Antony:
tôô.
5 OBSERVAÇÃO PARA O PROFESSOR: foram usadas “convenções de transcrição”, segundo os pressupostos da Análise da
conversação – AC (Sacks, Schegloff & Jefferson (1974). As convenções são sinais gráficos usados para representar certos fenômenos
da fala. Dentre as mais comuns, usa-se letra courier new tamanho 10, letras maiúsculas apenas para ÊNFASE, dois-pontos para
alongamentos de vogais (é::: significa ééééé), micro pausas entre parênteses (0.2). Tais normas podem ser encontradas nos
teóricos de referências da área da Análise da Conversação e da Sociolinguística Interacional.
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3 Repórter
4 Antony:
5 Antony:
6 Antony:
7 Antony:
8 Andreia:

A

partir

da

vamos lá, então? mãos à obra.
borá lá. vão lá, galera.
é claro que a mãe coruja não iria sair de perto, ne?
minha mãe ficou o tempo todo ali observando a situação.
primeiro, eu quis bater um papo com a psicóloga.
estamos aqui com a andreia, psicóloga.
então, andreia, me fala um pouquinho sobre as mudanças
do adolescente e tudo mais.
é:: uma fase de muita transformação, ne? tanto a nível
corporal, quanto a níve:l psíquico, emociona::l. é::::
(0.2) é uma fase: onde a-a pessoa ela começa a transformar
o seu corpo, né, e juntamente com isso, assim, vem uma
descoberta né, novas relaçõ:es, novas relações com os
pais né também.
comparação

entre

textos

falados

e

escritos,

reflita

sobre
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as

seguintes questões:
a) Nessa transcrição, há trechos que revelam marcas típicas da oralidade? Destaque-as.
Que sinais foram usados para representar tais marcas?
b) As linhas 2 e 4, que são falas de Antony, são respostas às perguntas de sua mãe. Já o
trecho 5 é uma fala em que ele não se dirige à mãe. Ambas têm o mesmo significado na
construção da reportagem? Explique.
c) Nas falas 6 e 7 de Antony, temos também diferenças de interlocutor: explique que
gestos ele faz, a quem dirige suas falas e a importância desse contexto para a construção
do sentido.
d) No caso de um texto escrito, os fenômenos apresentados nas letras b e c seriam
perceptíveis?
4) Veja o texto a seguir, transcrito para a escrita e, em seguida, retextualizado para a
escrita (para uma possível publicação da reportagem numa revista, por exemplo). Que
transformações foram feitas?
TEXTO TRANSCRITO PARA A
ESCRITA

é:: uma fase de muita
transformação, ne? tanto
a nível corporal, quanto
a níve:l psíquico,
emociona::l. é:::: é uma
fase onde a-a pessoa ela
começa a transformar
o seu corpo, né, e
juntamente
com isso, assim, vem uma
descoberta né, novas
relaçõ:es, novas relações
com os pais né também.

TEXTO RETEXTUALIZADO
(sugestão)

É uma fase de muita
transformação, tanto
no nível corporal
quanto psíquico,
emocional. Nesta fase,
a pessoa começa a
sofrer transformações
em seu corpo e,
juntamente com isso,
há uma descoberta de
novas relações, por
exemplo, com os pais.

Quais são as mudanças
perceptíveis?

– eliminação
de marcas da
oralidade;
– eliminação da
repetição;
– reestruturação
sintática.
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5) Agora que você percebeu o que é uma retextualização, faça o mesmo com o texto abaixo:
1 Antony:
2 Juliana:
3 Antony:
4

eu queria saber de você, juliana, que que você acha que
a gente pode fazer pra amenizar es– essa situação.
ah, eu acho que a conversa de pai e mãe é fundamental
porque pra entender melhor ã:: o que a crian– o que a
jovem tá passando pra entender.
e você pedro concorda concorda com a juliana?
ah, concordo eu acho que::: (0.5) muitos pais não
conve::rsam com os filhos, chegam em casa já cansa:dos,
já esquentam o janta:r e não conversam muito, então os
jovens ainda acabam ficando trancado no quarto e falando
mais com os amigos mesmo.

TEXTO TRANSCRITO PARA A
ESCRITA

eu queria saber de você,
juliana, que que você
acha que a gente pode
fazer pra amenizar es–
essa situação.
ah,
eu
acho
que
a
conversa de pai e mãe
é
fundamental
porque
pra entender melhor ã::
o que a crian– o que a
jovem tá passando pra
entender.
e você pedro concorda
concorda com a juliana?
ah, concordo eu acho
que:::
(0.5)
muitos
pais
não
conve::rsam
com os filhos, chegam
em casa já cansa:dos,
já esquentam o janta:r
e não conversam muito,
então os jovens ainda
acabam ficando trancado
no quarto e falando mais
com os amigos mesmo.

TEXTO RETEXTUALIZADO
(sugestão)

Quais são as mudanças
perceptíveis?

2.3.4 Outras práticas
∞ Elaborar uma entrevista com os estudantes, realizar a entrevista, gravar em vídeo, assistir,
transcrever os dados e retextualizar a entrevista, fazendo uma comparação entre trechos
transcritos de fala e trechos retextualizados. É possível que a entrevista seja publicada,
depois, em algum jornal da escola ou blog.
∞ Gravar uma apresentação (de um seminário ou de um debate, por exemplo) dos
estudantes e proceder à mesma análise: adequação das variedades ao gênero, gestos e
expressões faciais acompanham o conteúdo da fala.
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projetos de trabalhos com os gêneros palestra, mesa-redonda, entrevistas, reportagens
e notícias (como na rádio escola, por exemplo), aliando uma diversidade de temas e
objetivos. Vale ressaltar que, para o trabalho com a oralidade, deve-se sempre partir da
produção oral para a escuta e, enfim, para a retextualização, que pode ser publicada em
veículos de divulgação de matérias da própria escola.

2.3.5 Avaliação
A avaliação da apreensão dos conhecimentos adquiridos na atividade de escuta na escola
pode ser feita a partir de novas atividades, em que os estudantes vão relacionar os conceitos
adquiridos nesta aula (sobre relações entre fala e escrita). É preciso que você perceba se,
nas atividades de produção de outros textos da oralidade (entrevistas, seminários, debates),
o estudante emprega os conceitos vistos na atividade de escuta.
É possível realizar trabalhos coletivos em que os estudantes façam adequações entre
gestos e expressões faciais nas apresentações, que gravem, por exemplo, entrevistas
e as retextualizem, que participem de projetos como a Rádio Escola, em que poderão,
efetivamente, usar (e você avaliar) os conhecimentos sobre oralidade.

2.4 A Leitura de Poemas: Desenvolvendo Habilidades e Estratégias
de Leitura – Etapa: 7º 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental
2.4.1 Retomando os Parâmetros
A prática de leitura de poemas começa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Mas é
no 7º, 8º e 9º anos que se prevê, nos PCLP (p. 76), o desenvolvimento de um trabalho
sistemático relativo ao domínio de habilidades e conhecimentos mais complexos, relevantes
à formação do leitor de poemas, pois estão relacionados à capacidade de atribuir sentidos
a recursos da linguagem figurada, bem como a outros recursos de significação e estéticos
(EAs de 28 a 36 – L). Esse processo de sistematização de conhecimentos inclui larga reflexão
sobre a linguagem e sobre a leitura, contribuindo para a formação do leitor literário.

2.4.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A sequência de atividades abaixo ilustra como mediar a leitura de poemas com foco:
∞ Na interpretação de imagens e metáforas poéticas e de outras figuras de linguagem.
∞ No reconhecimento de recursos que elaboram sonoramente o texto.
∞ Em habilidades interpretativas capazes de reconhecer a relação entre a forma e o
conteúdo na leitura do texto literário.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA PORTUGUESA

82

2.4.3 Apresentação das atividades
Atividade 1 – Motivação: Reflexão sobre a Poesia
Essa primeira atividade tem dois objetivos: motivar os estudantes a refletirem sobre a poesia
e ser, para o professor, um instrumento de avaliação, uma avaliação diagnóstica que ajude
a planejar o trabalho com a leitura de poemas. Para sua realização, o professor vai estimular
uma conversa a partir das seguintes questões:
a. O que é poesia?
b. Você gosta de ler poemas? Por quê?
c. Na música pode haver poesia?
d. Você se lembra de algum poema lido ou ouvido de que tenha gostado?
e. Conhece alguém que goste de ler poemas?
Certamente as respostas dos estudantes vão ajudar a indicar como concebem a POESIA,
que valor atribuem a ela e à leitura de poemas. Trabalhar para ampliar essas concepções é
fundamental para a formação do leitor. Pode-se discutir, por exemplo, porque alguns dizem
não gostar de ler poemas, mas gostam de ler, de prestar atenção às letras de músicas,
algumas cheias de poesia. Construir um conceito de poesia, valorizando o que pensam os
estudantes é uma forma de despertar o interesse, o gosto pela leitura de gêneros poéticos,
e este é o principal objetivo do trabalho com a poesia na escola (EA3 – LL).
Atividade 2 – A metáfora poética
As atividades envolvendo a observação das
imagens e metáforas poéticas num poema ou
mesmo numa prosa são das mais importantes

Uma interessante visão da metáfora como
um recurso não só de embelezamento
da poesia, mas de significação muito
presente na linguagem cotidiana pode
ser encontrado em LAKOFF E JOHNSON.
Metáforas da vida cotidiana. Mercado das
Letras, 2002.

para a descoberta da experiência da poesia, pois
apontam para o talento do artista em elaborar imagens e representações metafóricas a partir
do uso criativo e sensível da linguagem. As atividades abaixo estão voltadas para o trabalho
de apreciação desses recursos no texto (EA28 – L; EA31 – L; EA33 – L; EA3 – LL).
1º momento – Declamando/ouvindo o poema
Propomos que o professor leia o poema de Vinicius de Moraes em voz alta para os estudantes
e/ou o escute na versão musicada por Gerson Courad e interpretada por Ney Matogrosso,
que pode ser acessada em: <http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/70762/>.
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Rosa de Hiroshima
Vinicius de Moraes

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada
2º momento– Reconhecendo a metáfora e a imagem poética
O poema de Vinicius de Moraes é construído a partir de uma imagem: a imagem da explosão
da bomba de Hiroshima, que lembra a forma de uma flor, de uma rosa. O poeta, ao escolher
a palavra “rosa” para remeter à bomba, desconstrói a imagem da flor como elemento que se
associa à beleza e à delicadeza. A bomba é a antirrosa atômica, a rosa “radioativa, estúpida,
inválida”. A rosa “sem cor; sem perfume, sem rosa, sem nada”, ou seja, a rosa que não é rosa.
Os efeitos destrutivos da bomba de Hiroshima, que exterminou e mutilou inocentes, estão
colocados na rica adjetivação utilizada pelo poeta: “crianças mudas telepáticas; meninas cegas
inexatas; mulheres rotas alteradas”.
Sugerimos que você, professor, num primeiro momento desta atividade, motive os
estudantes a se manifestarem sobre como interpretaram o poema. A partir das contribuições
deles, promova uma mediação “facilitadora” da leitura. É possível que seja necessário situar
o texto no tempo (EA23 – LL), indicando que, ao escrevê-lo, o poeta remete a uma das
maiores tragédias do século XX: o ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki, duas importantes
cidades japonesas, acontecido em agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Em
algum momento da atividade, seria interessante apresentar a imagem acima, que deve ser
relacionada à metáfora imagética que o poema constrói. Para uma mediação que auxilie
recuperar, sobretudo, as imagens poéticas do texto, propomos as perguntas abaixo:
1. Qual é o assunto do poema de Vinicius de Moraes?
O poema fala da bomba de Hiroshima e denuncia o horror da guerra.
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2. Por que ele tem esse título?
A palavra “rosa”, neste título, é muito significativa. Ela remete à imagem da explosão da bomba,
uma imagem de horror. Vinicius de Moraes desconstrói a associação da rosa com a beleza e a
delicadeza para falar de uma rosa destrutiva, a bomba, a antirrosa.
3. Nos primeiros versos do poema, o poeta pede que pensemos nas crianças, meninas,
mulheres, vítimas da bomba. Que expressões caracterizam as vítimas da guerra? Explique o
sentido dessas expressões.
Os adjetivos podem ser lidos como referência aos terríveis traumas psicológicos (“mudas /
telepáticas”) ou físicos (“cegas / inexatas”), deixados pela guerra. A qualificação das mulheres
como “rotas alteradas” faz referência às alterações genéticas que se verificaram, tempos
depois, nos filhos das mulheres que sofreram a guerra atômica.
4. Nos últimos versos do poema, o poeta qualifica a Rosa de Hiroshima como uma antirrosa.
Que adjetivos são utilizados no texto para qualificar a rosa? Como você compreende esses
adjetivos?
A rosa hereditária, radioativa – os adjetivos fazem referência ao poder destrutivo da bomba, às
deformações genéticas que deixou em muitas gerações.
A rosa estúpida e inválida – com essa adjetivação o poeta condena a bomba, a guerra.
A bomba é a rosa “sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada” – a bomba é a rosa que não é
rosa.
3º momento– Descobrindo a metáfora como recurso da linguagem
A metáfora não é apenas um recurso de ornamentação da linguagem presente nos textos
literários e particularmente nos poemas. Em nosso cotidiano, utilizamos inúmeras metáforas,
que se constituem em um poderoso recurso de significação. Propomos, nesta atividade, que
se explorem com os estudantes várias construções metafóricas presentes na linguagem
cotidiana bem como em nossa música. Vejamos dois exemplos de como fazê-lo.
TEXTO 1
Pau de Arara
Luiz Gonzaga

Quando eu vim do sertão,

Eu penei, mas aqui cheguei (bis).

seu moço, do meu Bodocó.

Trouxe um triângulo, no matolão

A maleta era um saco

Trouxe um gonguê, no matolão

e o cadeado era um nó.

Trouxe um zabumba dentro do matolão

Só trazia a coragem e a cara.

Xote, maracatu e baião.

Viajando num pau-de-arara

Tudo isso eu trouxe no meu matolão.

A canção de Luis Gonzaga fala do retirante da seca, que tendo que abandonar sua terra,
leva-a consigo, dentro de si. A metáfora do ser humano como um “recipiente” – dentro do
qual se encontram valores (como a coragem) lembranças e, sobretudo, uma cultura, toda
a tradição da sua gente, está colocada na expressão metafórica (“Xote, maracatu e baião/
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metonímia, na medida em que estabelece relação entre a música e os instrumentos que a
executam.
TEXTO 2
O Amor É Filme
Cordel Do Fogo Encantado

O amor é filme
Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama
Eu sei por que eu sei muito bem como a cor da manhã fica
Da felicidade, da dúvida, dor de barriga
É drama, aventura, mentira, comédia romântica
(...)
Um belo dia a gente acorda e hum...
Um filme passou por a gente e parece que já se anunciou o episódio dois
É quando a gente sente o amor se abuletar na gente tudo acabou bem,
Agora o que vem depois
O amor é filme
Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama
Eu sei por que eu sei muito bem como a cor da manhã fica
Da felicidade, da dúvida, dor de barriga
É drama, aventura, mentira, comédia romântica
É quando as emoções viram luz, e sombras e sons, movimentos
E o mundo todo vira nós dois,
Dois corações bandidos
Enquanto uma canção de amor persegue o sentimento
O Zoom in dá ré e sobem os créditos
O amor é filme e Deus espectador!
“– A gente devia ser como o pessoal do filme, poder cortar as partes
chatas da vida, poder evitar os acontecimentos!
Num é?!?!”
Cordel do Fogo Encantado– Grupo surgido no final dos anos 90 em Arcoverde
(PE), cujo trabalho mescla música, teatro, poesia. O grupo lançou, com banda de
mesmo nome, seu primeiro CD, em 2001 e se desfez em 2010.
Várias expressões metafóricas do texto remetem à representação do amor como um filme:
“É drama, aventura, mentira, comédia romântica”; “Um filme passou... e já se anunciou o
episódio dois”; “é quando as emoções viram luz e sombras”; “dois corações bandidos”; “Deus
é expectador” etc.
É importante que os estudantes observem as relações estabelecidas nessas construções
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metafóricas: os sofrimentos do amor representados como “drama”; os riscos do amor
como “aventura”; as traições do amor como “dois corações bandidos”; as histórias de amor
vividas como “episódios de um filme” etc. Vários elementos do universo do cinema são
trabalhados nessa bela composição musical para representar a experiência amorosa: tipos
de personagens (bandido), gêneros de filme (comédia, drama, aventura); técnicas (luz e
sombra, Zoom); reações provocadas no expectador (o suspense, a alegria/felicidade, dor
de barriga, dúvida); certos ritos (comer pipoca, chupar bala no cinema). Ao propor a leitura
desse texto com foco nas construções metafóricas, lembre-se, professor, de que os textos,
particularmente os literários, podem receber diferentes interpretações. Portanto, motive os
estudantes a interagir com os textos.
Atividade 3 – Leitura de poemas: a forma sonora do texto
Esta atividade envolve a leitura de dois poemas, que dialogam num exercício de
intertextualidade em que o segundo texto recupera, do primeiro, a experimentação formal
relativa à construção sonora do poema.
Poema 1 – Trem de Ferro
CAFÉ com pão
Café com pão
Café com pão

No riacho
Que vontade
De cantar!

Virge Maria que foi isto maquinista?

Ôo...
Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficia

Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
Ôo...
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
De ingazeira
Debruçada

Ôo...
Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matá minha sede
Ôo...
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Ôo...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...
(Manuel Bandeira)
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1º momento– Declamando o poema
Inicialmente, você deverá ler/recitar o poema “Trem de Ferro” em voz alta (EA10 – LL). Os
estudantes deverão observar o modo como você o declama (EA5 – LL), atentando para o
tom de voz, a entonação, a sonoridade, o ritmo, a pontuação, as rimas, as pausas (EA32 – L).
2º momento – Estabelecendo relações entre forma e conteúdo
Depois da leitura em voz alta do poema, você deve motivar os estudantes a manifestarem-se
sobre ele espontaneamente. É um momento em que podem interagir com o poema, fazer
comentários relacionados ao tema, aos recursos figurativos, aos elementos formais que
constroem a sonoridade do texto. É possível que consigam estabelecer relações entre o
conteúdo do poema e sua forma, sobretudo depois de terem ouvido o texto declamado. A
capacidade de relacionar forma e conteúdo é um sinal de avanço no processo de letramento
literário. Você pode motivar essa interação com o texto a partir das intervenções a seguir.
Roteiro para dialogar com e sobre o poema “Trem de Ferro”
1. Você gostou do poema Trem de Ferro? Por quê?
2. O que mais chamou sua atenção?
3. Na sua opinião, qual é a ideia central desse poema?
4. Observe que o ritmo desse texto pode ser marcado com palmas. Experimentemos.
5. A representação do ritmo, da velocidade do trem de ferro – lento, rápido -, no poema, é
construída a partir de alguns recursos como, por exemplo, a rima, a repetição de versos e
também pela alternância de versos curtos e de versos longos. Encontre alguns exemplos no
poema.
Exemplo de rimas na segunda estrofe; repetição do verso “Café com pão”; o ritmo lento ou
rápido é marcado pela repetição de versos, pelo número de sílabas métricas dos versos.
6. Podemos dizer que o texto descreve três momentos da viagem: o momento da partida,
o trem ganhando velocidade, a chegada do trem. Você consegue reconhecer as partes do
poema que correspondem a esses três momentos?
Professor, as intervenções sugeridas auxiliam a percepção da relação forma/conteúdo nesse
poema clássico de Bandeira, que descreve (EA35 – L) a viagem do trem de ferro, que parece
voltar alegremente para o sertão. Percebe-se claramente a intenção do artista de reproduzir,
na forma textual, o movimento do trem. O mediador deve auxiliar a observação de outros
detalhes do texto, como a paisagem que se pode avistar da janela (“passa pasto, passa boi,
passa boiada”); a representação do canavial como uma “moça bonita de vestido verde” cuja
boca “mata a sede” (uma leitura possível); a presença da arte popular, do folclore, nesse
poema modernista de Manuel Bandeira etc.
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Sugestão: ouvir o poema musicado por Tom Jobim e conversar sobre o arranjo musical
feito e sobre os elementos usados para criar os efeitos pretendidos (EA21-LL). Ver no link
<http://www.youtube.com/watch?v=YylaXbvEGJs>.
Poema 2 – Tem gente com fome
Trem sujo da Leopoldina
Correndo, correndo,
Parece dizer:
Tem gente com fome,
Tem gente com fome,
Tem gente com fome...
Piiiiii!
Estação de Caxias
De novo a correr,
De novo a dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome...
Vigário Geral
Lucas, Cordovil
Braz de Pina
Penha Circular,
Estação da Penha,
Olaria, Ramos
Bom Sucesso,
Carlos Chagas
Triagem, Mauá
trem sujo da Leopoldina,
correndo, correndo
parece dizer:
Tem gente com fome,
Tem gente com fome,
Tem gente com fome...

Tantas caras tristes,
Querendo chegar,
Em algum destino,
Em algum lugar...
Trem sujo da Leopoldina
Correndo, correndo,
Parece dizer:
Tem gente com fome,
Tem gente com fome,
Tem gente com fome.
Só nas estações,
Quando vai parando,
Lentamente,
Começa a dizer:
Se tem gente com fome,
Dai de comer...
Se tem gente com fome,
Dai de comer...
Se tem gente com fome,
Dai de comer...
Mas o freio de ar,
Todo autoritário,
Manda o trem calar:
Psiuuuuu...
(Trindade, Solano, 1956)

Ainda exercitando a observação dos recursos sonoros em poemas (EA34-L), você, professor,
pode propor a leitura do texto de Solano Trindade que permite também observar uma
estratégia bastante frequente na produção literária: o recurso à intertextualidade (EA6-LL).
O poema “Tem gente com fome” dialoga, de forma bastante explícita, com o poema “Trem
de Ferro” de Manuel Bandeira. A intertextualidade ocorre, principalmente, em relação à
forma. Ao ler o poema percebemos que o ritmo, a sonoridade, a métrica, a repetição de
versos marcam claramente o movimento próprio do trem de ferro que faz seu percurso
ora aceleradamente (“tem gente com fome/ tem gente com fome...”), ora mais lentamente
(Se tem gente com fome/dai de comer.../Se tem gente com fome/Dai de comer...). Seria
importante que os leitores apontassem para os recursos do poema que provocam esse
efeito.
As particularidades do poema de Solano Trindade também devem ser observadas. É outro
o cenário, é outro o tema. Esse poema – que descreve a viagem de um trem que atravessa
lugares pobres da cidade do Rio de Janeiro – denuncia a miséria, a pobreza e a fome.
Os estudantes devem ser auxiliados a perceber, portanto, as semelhanças e as diferenças
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contribuições dos leitores.
A leitura do texto de Solano Trindade, particularmente a discussão em torno do tema – a
denúncia da miséria e da fome – ficaria enriquecida se os estudantes tivessem informações
sobre esse importante poeta brasileiro, cujo trabalho é ainda pouco divulgado em manuais
didáticos.
Solano Trindade (1908-1973) é um grande
poeta brasileiro que nasceu em
Pernambuco. Pobre, filho de sapateiro,
foi conhecido, nos meios intelectuais,
como o Grande Poeta Negro brasileiro.
Sua grande preocupação era criar centros
culturais para promover, divulgar o
trabalho de artistas negros. Poeta do
povo tinha uma profunda consciência dos problemas sociais, das dificuldades
vividas pelos descendentes afrobrasileiros. Poeta, cineasta, pintor, teatrólogo,
ator, estudioso da cultura popular e da cultura negra, o seu trabalho foi
reconhecido internacionalmente. Elogiado por intelectuais importantes,
como Darcy Ribeiro, Carlos Drummond de Andrade, Solano Trindade não só
fazia poesias, mas participava de várias atividades ligadas à arte, à cultura, aos
movimentos de conscientização do negro. Publicou: Poemas negros (1936),
Poemas de uma vida simples (1944), Seis tempos de poesia (1958) e Cantares ao
meu povo (1961).
Depois da leitura do poema seria bom ouvir, na voz de Ney Mato Grosso, o poema musicado
‘Tem gente com fome’, disponibilizado no link abaixo (EA21-LL).

<http://www.youtube.com/watch?v=pe2JdQfQ9Pw>.
Atividade 4 – A temática do texto: literatura e reflexão
A atividade anterior buscou ilustrar a importância, para a compreensão e apreciação dos
poemas, de escolhas formais, apontando particularmente para a elaboração sonora do
texto e para a relação entre forma e conteúdo na construção literária. A atividade que
propomos, a seguir, está focada na consideração da temática do texto, uma elaboração
poética de um tema social. É uma oportunidade de os aprendizes vivenciarem a literatura
como uma experiência de reflexão, um discurso comprometido e revelador. Muitos jovens
entendem a literatura como experiência de alheamento. Literatura é conhecimento,
conhecimento que transgride o senso comum, como se pode ver neste outro texto de
Solano Trindade.
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Sou Negro
À Dione Silva

Sou Negro
meus avós foram queimados
pelo sol da África
minh’alma recebeu o batismo dos tambores,
atabaques, gonguês e agogôs.
Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda
como mercadoria de baixo preço
plantaram cana pro senhor do engenho novo
e fundaram o primeiro Maracatu.
Depois meu avô brigou como um danado
nas terras de Zumbi
Era valente como quê
Na capoeira ou na faca

escreveu não leu
o pau comeu
Não foi um pai João
humilde e manso.
Mesmo vovó
não foi de brincadeira
Na guerra dos Malês
ela se destacou.
Na minh’alma ficou
o samba
o batuque
o bamboleio
e o desejo de libertação.

Novamente, para que os aprendizes mergulhem no texto, talvez seja necessária a
intervenção do mediador, que poderá, inicialmente, propor um trabalho escrito, em grupo
ou individualmente, para, em seguida, motivar o compartilhamento das leituras produzidas
(EA3 – LL). As perguntas de leitura propostas devem auxiliar os leitores a observarem
atentamente as pistas textuais, dialogando com o texto a partir de seus conhecimentos de
mundo. Sugerimos as seguintes perguntas:
1) Quem é o sujeito lírico que se expressa no poema?
O eu-lírico é um negro, descendente de africanos, que se orgulha de sua origem.
2) Observe que o tempo verbal pretérito recorre no poema. O que isso indica?
Indica a presença de sequências de relato no texto, ou seja, o poema conta uma história: a
história dos negros que foram escravizados..
3) Como o sujeito lírico do poema descreve o negro?
O poema reforça a valentia, a força, a coragem dos negros (“Meu avô não foi um pai João humilde
e manso”; “Mesmo minha avó não foi de brincadeira”). Também descreve a alma musical, plena
de ritmo, “batizada pela música”.
4) Explique o que o sujeito lírico nos diz nos versos “... meus avós foram queimados pelo sol da
África” e “minh’alma recebeu o batismo dos tambores/atabaques, gonguês e agogôs”. Justifique a
sua resposta.
O sujeito lírico descreve e justifica a cor da sua pele e as características de sua alma. Ele
nos diz que a sua pele é negra, porque é queimada pelo sol. E nos diz que a sua alma é toda
musical, plena de ritmo, pois está marcada, batizada pela música, pelo ritmo dos tambores, dos
instrumentos musicais herdados da África.
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Professor, essas questões apontam para o eu lírico do poema (EA29 – L), que,
logo após apresentar-se como um negro, passa ao relato de episódios da história
de seus antepassados, de fatos que lhe foram contados. Há sequências de relato
e sequências descritivas – nas quais se faz o elogio do negro – estruturando o
poema (EA35 – L). Nesse exercício de recuperar a sequência discursiva do texto, é
importante que o mediador motive a interpretação das metáforas (EA33 – L) que
elaboram esteticamente o discurso e de outros recursos significativos no poema
(EA28 – L; EA11 – LL), como o registro coloquial que remete à fala do povo negro
(“era valente como quê”).
5) Em que versos do poema se faz referência a fatos históricos? O que você conhece sobre
essa história?
Há várias referências históricas: o trabalho dos escravos nos engenhos de cana– de-açúcar;
Zumbi; a guerra dos Malês. É importante que os estudantes sejam motivados a recuperar essa
história, de modo a perceber melhor o discurso do poema.
6) Em que versos do poema se pode identificar referências à contribuição do negro à cultura
brasileira?
Na primeira estrofe, a partir da referência a “tambores, atabaques, gonguês, agogôs, maracatu.
O negro afirma que “minha alma recebeu o batismo dos tambores/ atabaques, gonguês e
agogôs”. Na segunda estrofe, “fundaram o Maracatu” e na terceira estrofe a ideia de luta e
dança aparecem a partir da referência à capoeira.
7) Como a última estrofe do poema se relaciona com as demais? Que nexo de sentido as
une?
A última estrofe, conclusiva, reconhece toda a herança que os antepassados legaram ao eulírico, que se apresenta como um amante da liberdade, como um homem marcado por uma
cultura, musical, alegre.
8) Com que intenção foi contada a história do negro? Que hipóteses você formularia a
respeito do objetivo do poeta ao escrever esse poema?
Para mostrar a coragem, a valentia, a força de luta dos escravos africanos. Mostrar que a
história do negro no Brasil foi marcada por muito trabalho e que a sua cultura – sua dança,
música – constitui e participa da formação do povo brasileiro. Trata-se de um discurso que
exibe o orgulho de ser um negro.
As questões de 5 a 8 motivam a refletir sobre a história dos negros africanos, sobre sua
contribuição à formação do povo brasileiro, seu trabalho, sua cultura (EA14-LL). Trata-se de
um texto literário que permite, naturalmente, uma articulação com os estudos da História
do Brasil. As possibilidades interdisciplinares envolvendo a literatura, no entanto, não devem
usar o texto literário, unicamente, como pretexto para aprender um conteúdo histórico,
anulando a contribuição maior da literatura: a apreciação estética, a reflexão sensível que
ela pode permitir.
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Professor, aproveite para oportunizar aos estudantes conhecer melhor a obra de
Solano Trindade, promovendo, inclusive, discussões em torno das contribuições
dos poetas na construção de discursos combativos em relação à discriminação do
negro (EA14).

2.4.4 Outras práticas
∞ A leitura em voz alta ou a declamação de poemas – Em algumas das atividades descritas,
sugeriu-se a leitura em voz alta dos poemas pelo professor como uma forma de
sensibilizar para a leitura de poemas, pois permite perceber sua sonoridade. Em todas as
etapas da escolarização, essa leitura é recomendável, não só nos anos finais do Ensino
Fundamental. Há também a possibilidade de promover a escuta de poemas, utilizando
poemas gravados na voz de vários autores, que podem ser encontrados na internet.
∞ Saraus poéticos – organizar saraus em que se declamem poemas de que os estudantes
gostam ou poemas que eles próprios escreveram é uma prática muito rica. Muitos
adolescentes, sobretudo as meninas, gostam de textos poéticos. Outros podem
descobri-los, a partir de experiências estimulantes como os saraus. Esses eventos podem
incluir outras manifestações artísticas além da literatura: dança, música, performances
teatrais, por exemplo.
∞ Conhecendo os poetas da comunidade – também importante para a formação de leitores
literários é o contato com artistas, poetas e escritores de literatura. Professor, convide
poetas e escritores para conversar com os estudantes e apresentar a eles seus textos.
Apresente-lhes, recorrendo também a material audiovisual, artistas de sua comunidade
e de seu estado, como os que elegemos para trabalho neste capítulo.
∞ A leitura silenciosa – A leitura silenciosa deve ser igualmente motivada em sala de aula,
pois ela é fundamental para que se estabeleça o diálogo entre leitor e poeta. Na verdade,
a leitura, por natureza, é uma atividade silenciosa.
∞ Os diálogos pela leitura – Depois da primeira leitura silenciosa, individual, é importante
o professor dialogar com os estudantes para construir sentidos. Isso implica dizer que,
enquanto dialoga com o professor e com os seus colegas, o estudante estará “fazendo
outras leituras”. Esse processo de ler/construir/reconstruir sentidos deve ser guiado ou
mediado por um roteiro de leitura e pela interação verbal estabelecida entre professor e
estudantes, sujeitos leitores, em sala de aula.

2.4.5 Avaliação
Na sala de aula, a avaliação da leitura é uma prática constante. Em todos os momentos, o
professor pode fazer uma avaliação diagnóstica com o objetivo de planejar, propor novas
estratégias e novos conhecimentos, tendo em vista o processo de ensino e aprendizagem da
leitura para a formação de leitores competentes. A declamação, a dramatização/encenação
de poemas bem como as atividades escritas e orais, os comentários, as reações dos

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

estudantes, o que estão lendo constituem meios valiosos para avaliar, isso é, para reconhecer

93

suas reflexões sobre o processo de leitura e seu avanço como leitores. Particularmente,
as respostas dos estudantes às questões de mediação podem contribuir para o professor
refletir sobre o que eles sabem ou aprenderam, sobre o modo como estão lendo, sobre
quais estratégias utilizam, sobre quais devem ser aprendidas.

2.5 Atividades de Leitura com Gêneros da ordem do Argumentar
– Etapa: 9º Ano do Ensino Fundamental
2.5.1 Retomando os Parâmetros
A abordagem de gêneros do argumentar, em práticas de leitura e produção escrita, inicia-se
nos anos iniciais do Ensino fundamental. No entanto, é no 8º e no 9º anos que essa abordagem
ganha sistematização. Uma sequência de atividades de leitura com o objetivo de sistematizar
conhecimentos sobre a argumentação deve partir das questões mais simples para as mais
complexas. Inicialmente, os estudantes devem exercitar o reconhecimento de pontos de
vista em textos argumentativos (EA55); em seguida, devem reconhecer os argumentos que
sustentam esses posicionamentos (EA57); depois, devem reconhecer posicionamentos
em confronto (a contra argumentação) (EA58) e seus respectivos argumentos etc. Esse
exercício analítico inclui a abordagem de recursos linguístico-discursivos utilizados em textos
argumentativos como o tempo verbal, os recursos de modalização, dentre outros recursos,
previstos para serem sistematizados no Ensino Médio. O professor deve, portanto, organizar
seu planejamento anual, prevendo a leitura e análise de gêneros do argumentar, de modo
a garantir aos estudantes conhecimentos sobre a macroestrutura de textos argumentativos,
bem como sobre os recursos linguístico-discursivos utilizados nesses textos.

2.5.2 O que o professor encontrará nesta sequência de atividades
Esta sequência de atividades pretende ser um exemplo de como mediar a leitura de gêneros
do argumentar, com foco:
∞ No reconhecimento de componentes da macroestrutura de textos argumentativos (tese,
hipóteses, argumentos, contra-argumentos).
∞ Na análise de alguns recursos de coesão textual.
∞ Na avaliação de escolhas lexicais relevantes.
∞ Na análise de recursos de modalização.

2.5.3 Apresentação das atividades
Atividade 1– Motivando a leitura dos textos
A sequência de atividades proposta reúne vários textos, de temas diversos. Sugerimos que,
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antes de iniciar cada uma das atividades, você motive uma discussão breve acerca dos
temas, de modo a, ao mesmo tempo, motivar a leitura e mobilizar conhecimento prévio
necessário a uma abordagem mais eficiente dos textos.
Atividade 2 – Texto publicitário

1º momento– Relacionando sinalizações verbais e não verbais
Professor, proponha inicialmente a leitura da imagem central da propaganda, o homem
dinossauro sentado a uma mesa de trabalho. Os estudantes devem construir suas hipóteses
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(EA 10). Em seguida, devem buscar relacionar essa imagem às sinalizações verbais postas
acima da imagem – “Xiiiii!!!! Acabei de enviar o email pra todo mundo. E agora?”e “Essa era
já era”. Ou seja, o homem apresenta-se como um dinossauro, alguém que pertence a uma
“era pré-histórica”, pois está desatualizado no que diz respeito ao uso de uma tecnologia
(EA – 16). Seu gestual, sua fala indicam que ele foi surpreendido por uma operação feita de
forma equivocada. O equívoco poderia ser evitado se ele tivesse um programa de controle
da informação mais avançado. O texto na caixa à direita detalha as vantagens do novo
produto à venda.
2º momento – Identificando o ponto de vista e o argumento
Num segundo momento, os estudantes devem identificar o objetivo comunicativo desse
texto publicitário (EA 2) – vender um novo produto da Microsoft – para, em seguida, buscar o
ponto de vista (EA 55) e o argumento nele utilizado. A imagem tem, nesse texto, como em
muitos outros textos publicitários, forte poder de argumentação. Através dela, a propaganda
afirma a necessidade de se adquirir o novo produto, a necessidade de atualizar-se.
Atividade 3 – Editorial Jornal Folha de São Paulo, 23-06-2002
PAIXÃO E TRANSGÊNICOS
A ideia de travar um debate racional e sereno acerca da utilização de organismos
geneticamente modificados (OGMs), os populares transgênicos, tornou-se uma
impossibilidade prática. Contendores de ambos os lados argumentam de forma tão
apaixonada que acabam contaminando a própria racionalidade. Nessa confusão, é o
consumidor que fica sem saber para que lado ir.
Há dois tipos de riscos associados aos OGMs. Poderiam afetar tanto a saúde humana
como o ambiente.
No primeiro tópico, uma das maiores preocupações dos pesquisadores é com as
alergias. Imagine-se um novo tipo de milho que utilize um gene tirado do amendoim.
Pouca gente é alérgica a milho, mas número não desprezível o é ao amendoim. Existe
a possibilidade de que a pessoa alérgica ao amendoim consuma o milho transgênico
e sofra então um choque anafilático. Os cientistas estão atentos ao problema das
alergias, e não surgiram indícios de que elas ocorram em níveis significativos.
Um outro risco teórico ao consumo de OGMs é que ele leve a complicações
desconhecidas por conta do que os cientistas chamam de efeito pliotrópico. Mais
uma vez, no mundo real não há evidências de que isso ocorra. Os transgênicos estão
nas mesas dos norte-americanos já há 5 anos sem que tenham sido constatadas
anormalidades.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA PORTUGUESA

96

Sobre o ambiente, as razões para o temor são mais sólidas. Há estudos ainda
inconclusos que demonstraram que a introdução de um OGM pode afetar outras
espécies. Aqui, lida-se com uma cadeia longa e desconhecida de interações entre
espécies. A possibilidade de ocorrerem surpresas é considerável. Para agir com
propriedade, seria preciso avaliar OGMs caso a caso, e sempre no ecossistema em
que serão introduzidos.
Do mesmo modo que os adversários dos transgênicos não foram capazes de
demonstrar de modo irrefutável seus malefícios, os defensores da utilização desses
produtos ainda não demonstraram de modo cabal a sua vantagem. As perspectivas
teóricas são de fato interessantes. Incluem a diminuição ou até eliminação do uso de
agrotóxicos e, para os chamados transgênicos de segunda geração, o aprimoramento
do valor nutricional dos alimentos, como no caso do Arroz Dourado, enriquecido
com betacaroteno, um precursor da vitamina A. No limite, poderiam até ser criadas
vacinas ingeríveis.
Na prática, porém, os ganhos de produtividade foram bem mais modestos. A crer
nos fabricantes, não foram suficientes nem para compensar o custo da rotulagem
obrigatória, que muitos, inclusive esta Folha, defendem. Por menores que sejam os
riscos de consumir OGMs, eles em teoria existem. Isso basta para que se garanta a
cada consumidor o direito de decidir se quer ou não comer a “comida frankenstein”,
como foram apelidados os transgênicos.
1º momento– Identificando posicionamentos distintos
Num primeiro momento, esclareça os estudantes a respeito do que é um editorial. Um
editorial é um gênero do argumentar que tem algumas especificidades (EA3 – L). Publicados
comumente em jornais e revistas, os editorias não têm uma “assinatura”, pois correspondem
ao posicionamento do meio de comunicação em que são veiculados e costumam ser
redigidos pelos editorialistas.
O editorial “Paixão e transgênicos” expõe uma polêmica, ou seja, posicionamentos distintos
e contrários em relação à “questão-problema” colocada pelo texto: Alimentos transgênicos
devem ser consumidos? Embora o editorialista não se manifeste explicitamente sobre essa
questão, o último parágrafo do texto registra um posicionamento do Jornal acerca do
uso de transgênicos: se existem riscos, ainda que teóricos, associados aos transgênicos, a
rotulagem obrigatória deve ser garantida ao consumidor.
Os estudantes devem reconhecer esses posicionamentos e os argumentos que os sustentam
(EA57 e EA60 – L):
∞ Os posicionamentos contrários sustentam-se na afirmação dos riscos que os transgênicos
podem causar à saúde humana e ao meio-ambiente. Esses argumentos encontram-se
nos parágrafos de 2 a 5.
∞ Os posicionamentos favoráveis sustentam-se na afirmação de que alimentos transgênicos
reduzem a utilização de agrotóxicos e podem significar ganho nutricional. Esses
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argumentos encontram-se no parágrafo 6.
∞ O editorialista posiciona-se, relativizando os posicionamentos contrários e favoráveis (“Do
mesmo modo que os adversários dos transgênicos não foram capazes de demonstrar
de modo irrefutável seus malefícios, os defensores da utilização desses produtos ainda
não demonstraram de modo cabal a sua vantagem”) e assumindo a importância da
rotulagem obrigatória dos transgênicos.
2º momento– Avaliando escolhas lexicais
O texto lido possibilita outro importante exercício analítico: o de avaliar escolhas lexicais
relevantes e seus efeitos de sentido (EA13 – L). Diante de um tema complexo e que divide
opiniões, o editorialista da Folha, como vimos, preferiu apresentar os dois lados da polêmica,
posicionando-se subliminarmente em alguns trechos, como, por exemplo, ao utilizar, em
referência aos transgênicos, o termo “comida Frankenstein”. Observe que a simples seleção
de uma palavra pode nos permitir construir hipóteses sobre o posicionamento assumido
em um texto. Outras escolhas linguísticas são reveladoras desse posicionamento como a
recorrência do adjetivo “teórico” (“riscos teóricos”; “perspectivas teóricas”; ou ainda “os riscos,
em teoria, existem”), que reforça a ideia, antecipada no título e no primeiro parágrafo do
texto, de que o debate em torno do tema é, ainda, inicial, devendo-se evitar posicionamentos
“apaixonados”, em defesa dos OGMs, ou contra eles.
Outra escolha relevante é a da palavra “contendores” (de contenda= disputa), que constrói
uma representação metafórica das argumentações, dos debates de ideias como “uma
guerra”, uma disputa na qual os argumentos são as armas. É uma escolha significativa no
texto, pois reafirma a tese de que a discussão “apaixonada” de posicionamentos em torno
do tema é prejudicial ao consumidor, que deve estar bem esclarecido para tomar sua
decisão. Outra escolha lexical relevante é a do substantivo “paixão”, no título. Ao final da
leitura do texto, seria importante que os aprendizes soubessem inferir o sentido desse título,
relacionando-o ao conteúdo do texto (EA24 – L).
3º momento– Analisando recursos de coesão e coerência
Num outro nível de análise, microestrutural, está a consideração dos recursos de coesão e
coerência textual (EA61 – L; EA14 – AL). O texto sob análise permite explorar alguns desses
recursos.
Apontamos, inicialmente, para os recursos de organização tópica (EA65 – L), circulados no
texto. São marcadores que tecem a ordenação do texto enumerando, em primeiro lugar,
os riscos associados aos transgênicos para, em seguida, enumerar possíveis benefícios. Essa
ordenação dos tópicos textuais é auxiliada pela organização dos parágrafos. O segundo
parágrafo também contribui para organizar o conteúdo do texto, sinalizando que se irá tratar,
inicialmente, do tópico “riscos associados aos transgênicos”. Esse tópico será desenvolvido
nos parágrafos de 3 a 5. Observe que também se anuncia, no parágrafo 2, que o texto tratará
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de dois tipos de riscos: riscos à saúde humana e riscos ao ambiente. Os benefícios são
abordados no parágrafo 6. O parágrafo 7 conclui o texto, apresentando uma restrição ao
conteúdo do parágrafo anterior, posicionamento marcado pelo conector “porém”.
É importante observar que os recursos coesivos de organização tópica são alvo de
sistematização (cor azul celeste – PCLP, 80) apenas no 2º ano do Ensino Médio, etapa
em que o planejamento do professor deve dedicar um tempo maior ao aprendizado
desses recursos. Essa escolha pedagógica, no entanto, não é impeditiva a que se observe
o funcionamento de recursos relevantes nos textos objeto de análise, abordando-os nas
práticas de leitura, produção escrita e oralidade.
4º momento– Reconhecendo estratégias de modalização: o tempo verbal e outros
recursos.
Recursos de MODALIZAÇÃO são recursos linguísticos que sinalizam o “grau de envolvimento”
dos escritores com o que está sendo dito. A modalização nos permite reconhecer possíveis
julgamentos e intenções dos enunciadores. Na afirmação “(Os transgênicos) poderiam afetar
tanto a saúde humana como o ambiente”, a forma verbal de futuro do pretérito (poderiam)
é um recurso de modalização que sinaliza dúvida, incerteza da parte de quem escreve. Esse
posicionamento de dúvida pode ser mais bem observado se comparamos essa construção
com a seguinte: “Os transgênicos afetam a saúde humana.” Tem-se, aqui, o presente do
verbo – tempo verbal da argumentação – indicando um posicionamento assertivo, uma
afirmação categórica, não modalizada (EA67 – L e EA17 – AL).
Outros recursos de modalização no texto:
∞ Uso de verbos auxiliares: “Um OGM pode afetar outras espécies.”
∞ Uso do subjuntivo: “Outro risco ... é que ele leve a complicações desconhecidas...”
Observe que a afirmação acima está situada no campo da “possibilidade”. Trata-se de uma
hipótese.
∞ Uso de expressões como “é possível...”, “é provável...”: “Existe a possibilidade de que a
pessoa...”
∞ A qualificação dos riscos e benefícios como sendo “teóricos”: “Um outro risco teórico...”;
“As perspectivas teóricas são de fato interessantes...”
Diante de um tema polêmico – como a utilização de organismos geneticamente modificados
– é explicável que os argumentadores se posicionem de maneira cautelosa, lançando mão
de recursos de modalização. Nos PCLP, os recursos de modalização são sistematizados
apenas no Ensino Médio, no entanto, é inescapável abordar sua ocorrência nos textos em
qualquer etapa.
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argumentativos e seus respectivos argumentos
A MORTE DO LÁPIS E DA CANETA
Boa notícia para as crianças americanas. Vai ficando optativo, nos Estados Unidos,
escrever em letra de mão. Um dos últimos a se renderem aos novos tempos é o Estado
de Indiana, que aposentou os cadernos de caligrafia agora em julho.
O argumento é que ninguém precisa mais disso: as crianças fazem tudo no computador
e basta ensinar-lhes um pouco de digitação. Depois do fim do papel, o fim do lápis e
da caneta! Tem lógica, mas acho demais. Sou o primeiro a reclamar das inutilidades
impostas aos estudantes durante toda a vida escolar, mas o fim da escrita cursiva me
deixa horrorizado.
A máquina de calcular não eliminou a necessidade de se aprender, ao menos, a tabuada;
não aceito que o teclado termine com a letra de mão. A questão vai além do seu aspecto
meramente prático. A letra de uma pessoa é como o seu rosto. Como todo mundo,
gosto de ver como é a cara de um escritor, de um político, de qualquer personalidade
com quem estou travando contato – e logo os e-mails virão com o retrato do remetente,
como já acontece no Facebook.
(COELHO, Marcelo. Folha de São Paulo, 20/07/2011 – Fragmento.)

Na sequência de atividades que estamos propondo, o
reconhecimento de posicionamentos contra-argumentativos
e de seus respectivos argumentos pode ser considerado como

Encontre subsídios para
analisar textos em sala de
aula em ANTUNES. Análise
de textos. Parábola, 2010

uma atividade complexa de leitura. No artigo de opinião, os
dois posicionamentos contrários estão fundados em argumentos. O autor Marcelo Coelho
contra-argumenta àqueles que julgam que a escrita cursiva esteja obsoleta no mundo
tecnológico, podendo reduzir-se a uma opção para os que quiserem escrever à mão (EA58).
Esses comemoram a decisão do Estado de Indiana. O enunciado circulado no texto indica
o início da contra-argumentação do autor, que se faz a partir de uma ressalva sinalizada
pelo operador argumentativo “mas” (EA14 – AL). Para defender seu posicionamento, o autor
do texto utiliza dois argumentos: i) a máquina de calcular não eliminou o aprendizado da
tabuada; b) a letra cursiva é um traço da identidade de uma pessoa. Sem dúvida, o argumento
mais significativo do texto é esse último, o que se pode atestar pelo enunciado que faz a
transição entre os dois argumentos: “A questão vai além do seu aspecto meramente prático.”
Atividade 5 – Descrevendo a macroestrutura de argumentações
Sem dúvida, a atividade didática mais significativa para o aprendizado sobre como se
organizam os textos argumentativos e sobre os recursos linguístico-discursivos que operam
sua tessitura é a leitura desses textos: uma leitura atenta, mediada e que inclua exercícios
de análise de textos. Essa prática não pretende que os estudantes dominem uma teoria de
textos, mas que se tornem leitores proficientes e críticos e, também, bons produtores de
textos, usuários competentes da língua em eventos de fala e de escrita.
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Nesse processo, há um momento em que se pode apresentar aos aprendizes um modelo
descritivo da macroestrutura de argumentações. Vale salientar que nem todos os textos
argumentativos exibirão todos os componentes descritos abaixo. No entanto, espera-se que
argumentações apresentem, ao menos, um ponto de vista e o argumento que o justifica.
Alguns textos argumentativos, como o editorial analisado, costumam estruturar-se a partir
da apresentação de HIPÓTESES, outros incluem posicionamentos contra-argumentativos,
nem todos explicitam a pergunta inicial, que coloca a questão-problema em debate.
MACROESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
Apresenta o contexto no qual emerge a questão-problema (ou a polêmica).
QUESTÃO POLÊMICA
Podemos dizer que todo texto argumentativo é a resposta a uma questão-problema
posta ao debate em torno de um tema relevante. Alguns textos exibem a polêmica em
forma de pergunta no seu primeiro parágrafo. Na maior parte das vezes, no entanto,
essa pergunta está implícita, e identificá-la ajuda a compor o esquema argumentativo
de um texto, permitindo encontrar mais facilmente sua tese e argumentos.
HIPÓTESES
Possíveis respostas que se apresentam à questão polêmica colocada.
TESE
A tese de um texto é a resposta que seu autor assume como mais adequada à questão
que se coloca. É o posicionamento ou ponto de vista.
ARGUMENTO
Argumento é tudo aquilo que, num texto argumentativo, sustenta a tese defendida.
Argumentamos através de postulações que explicam nossos posicionamentos bem
como através de recursos vários como: citações, dados estatísticos, exemplos, relatos
etc..
CONTRA-ARGUMENTO
Contra-argumento é tudo aquilo que em um texto argumentativo rebate um outro
posicionamento, do qual se discorda.
CONCLUSÃO
Exposta a tese, os argumentos e os contra-argumentos, em um texto argumentativo,
a conclusão encerra o discurso. Muitas vezes, esse “encerramento” se faz retomandose o que é central no texto, sua tese. Também é muito comum que as conclusões
encaminhem uma solução para o problema posto em discussão.
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2.5.4 Outras práticas
A leitura de argumentações como eixo de práticas interdisciplinares e contextualizadas
A leitura de argumentações em sala de aula pode estar associada à discussão de temas de
interesse dos estudantes e de temas relevantes de cidadania e direitos humanos. Essa é uma
forma de os estudantes atribuírem maior significado às atividades escolares. Para melhor
contextualizar essa prática:
∞ Planeje com os professores dos demais componentes curriculares ciclos de debates
sobre temas relevantes. Os estudantes devem participar da seleção dos temas. Organize
palestras, assista a filmes, utilize a internet como fonte de informação para a discussão
de temas da atualidade. Envolva, também, a comunidade nesse debate.
∞ Motive a produção escrita de argumentações, criando espaços de divulgação dos textos
dos estudantes: murais, jornais impressos, blogs, exposições na escola etc.
∞ Apresente aos estudantes um JORNAL IMPRESSO. Leve, para a sala de aula, exemplares
diferentes: um jornal local; um jornal de grande circulação. Faça com eles o exercício
de localizar, nos periódicos, os espaços reservados ao relato de fatos (da notícia, da
reportagem) e ao comentário dos fatos, o espaço das argumentações, das opiniões
(editoriais, artigos de opinião, carta de leitor, resenhas) (EA7-L). Seria interessante que a
escola disponibilizasse um jornal estimulando a leitura diária desse suporte como forma
de se manter informado sobre as questões da atualidade.
∞ Investigue na WEB jornais digitais. Compare o formato digital ao formato convencional
(EA4 e EA7 – L). Auxilie os estudantes a buscarem sites de informação e formação de
opinião confiáveis. Ensine a “ler” os endereços eletrônicos.
∞ Leia os textos produzidos pelos estudantes com a atenção de quem faz mais que corrigilos. Selecione posicionamentos interessantes. Peça a autorização do autor e leia o texto
para os colegas da classe.
∞ Organize júris simulados com os estudantes, motivando o exercício da argumentação
oral e da contra-argumentação.

2.5.5 Avaliação
Um planejamento sistemático voltado para o aprendizado da leitura na escola requer avaliação
contínua, e a consideração das expectativas de aprendizagem elencadas para as diversas
etapas da escolarização é uma contribuição fundamental para a construção de práticas que
permitam aos aprendizes avançar progressivamente no domínio de capacidades de leitura
e de escrita. Essa avaliação, em consonância com as orientações dos PCLP, deve servir
para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, de modo a verificar as dificuldades
enfrentadas pelos aprendizes, bem como os avanços alcançados por eles, com o objetivo
primordial de qualificar o trabalho de formação dos leitores. Isso pode ser feito não apenas
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através de avaliações escritas. As práticas de leitura em sala de aula, mediadas pelo professor,
orais ou escritas, são um espaço privilegiado para “verificar” como os estudantes interagem
com os textos argumentativos.
Sobre o tema da avaliação sugerimos a série de programas da TV Brasil– “Salto para o
Futuro”, que pode ser acessado em: <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=615:salto-para-o-futuro-serie-avaliacao-um-tema-polemico
&catid=71:destaque>.
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3 Ensino Médio
3.1 A Mediação na Leitura de uma Crônica e de um Conto:
Desenvolvendo Habilidades e Estratégias de Leitura – Etapa:
1º Ano do Ensino Médio
3.1.1 Retomando os Parâmetros
O eixo da Leitura é eixo central nos Parâmetros de Língua Portuguesa. Sobre seu ensino,
indicam os Parâmetros que a sala de aula deverá constituir-se num espaço de interação em
que os textos circulem e sejam objeto de leitura compartilhada. Os estudantes partilham
suas leituras entre si e com o professor. Este, no entanto, tem um papel definido no ensino
da leitura: o de mediar os processos de construção de sentidos, de modo a “guiar” o
leitor em formação em seu percurso de aprendiz (PCLP, 2012, p.66). Através de exercícios
sistemáticos (como o de localizar informações, levantar hipóteses e confirmá-las, produzir
inferências, relacionar informações, refletir sobre recursos linguísticos mobilizados por
determinados gêneros, comparar textos etc.), o professor vai modelando estratégias e
exercitando procedimentos que auxiliam a abordagem do texto, ou seja, vai possibilitando
que o leitor em formação aprenda a proceder como os leitores mais experientes.

3.1.2 O que o professor encontrará nesta sequência de atividades
A sequência a seguir propõe duas atividades de
leitura pensadas para serem desenvolvidas em
turmas de 1º ano do Ensino Médio. A primeira
consiste na leitura de uma crônica, de estrutura
argumentativa, a segunda, de um conto. A cada

Há, no Brasil, vasta bibliografia disponível
sobre ensino da leitura. Sobre o tema, vale
a pena ler:
KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e
prática. Pontes, 1993.
Koch & Elias. Ler e compreender – os
sentidos do texto. Contexto, 2006.

conjunto de questões, seguem-se comentários
que ajudarão o professor a reconhecer a função das perguntas de leitura. Apresentamos
também um “gabarito”, que deve ser tomado como uma possibilidade de resposta às
questões formuladas. Ao concebermos a leitura como “construção de sentidos”, (PCLP, p. 63)
estamos assumindo que diferentes leituras podem ser produzidas. Por isso é importante que
os estudantes construam e fundamentem suas hipóteses de leitura, a partir da consideração
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das pistas textuais. Desse modo, as respostas que apresentamos não devem ser tomadas
como as únicas respostas possíveis, inibindo os diálogos dos jovens com o texto. Nessas
atividades, o professor poderá observar:
∞ Como se estabelece a relação entre o estudante leitor e o texto literário?
∞ Quais as diferenças entre leitura da literatura e ensino da literatura?
∞ Como atuam as perguntas de mediação no aprendizado da leitura?
∞ Como se articulam as práticas de LEITURA e ANÁLISE LINGUÍSTICA?
∞ Como dar ao texto literário um tratamento coerente com a natureza da leitura literária?

3.1.3 Apresentação das atividades
Atividade 1 – Motivação
Professor, os textos desta sequência de atividades
tratam de um mesmo tema: o beijo. Motive seus
estudantes à leitura dos textos, apresentando para
eles uma fotografia de uma escultura em mármore
do grande escultor francês Auguste Rodin, intitulada
“O beijo”. Motive-os a apreciar a obra de arte e, a
partir daí, conversar sobre o tema.
Atividade 2 – A mediação na leitura de uma crônica
A atividade 1 propõe que a mediação se faça a partir
da formulação de questões por escrito. As perguntas
servirão para “facilitar a leitura”, na medida em que
apontam para pistas textuais relevantes, auxiliando
procedimentos de retomada de trechos do texto,
Auguste Rodin. O beijo. Disponível em http://goo.
gl/xsj6XH. Acesso em 04 jan. 2014.

de produção de inferências etc. Os estudantes
podem trabalhar individualmente, e o professor deve

observar como eles procedem como leitores, que atividades se apresentam como mais
desafiadoras e como os estudantes as solucionam.
O beijo
Martha Medeiros

Na primeira página de um site, o convite: “Você viu? Mulheres fazem fila para beijar rapaz!”
Adivinha se não era carnaval em Salvador. Estavam lá diversas fotos do garanhão beijando
uma, depois a outra e a mulherada em fila aguardando a vez. Parece divertido, mas não
é novidade: acontece em tudo o que é festa aberta, em qualquer época do ano. Todo
mundo beijando todo mundo, uma delícia de descomprometimento. Nem evolução, nem
involução, apenas mais uma coisa que se dessacraliza diante dos nossos olhos.
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O beijo.
Dizem que o primeiro beijo não se esquece, e eu realmente nunca consegui esquecer
do meu primeiro, e olha que eu tentei. Foi um desastre, um desacerto, uma tentativa
malograda de encaixe, até que veio o segundo e, aí sim, choveram estrelas. Desde então, o
beijo passou a fazer jus à sua fama de grande astro de um encontro amoroso.
Para quem, como eu, não chegou a viver esta onda de banalização do beijo, para quem
beijava só quando estava apaixonado, ou, vá lá, com um ficante de vez em quando (e não
mais de um por noite, e tampouco ficar todas as noites, pois tínhamos que sossegar o pito,
como diziam nossos pais), enfim, para quem não viveu este oba-oba, o beijo segue sendo
a confirmação de uma atração recíproca. E personalizada. Especial como raros momentos
o são.
Paixões se iniciam de repente. Você troca e-mails com alguém sem a menor intenção
de rolo, e então, sem mais nem menos, passam a flertar um com o outro, o jogo da
sedução começa. Ou você é amiga de um cara sem jamais passar pela cabeça ir além
da amizade, mas um belo dia, do nada, pinta um clima, que confusão. Ou então você
é apresentada a uma pessoa numa festa e se encanta à primeira vista, e a partir daí fica
mentalizando estratagemas para um segundo encontro e, quem sabe, um terceiro e um
quarto. Principalmente um quarto.
Bom, há várias maneiras de se iniciar um romance, mas enquanto o primeiro beijo não
acontece, existe apenas uma intenção, uma possibilidade, um quem sabe. Olhares,
telefonemas, torpedos, tudo isso que não passa de aquecimento, e pode esfriar antes
mesmo que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa? Ora, do que estamos falando aqui,
criatura? Do beijo!!! Quem não se lembra do final de “Cinema Paradiso”? Nenhuma cena
de sexo nos emocionaria daquele jeito.
O primeiro beijo de uma nova relação: quando será, e onde? Quando ele vier me deixar
em casa? Dentro do cinema? No meio de um papo, inesperadamente? Ah, que cruel e
excitante é esta vida. Aguardar pelo primeiro beijo que vai atestar: sim, não era uma fantasia,
ele estava mesmo a fim de mim todo este tempo, e eu, nem se fala. Se não estava, fiquei.
O beijo, uau! O detonador de toda a história de amor, ou de uma ilusão de amor, que seja.
Depois vinha o desenrolar dos acontecimentos, mas deixemos para lá o depois. Não é
importante. O que nos deixava ligadinhas era a expectativa do primeiro beijo, que valia por
um carimbo, um atestado, um apito de juiz: começou, está valendo. Então algo se iniciava.
Sou ficcionista, mas não a ponto de delirar. Era bem assim, crianças.
Atividades de Leitura
1. A palavra crônica é de origem latina e está relacionada a chronos, que significa tempo. O
dicionário Aurélio, em sua versão digital, apresenta alguns significados para a palavra crônica,
dentre os quais destacamos o seguinte:
Texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal, e que tem como temas fatos ou
ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo etc., ou simplesmente relativos
à vida cotidiana.
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1.1. O texto de Martha Medeiros pode ser considerado uma crônica? Justifique sua resposta.
O texto foi publicado em um jornal e discute um tema a partir de um fato ocorrido na época. A
autora comenta um fato da atualidade, com uma visão bastante pessoal, em um texto escrito
marcado pela informalidade. O texto, portanto, pode ser considerado uma crônica.
1.2. De que assunto trata essa crônica?
A crônica, conforme indicam /o título e o terceiro parágrafo, discute o beijo, ou melhor, a
banalização do beijo.
1.3. Que fato acontecido na época motivou a autora a escrever sobre o assunto?
Martha Medeiros encontrou num site na internet o título do que poderia ser uma notícia sobre
mulheres que fizeram fila para beijar um rapaz no carnaval de Salvador.
Professor, as perguntas da questão 1 auxiliam a identificação do tema ou assunto
do texto (EA22 – L) e mobilizam um “metaconhecimento”, o conhecimento sobre
“gênero” (EA2 – L), neste caso, uma crônica. Para resolvê-las, os estudantes
devem estar atentos a sinalizações extratextuais, como a informação sobre
o suporte textual (o jornal) (EA7– L) e mesmo sobre a autora, uma conhecida
cronista. Também devem considerar a definição em destaque, as informações
do parágrafo 1, o registro informal de linguagem.
2. Após expor o fato motivador da crônica, Martha Medeiros faz o seguinte comentário:
“Todo mundo beijando todo mundo, uma delícia de descomprometimento.”
2.1. Explique o sentido da expressão negritada.
Martha Medeiros avalia que esse comportamento – “beijar todo mundo” – caracteriza-se pelo
descompromisso, embora, para alguns, possa ser uma delícia beijar todo mundo ou beijar muito.
Professor, a questão 2 requer que o estudante construa sentido da expressão
“delícia de descomprometimento” (EA9 – L), uma expressão aparentemente
contraditória. Essa interpretação será retomada adiante para que se discutam
hipóteses sobre como a autora se posiciona ante esse comportamento. Essa
questão faz também a diferença entre o fato ocorrido e o comentário da autora
(EA 59 – L).
3. Releia: “Nem evolução, nem involução, apenas mais uma coisa que se dessacraliza
diante dos nossos olhos.”
3.1. A palavra involução é formada a partir do acréscimo do prefixo IN, um prefixo de negação
(como na palavra infeliz = in + feliz). Procure explicar o significado da palavra “involução” no
trecho acima.
Involução é o processo inverso de evolução, ou seja, involuir pode significar, no texto, regredir.
3.2. A palavra dessacralizar, destacada no início da questão 3, é formada pelo acréscimo
do prefixo DES à palavra sacralizar (de sacro = sagrado). Procure explicar o significado da
palavra “dessacralizar” no trecho acima.
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para as novas gerações, a importância, o valor que tinha para a geração da autora, ou seja, de
sagrado passou a ser um gesto banal.
3.3. A frase que dá início à questão 3 sinaliza que a autora concorda com o comportamento
daqueles que “beijam todo mundo” ou discorda dele?
A autora afirma que esse comportamento não é nem uma evolução, nem uma involução,
apenas um comportamento diferente do de sua geração, que tinha o beijo como um gesto de
grande significado, “sagrado”. Com essa afirmação, a autora parece querer apenas comparar
dois comportamentos diferentes, evitando julgamento de valor.
Professor, a questão 3 auxilia a produção de inferências lexicais (EA9-L), a
partir da consideração da morfologia das palavras e do contexto em que elas
aparecem. De posse desses significados, os estudantes poderão produzir
inferências a respeito do posicionamento da autora do texto (EA10-L). Essa
questão exemplifica bem de que modo, em atividades de leitura, mobilizamos,
a todo tempo, conhecimentos sobre a linguagem.
4. Martha Medeiros fala sobre o comportamento de sua geração, para a qual o “primeiro
beijo” estava carregado de significados.
4.1 O beijo era:
i) “o grande astro de um encontro amoroso”
ii) “a confirmação de uma atração recíproca e personalizada;
iii) “o detonador de toda uma história de amor, ou de uma ilusão de amor;
iv) “um carimbo, um atestado, um apito do juiz.”
4.2 O que você entende por cada uma dessas expressões?
i) O beijo, para aqueles que desejavam iniciar um relacionamento amoroso, era o
acontecimento mais esperado.
ii) O beijo acontecia quando duas pessoas se sentiam mutuamente atraídas.
iii) O beijo marcava o início de uma história de amor ou da possibilidade de construir uma
história de amor.
iv) O beijo selava, confirmava que duas pessoas estavam iniciando uma relação amorosa.
Professor, a questão 4, como a anterior, também envolve a produção de inferências.
Os estudantes devem construir um sentido para as expressões que, no texto, falam do
significado do beijo, levando em consideração afirmações presentes nos parágrafos
em que as expressões aparecem. Algumas dessas expressões são metáforas.
5. Releia: “Sou ficcionista, mas não a ponto de delirar. Era bem assim, crianças.”
5.1. Ao usar o vocativo “crianças”, a quem a autora estaria se dirigindo de modo especial?
Às gerações mais jovens, que se comportam de outra forma em relação ao beijo.
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5.2. O que significa ser “ficcionista”?
Escrever livros de ficção, ou seja, histórias inventadas.
5.3. Explique o sentido da frase em destaque acima, considerando o valor de oposição do
conector mas, presente na frase.
O conector marca a oposição entre as duas orações: a autora é ficcionista; a autora não está,
no caso do texto, escrevendo uma ficção, ou seja, não está “delirando”, inventando, criando
histórias. O que ela conta a respeito de como sua geração lidava com o beijo é uma verdade.
Professor, as questões do item 5 guiam os estudantes na interpretação da
afirmação em destaque, auxiliando-os na produção de inferências e na
observação de escolhas lexicais relevantes (EA13 – L), pistas que nos ajudam
a construir hipóteses interpretativas bastante significativas sobre o texto em
questão. Uma dessas pistas é a escolha do vocativo “crianças” que sinaliza a
intenção comunicativa do texto de argumentar/comentar comportamentos
bastante distintos de duas gerações.
6. Na sua opinião, qual seria a intenção da autora ao escrever esse texto?
Martha Medeiros, ao comparar o comportamento de duas gerações, argumenta que o beijo não
tem, para as gerações mais jovens, o mesmo significado que tinha – ou tem – para ela. O beijo,
segundo a autora, foi banalizado.
Professor, a discussão a respeito do objetivo comunicativo (EA2-L) da crônica
deve retomar a pergunta de 3.3. A posição de concordância ou discordância
da autora não está explícita na afirmação em destaque em 3.3. No entanto, a
forma como Martha Medeiros descreve a relação de sua geração com o beijo
pode levar a hipóteses de leitura que indicam que a autora questiona, ou mesmo
condena, a “banalização” do beijo. É muito importante que o professor escute e
considere a variedade de respostas apresentadas pelos estudantes e solicite que
eles justifiquem essas respostas apontando para as pistas que eles consideraram.
Os estudantes devem ser estimulados a dialogar com o texto, posicionando-se
com autonomia a respeito do assunto em discussão.
7. Martha Medeiros compara duas formas diferentes de lidar com o beijo: a da sua geração
e a das gerações mais jovens. O que você pensa sobre as considerações feitas pela autora?
Resposta pessoal
Professor, a questão 7 propõe que os estudantes, a partir do diálogo atento com o
texto, opinem sobre o tema posto em discussão. A escolha de textos cujos temas
interessem aos estudantes pode ser uma boa estratégia pedagógica para aproximar
os estudantes da leitura. A atividade 2 propõe a leitura de um conto que trata do
mesmo tema. No entanto, não se deve perder de vista a importância de selecionar
textos que possibilitem fazer uma boa mediação com o propósito de ensinar a leitura.
Atividade 3 – A mediação na leitura de uma narrativa literária
A atividade 3 propõe a leitura de uma narrativa literária: um conto de Clarice Lispector.
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de Língua Portuguesa a respeito ao tratamento que o texto literário deve ganhar em sala de
aula (PCLP, p.94). A leitura de narrativas literárias deve contar com um tipo de mediação que,
de modo particular, auxilie os leitores em formação a observar as escolhas formais, já que a
narrativa literária, como a entendemos, tem a ver com a arte de contar histórias.
O trabalho a ser desenvolvido com gêneros do narrar, no Ensino Médio, diz respeito ao
“exercício” de observação das “estratégias narrativas”, ou seja, das escolhas significativas que
os autores fazem para contar as histórias, como a escolha do narrador (EAs de 48 a 53 –
L), da forma de estruturação do enredo e também dos recursos vários de significação e
elaboração estética envolvidos na construção do texto. Trata-se de promover um tipo de
mediação atenta e comprometida, em primeiro lugar, com a descoberta do prazer de ler,
descoberta que envolve o “mergulho” na forma do texto.
O PRIMEIRO BEIJO
Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos
andavam tontos, era o amor. Amor com o que vem junto: ciúme.
– Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga
a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?
Ele foi simples:
– Sim, já beijei antes uma mulher.
– Quem era ela? perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer.
O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada
em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com
dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase
pensar, e apenas sentir – era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da
balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho
do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! como deixava a garganta seca.
E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva, e foi o que fez. Depois de reunida na boca
ardente engulia-a lentamente, outra vez e mais outra. Era morna, porém, a saliva, e não
tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo
todo.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se quente e árida e ao
penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.
E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto? Tentou
por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos
apenas, enquanto sua sede era de anos.
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Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressentia-a mais
próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando
entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, entre arbustos
estava... o chafariz de onde brotava num filete a água sonhada. O ônibus parou, todos
estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes
de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava
a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida
voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia
abrir os olhos.
Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua fitando-o e viu que era a
estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que
realmente ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida
havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado: mas não é de uma mulher que
sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida... Olhou a estátua nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomoulhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para
frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu
corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe
tinha acontecido.
Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo
fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era
outra, descoberta com sobressalto. Perplexo, num equilíbrio frágil.
Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade. Que
logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido: ele...
Ele se tornara homem.
LISPECTOR, C.. O primeiro beijo. In Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998)

Procedimentos para uma Mediação Oral
Propomos que a mediação, no caso do conto de Clarice, se faça oralmente. Esse tipo de
procedimento didático permite um diálogo mais aberto com o texto (EA2 – LL).
Professor, peça aos estudantes que leiam o texto em silêncio, ou leia para eles em voz
alta. Feita a leitura, motive a turma a conversar sobre suas impressões a respeito do conto.
Esse diálogo pode sinalizar a necessidade de o professor intervir para “facilitar” a leitura,
auxiliando os leitores a mergulharem no texto, verticalizarem suas leituras, considerando, no
caso desse conto: a sobreposição de dois planos narrativos (a conversa entre os namorados,
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as elaborações metafóricas e outros recursos estéticos.
1. O texto de Clarice Lispector pode ser dividido em duas partes, correspondentes a duas
cenas.
1.1 Você reconhece essa organização? Identifique onde começa e onde termina cada parte.
O conto tem início com o diálogo entre os namorados apaixonados. A namorada ciumenta
quer saber se o namorado já beijara alguém. O episódio narrado na segunda parte do conto
corresponde a uma recordação da personagem protagonista. Diante da pergunta da namorada,
ele rememora a cena do chafariz e afirma já ter beijado outra mulher antes dela, pois
experimentou uma forte excitação e a sensação de ter beijado uma mulher de verdade.
Professor, perceber a ligação entre essas duas partes permite um grande “salto”
interpretativo, já que essa relação é pouco marcada no texto. A resposta positiva
dada pelo namorado à pergunta que lhe foi feita decorre da lembrança do episódio
envolvendo a estátua. Os leitores devem ser auxiliados a perceber, portanto, essa
relação, identificando a 2ª parte da narrativa como um fragmento da memória do
personagem principal. O sexto parágrafo do conto – “Ele tentou contar toscamente,
não sabia como dizer” – pode ser considerado um parágrafo de transição entre essas
duas partes. Portanto, a forma como o enredo do conto é estruturado (encaixando-se
presente e passado rememorado), a escolha do narrador (EA51 – L) de 1ª pessoa são
estratégias que produzem um efeito estético nessa narrativa (EA4 e EA11 – LL). Tratase de escolhas que não podem passar despercebidas ante o objetivo de possibilitar
aos leitores a “experiência estética”.
2. Considere agora a segunda parte do conto. Consulte o texto e responda:
2.1. Onde e quando ocorrem os fatos?
Os fatos narrados ocorrem durante uma excursão. O protagonista está sentado à janela do
ônibus. Outro cenário é o local – não nomeado no conto – onde está o chafariz em forma de
mulher.
2.2. Quem é o personagem principal dessa história?
Um adolescente.
2.3. Como esse personagem se sentia? Descreva seu comportamento.
O protagonista estava “concentrado no sentir”. Ou seja, isolado dos demais, ele estava reflexivo
e sentia uma forte sede, que o narrador define como “uma sede que tomava todo o corpo”.
2.4. Qual é o conflito da narrativa? Como esse conflito se resolve?
O protagonista sente muita sede e se aproxima do chafariz para saciar sua sede. Ao perceber
que se tratava de uma estátua de mulher, o jovem experimenta fortes sensações, é como se
estivesse vivendo, de fato, a sensação do primeiro beijo.
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Professor, a questão 2 procura auxiliar os leitores na compreensão da segunda parte
da narrativa. Eles devem identificar alguns elementos da história como o cenário, os
personagens, o conflito narrativo e a resolução (EA392-2L). No caso desse conto de
Clarice, o conflito relaciona-se ao que acontece dentro do personagem: o protagonista
experimenta uma sensação incômoda, definida como uma “profunda sede”. Esse
conflito se resolve quando o personagem, na busca de matar essa sede, descobrese “homem”. O conto é um exemplar de uma narrativa focada na descrição e não na
ação. O predomínio da descrição é marcado, no texto, pelo predomínio do pretérito
imperfeito do verbo (EA6 – AL). A captação do universo interior do personagem –
traço da obra de Clarice Lispector – e a revelação de seus sentimentos podem ser
apontadas como sendo o objetivo central da narrativa.
3. Releia:
“Era morna, porém, a saliva, e não tirava a sede. Uma sede enorme maior do que ele
próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.” (parágrafo 9)
3.1 Como você entende a expressão “uma sede que lhe tomava agora o corpo todo”?
O jovem experimentava uma sede muito intensa. A “sede que tomava o corpo” pode também ser
interpretada como a metáfora do desejo, da necessidade do corpo de conhecer o amor físico,
experiência forte na fase da adolescência.
Professor, a questão 3 aponta para uma bela construção metafórica (EA33 – L), um
importante recurso de significação e estético no conto. Outras metáforas devem
ser exploradas, como: “...deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos
cabelos com dedos longos, finos e sem peso...”. Observe que essa metáfora sugere
que o adolescente sente-se como alguém que é acariciado, o que reforça nossa
hipótese de leitura desse texto. Há que se observar ainda outra escolha significativa:
a seleção de um conjunto de palavras que “animalizam” o protagonista, de modo
a melhor caracterizar o momento vivido pelo adolescente. São elas: “seus olhos
“saltavam para fora”; “espreitando”, “farejando”; “o instinto animal”; “colou os lábios
ferozmente” (EA13; EA11 – LL).
4. “Ele se tornara homem”. Essa afirmação, ao final do texto, pode sugerir que o conto de
Clarice Lispector fala não apenas da experiência do primeiro beijo, mas da experiência da
descoberta da sexualidade por um adolescente.
4.1 Retire do texto frases que, em sua opinião, confirmam essa hipótese de leitura.
“Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo
todo, estourando pelo rosto em brasa viva.”; “... percebeu que uma parte de seu corpo, sempre
antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido”; “...
vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade...”.
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3.1.4 Outras práticas
∞ Nas atividades de leitura descritas acima, a escolha dos textos se deu também pelo
critério temático. Consideramos ser esse um critério bastante interessante para a
promoção da leitura na escola, pois permite construir diálogos através dessa atividade.
Temas de interesse dos jovens podem ser trazidos para a sala de aula, promovendo
reflexões significativas, mobilizadas pelo contato com textos de diferentes gêneros e
modalidades, oriundos de diferentes suportes, contextos, épocas.
∞ Queremos destacar aqui as possibilidades de diálogo fecundo – sobre os temas mais
diversos – que particularmente os textos literários podem promover. No eixo Letramento
Literário, várias EAs preveem esse diálogo entre os textos: EA6; EA 13; EA20; EA26; EA31.
∞ Para explorar as possibilidades de diálogo com e através da literatura, as práticas de
leitura do texto literário devem realizar-se não só na sala de aula. A escola deve abrir
espaço para “leitura espontânea”, ou seja, para que os estudantes busquem os livros,
escolham o que vão ler, frequentem a biblioteca e façam dela um espaço de leitura e
interação com os livros.
∞ As rodas de leitura são um ótimo espaço para a promoção de diálogos pela leitura.
Professor, organize uma roda de leitura de literatura em sua escola, de preferência com
grupos pequenos de, no máximo, 15 jovens, para possibilitar, de fato, o diálogo. O grupo
pode se reunir no contraturno, caso haja dificuldade de que os encontros aconteçam
no turno das aulas. Os estudantes devem mesmo sentar-se em círculos, disposição que
favorece o diálogo. As escolhas de leitura devem partir deles. Inicialmente, é bastante
provável que eles indiquem textos que já leram ou autores de que gostam, mas o
professor mediador pode orientar essas escolhas e propor outras, de modo a enriquecer
o repertório de leitura dos estudantes. Pode-se começar, por exemplo, pela leitura de
textos mais curtos: contos; crônicas, poemas, cordéis. Os textos são lidos – em voz alta
ou silenciosamente – para serem compartilhados, para se conversar sobre eles: sobre o
que dizem, sobre como o dizem, sobre o que nos fazem pensar, sobre o que nos fazem
sentir...

3.1.5 Avaliação
Um planejamento sistemático voltado para o aprendizado da leitura na escola requer
avaliação contínua, e a consideração das expectativas de aprendizagem elencadas para
as diversas etapas da escolarização é uma contribuição fundamental para a construção
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de práticas que permitam aos aprendizes avançar progressivamente no domínio de
habilidades leitoras. Essa avaliação, em consonância com as orientações dos PCLP, deve
servir para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, de modo a verificar as
dificuldades enfrentadas pelos aprendizes bem como os avanços alcançados por eles, com
o objetivo primordial de qualificar o trabalho de formação dos leitores. Isso pode ser feito
não apenas através de avaliações escritas. As práticas de leitura em sala de aula, mediadas
pelo professor, orais ou escritas, são um espaço privilegiado para o professor “avaliar” como
os estudantes interagem com os textos que leem. Em se tratando de avaliar a interação
com os textos literários, as práticas avaliativas devem ser cuidadosas, considerando sempre
a maior “abertura” desses textos. De qualquer forma, uma “boa leitura” de um texto é uma
leitura fundada nas pistas textuais. Mesmo no caso do texto literário, a leitura não pode se
transformar num “vale-tudo”.

3.2 Produção Textual e Critérios de Revisão de Textos – Etapa: 1º
Ano do Ensino Médio
3.2.1 Retomando os Parâmetros
O eixo da escrita, como os demais eixos dos
PCLP, organiza-se a partir da categoria gênero
textual. O domínio da escrita envolve o
domínio de gêneros textuais específicos.
Nesta unidade, descrevemos uma proposta
de trabalho com textos argumentativos. O
discurso argumentativo é objeto das práticas
de escrita, desde o 3º ano de Ensino
fundamental (PCLP, p. 114), quando as crianças
são estimuladas a produzir, por escrito,
discursos

persuasivos

posicionamentos

(EA17

–

E)

fundamentados

e
em

argumentos (EAs 18 e 19 – E).
Robert Doisneau. O relógio. Disponível em http://goo.
gl/KcgQ47. Acesso em 05 jan. 2014.

Essa abordagem inicial ganha complexidade
e

“sistematização”

nos

anos

finais

do

Ensino Fundamental. No Ensino Médio, novas expectativas de aprendizagem são alvo de
sistematização, como a EA 12 – E e as EAs 22 e 23-E, relacionadas à construção da coerência
e coesão textual. Também no Ensino Médio – bem como no 9º ano do EF –, ganham sentido
os estudos de feição metalinguística voltados para a adequação dos textos à norma padrão
em situações comunicativas que o exijam. Tais estudos não devem, no entanto, ignorar os
“fatores sociopolíticos que garantem prestígio a uma variedade e não a outras” (PCLP, p.
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tornando-a um objeto de conhecimento instigante e curioso.

3.2.2 O que o professor encontrará nesta sequência de atividades
As atividades descritas permitirão ao professor refletir sobre:
∞ como orientar as práticas de produção textual, considerando as etapas de exploração do
tema, planejamento do texto e produção propriamente dita;
∞ como avaliar os textos dos estudantes.

3.2.3 Apresentação das atividades
A atividade descrita propõe a produção de um texto argumentativo. Muitas vezes, as
dificuldades para produzir um texto resultam da “falta de assunto”, os estudantes não “sabem
o que dizer”, porque não têm informação suficiente ou não construíram uma reflexão sobre
o tema em discussão. Por isso, o momento de explorar o tema é uma fase importante do
processo de produção textual. O tema escolhido para a produção textual na atividade em
questão é “Juventude e Conhecimento”.
Atividade 1 – Planejamento da produção textual – Explorando o tema
Momento 1 – Leitura de imagem – fotografia
O texto-imagem a seguir permite uma boa discussão sobre o tema da relação dos estudantes
com o conhecimento escolar. Sua leitura deve ser motivada (EA10-L), pois na imagem há
muitas sinalizações relevantes: a disposição das carteiras na sala de aula; a posição física dos
estudantes, sua expressão facial; o olhar de um deles voltado para o relógio etc.
Momento 2 – Leitura de texto argumentativo – “Ensinando a voar”
FOLHA DE S. PAULO DOMINGO, 25 DE FEVEREIRO DE 2007 cotidiano C9

GILBERTO DIMENSTEIN

Ensinando a Voar
Repetia como se fosse mantra: “o gosto pelo
conhecimento é a melhor herança que posso deixar”
O CEARENSE Expedito Resende, 66, conseguiu

Federal do Ceará, Expedito criou, nos anos

atrair a atenção mundial ao inventar um

70, o biodiesel. Usando plantas comuns

combustível para avião feito à base de óleo de

no Nordeste, viu que o combustível servia,

babaçu, atualmente em testes avançados nos

sem nenhum problema, nos motores como

laboratórios da Boeing, acompanhados pela

substituto do petróleo. Mas, na época, não

Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos.

havia tanta consciência ecológica, o preço

Mudar o jeito como os aviões voam, usando o

do petróleo ainda não estava nas alturas e

chamado “bioquerosene”, não seria sua mais

não se sabia como dar escala comercial à

importante descoberta.

sua invenção. Em 1991, alemães e austríacos

Professor de engenharia química da Universidade

resolveram usar a descoberta para produzir
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energia limpa.

habilidades autodidatas. Já empresário próspero

Nos últimos tempos, Expedito vem ganhando

(depois teve um banco), José Parente tratou de

prêmios internacionais e ajudando a implantar

ajudar aquela escola em que tentou, mas não

centenas de usinas de biodiesel. Isso significa

conseguir estudar.

a

empregos,

Expedito cresceu ouvindo esses casos. “Ficou

especialmente no Nordeste, e de um recurso

perspectiva

arraigada em todos nós aquela reverência pelo

contra o aquecimento global. Por trás dessa

saber”, conta Expedito. Essa reverência estava por

tecnologia

menos

trás de sua decisão de sair de casa para estudar,

interessante sobre quem ajudou a inventar

como tinha feito seu pai. “Só que, desta vez, sem

esse inventor. Chama-se José Parente, pai de

desconforto”, diz ele. Mudou-se para o Rio, onde

Expedito – é uma criação muito mais do que

se formou em engenharia química e, depois,

biológica.

aprimorou-se nos Estados Unidos e na Europa.



Voltou para o Ceará, fascinado pelo encanto dos

há

de

criação

uma

de

história

não

José Parente tinha 12 anos quando deixou um
povoado nas proximidades de Sobral (CE),
onde vivia, e mudou-se para Fortaleza. Era

experimentos químicos. Uma de suas criações foi
a “vaca mecânica” para a produção de leite de soja,
disseminada em centenas de cidades brasileiras.

o caçula entre seus 28 irmãos, sustentados



pelo pai agricultor. Fez o trajeto a pé, sozinho,

Testou motores com álcool, mas preferiu

alimentando-se com o que encontrava no

investigar melhor o poder de plantas como o

caminho. Tinha dois projetos: obter um emprego

babaçu. Em 1984, um Bandeirante, da Embraer,

e entrar numa escola.

voou de São José dos Campos até Brasília,

Matriculou-se para o período noturno de uma

movido

escola, mas, com o excesso de trabalho, acabou

Expedito – apesar do sucesso do vôo, o projeto

desistindo. Tentou por várias maneiras continuar

foi arquivado pelos militares.

estudando. Pediu ajuda a seu patrão e ouviu a

Foram necessários mais 20 anos para que

seguinte frase: “Menino pobre não precisa de

levassem a sério sua experiência, agora em

escola”.

apreciação pelos americanos – certamente

Praticando, José Parente aprendeu as artes do

seria impossível se o inventor não tivesse com

comércio. Adulto, tornou-se empresário, casou,

um de seus professores um menino de 12 anos,

teve nove filhos, todos entraram na faculdade.

andando a pé pelo interior do Nordeste, com o

Repetia algumas frases como se fossem mantras:

sonho de aprender.

“o gosto pelo conhecimento é a melhor herança



que posso deixar” ou “a maior riqueza está dentro
da cabeça”

a

bioquerosene,

desenvolvido

por

OS – O caso de José Parente mostra os caminhos
para se evitar a marginalidade, gerando inventores



e não criminosos – envolvimento familiar na

Nas conversas familiares, sempre vinham as

vida dos filhos, culto ao empreendedorismo e

histórias do menino de 12 anos, caminhando

reverência ao aprendizado. Nosso problema não

sozinho pelas estradas de terra, a frustração pela

é de maioridade penal, mas a de menoridade dos

impossibilidade de estudar compensada pelas

adultos.

Esse texto pode auxiliar a discussão do tema, pois propõe uma bela representação do
conhecimento. O título “Ensinando a voar”, ao mesmo tempo em que remete à invenção do
cientista Expedito Resende, um biocombustível para aviões, aponta, com uma metáfora, para
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o conhecimento. Segundo o texto, o pai é o “inventor do inventor”, pois lhe ensina a amar o
conhecimento, representado no texto como algo que “nos faz voar”, nos faz ir mais longe,
e, podemos dizer, nos faz mais livres.
Momento 3 – Filme “Pro dia nascer feliz”
O tema da relação do jovem com a escola é colocado de forma
sensível e delicada no documentário de João Jardim, realizado em
2004/2005. O filme busca retratar o cotidiano de quatro escolas
brasileiras (3 públicas e 1 particular) dos estados de Pernambuco,
São Paulo e Rio de Janeiro. O filme pode ser visto, na íntegra, no site:
http://www.youtube.com/watch?v=g5W7mfOvqmU
Professor, você pode ampliar a discussão do tema proposto, apresentando aos
estudantes a Declaração Universal dos Direitos Humanos, particularmente, os
artigos que falam do direito à educação.
Atividade 2 – A Produção do Texto
Momento 1 – Proposta
Nessa etapa da produção escrita, o estudante deve ser orientado de forma bastante clara
sobre o que vai escrever, por que e para quem (PCLP, p. 110). As atividades de produção
textual devem, portanto, conter informações a respeito do tema e do gênero textual que
será produzido e, sempre que possível, inserir a produção numa situação de comunicação
motivadora. Sobretudo no Ensino Médio, em que o gênero “redação escolar” se apresenta
como exercício preparatório para a participação no Enem, a produção escrita de
argumentações tem se reduzido a mero exercício de aprendizado da escrita. Esse exercício
é importante, mas, na medida em que está inserido em situações de comunicação real,
pode fazer mais sentido.
Para tanto, o professor pode, por exemplo, inserir as atividades de escrita de argumentações
em cenários de debate sobre temas importantes da atualidade e criar na escola espaços de
divulgação dos textos dos estudantes, como: blogs, jornais impressos ou digitais, murais de
textos etc.
Momento 2 – Vamos escrever
Consideremos a proposta de produção textual abaixo descrita, indicada para estudantes do
1º ano do Ensino Médio.
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Depois de debatermos o tema do valor do conhecimento e da relação do jovem
com a escola, escreva um breve texto argumentativo sobre o tema “Juventude e
Conhecimento”. As perguntas abaixo podem ajudar você a escrever seu texto, que deve
apresentar seu ponto de vista e a sustentação desse ponto de vista.
Pense, então, nestas questões:
O jovem tem interesse pelo conhecimento?
Onde ele o busca?
O que motiva o jovem a querer aprender algo?
Ele valoriza o conhecimento escolar?
A escola contribui para que o jovem aprenda a valorizar o conhecimento?
O que poderia ser feito na escola para que o jovem se sentisse mais motivado a
aprender?
Os estudantes devem escrever um texto argumentativo sobre o tema “Juventude e
Conhecimento”. Observe que a proposta orienta a produção de uma argumentação de
estrutura bastante básica: deve conter tese e argumento (EAs 17, 18-E e19-E). Trata-se de
uma expectativa de aprendizagem que já deve estar consolidada no 1º ano do Ensino Médio
(PCLP, p. 116).
O professor pode organizar, a partir daí, uma sequência didática que proponha estruturas
mais complexas e incorporem novas habilidades de escrita. Por exemplo:
∞ produzir textos com diferentes estratégias argumentativas (EA 20);
∞ produzir textos contra-argumentativos (EA 21);
∞ organizar parágrafos a partir de diferentes critérios (EA 22);
∞ utilizar marcadores discursivos de organização tópica (EA 23) etc.
Na medida em que as produções colocam novos desafios aos aprendizes, é importante
que as práticas de escrita incluam, na etapa de planejamento do texto, a construção de
esquemas. Para a organização de esquemas, concorrem conhecimentos sobre a estrutura
do gênero textual em questão. Um bom esquema que auxilie a produção de um texto
argumentativo deve:
∞ delimitar a abordagem do tema do texto;
∞ definir o posicionamento assumido;
∞ selecionar os argumentos que sustentarão a tese, bem como outros componentes da
argumentação (como a solução para o problema debatido);
∞ definir critérios de organização dos parágrafos.
Esses esquemas auxiliam na construção de textos coerentes e coesos. Além de aprender
a fazê-los, os estudantes devem ser orientados a fazer “rascunhos” para seu texto. Essa é
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de Andrade, “escrever é cortar palavras”. A “regra” vale para a escrita de qualquer texto. O
rascunho oportuniza ao escritor, antes de concluir seu trabalho, colocar-se no lugar de leitor
de si mesmo, obriga ao exercício de colocar-se no lugar de um outro, seu leitor presumido,
prevendo as dificuldades que o texto possa apresentar a ele. A partir dessa reflexão, pode-se
buscar ser mais claro, relevante na seleção das informações, não redundante etc.
Um rascunho oportuniza também um exercício primeiro de reescrita. Por isso, podemos
dizer que bons textos costumam exibir diferenças, ainda que pequenas, em relação a seus
rascunhos. Outra etapa importante da produção escrita é a escolha do título (EA8-E), que
pode se constituir numa sinalização relevante porque facilitadora da leitura ou pode ser
instigante, provocador, contendo uma ironia, por exemplo.

A Revisão do Texto
Critérios
Passamos agora à discussão de uma prática na qual atua exclusivamente – ao menos num
primeiro momento – o professor: a prática de revisão de textos.
A palavra texto tem origem no latim “textus”, que significa “tecido”. Essa significação nos
faz pensar na tarefa do escritor, ou do redator, como alguém que tece, trama, entrelaça os
fios de um tecido. Fios soltos tornam defeituoso um tecido. Tecer os sentidos de um texto
implica um conjunto complexo de habilidades.
Para compreendermos e melhor avaliarmos as produções de textos escritos dos
aprendizes, devemos considerar alguns “fatores de textualidade” (Costa Val, 1994). Os
fatores de textualidade correspondem a características que fazem com que os textos sejam
reconhecidos como tais. Partindo da análise de redações de Vestibular, a autora acima citada
aponta como atributos importantes em um texto: i) a relevância informativa; ii) a coerência;
iii)a coesão.
Um texto pode ser considerado informativo quando seleciona informações relevantes –
nem óbvias demais, nem inacessíveis – tendo em vista seus leitores presumidos. A proposta
em questão nesta atividade indica a produção de uma argumentação. Um bom texto
argumentativo, segundo esse critério, deve evitar o “lugar comum”, ou seja, deve evitar
ser muito “previsível”. De outro lado, deve evitar também o inusitado. Um problema que
observamos frequentemente nos textos argumentativos dos estudantes – orais ou escritos
– é a replicação, sem muito questionamento, de afirmações do senso comum. Segundo o
critério da INFORMATIVIDADE, um texto deve, ainda, ter dados suficientes que comprovem
os posicionamentos assumidos.
A COERÊNCIA é, reconhecidamente, o mais importante fator da textualidade. Um texto
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é coerente quando faz sentido, quando há nexo na articulação de suas partes, quando
constitui um todo significativo. Mas como analisar a coerência de um texto? Um texto
coerente responde a alguns requisitos, dentre os quais destacamos: i) a explicitude; ii) a não
contradição; iii) a continuidade; iv) a progressão.
A EXPLICITUDE diz respeito à habilidade de ser claro, explícito. Um texto coerente não deixa
dúvidas ao leitor a respeito das afirmações feitas. A falta de explicitude de um texto pode
advir de uma escolha lexical equivocada, do truncamento de uma estrutura sintática, do uso
inadequado de um recurso de coesão etc.
A NÃO CONTRADIÇÃO é outra das condições para se produzir um texto coerente. Um bom
texto não pode conter contradições, ou seja, não pode, ao mesmo tempo, afirmar X e negar
X. Além de não se contradizer, o redator não pode contradizer o mundo a que se refere. É
comum que escritores iniciantes façam afirmações incoerentes com o já dito no texto ou
mesmo afirmações que contradizem a realidade empírica.
A CONTINUIDADE diz respeito à habilidade do redator em retomar elementos no decorrer
do discurso, de modo a garantir que os fios do tecido não se rompam. Ao tecer a sequência
de um texto, deve-se investir na continuidade tópica, ou seja, o tópico central de um texto
deve ser retomado, de modo que as partes do texto articulem-se em torno do tema central.
Uma produção que não obedeça a esse critério pode ser avaliada como fragmentada, pode
até não ser reconhecida como um texto.
A PROGRESSÃO diz respeito à habilidade de fazer um texto avançar em informação. Um
texto com progressão acrescenta, a cada parágrafo, uma nova ideia na abordagem do tema
central. Um texto sem progressão costuma ser “circular”, costuma dar voltas em torno de
uma mesma afirmação. Isso acontece muito frequentemente quando sabemos pouco sobre
o assunto de que vamos tratar.
A coerência textual, portanto, diz respeito à lógica interna de um texto, aos nexos de sentido
entre suas partes. A coesão é a manifestação linguística desses nexos de sentido e se constrói
através de recursos gramaticais e lexicais. São recursos de coesão gramatical: pronomes,
artigos, conjunções, a elipse, as relações de concordância etc. São recursos de coesão
lexical: a repetição de palavras, o uso de sinonímia, as nominalizações, o uso de termos
cognatos, o uso de palavras do mesmo campo semântico etc.
É importante, ainda, fazer a distinção entre recursos de coesão referencial e sequencial. A
coesão referencial diz respeito à necessidade de operar retomadas para fazer avançar o
discurso. Destacamos a função dos pronomes anafóricos nessa tarefa. A coesão sequencial
diz respeito aos mecanismos linguísticos que sinalizam a progressão do texto como as
conjunções ou pronomes que articulam orações, períodos, parágrafos.
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ANÁLISE DE TEXTOS
A partir dos critérios de textualidade discutidos, vamos, agora, analisar algumas redações
de estudantes. Vamos analisar os textos considerando, sobretudo, aspectos relativos à
construção da COERÊNCIA TEXTUAL.
TEXTO 1 – O JOVEM E A ESCOLA
A escola tem papel fundamental na sociedade, ela deve atuar não só para garantir
a formação do cidadão, mas também para que esse cidadão venha a exercer uma
profissão que lhe dê estabilidade financeira. Por isso a maioria dos jovens vê, na escola,
uma oportunidade de se tornarem bem sucedidos econômica e socialmente.
A escola, no entanto, não desperta nos jovens o interesse e a valorização do
conhecimento, ela ensina apenas aquilo que será útil para o estudante se satisfazer na
vida. Por outro lado, o estudante, quase sempre, só cobra dela esse conhecimento
“útil”, necessário ao seu sucesso profissional.
Para mudar essa realidade, é necessário investimento em educação e na formação
dos professores. Para que os jovens demonstrem maior envolvimento com o
conhecimento é necessário que a escola modifique seus métodos de ensino.
A partir da proposta apresentada, o texto acima discute, de forma bastante coerente, o tema
da relação entre o jovem e o conhecimento. O redator posiciona-se afirmando que o jovem
tem interesse por um conhecimento que lhe será útil, sobretudo na vida profissional (“a
maioria dos jovens vê, na escola, uma oportunidade de se tornarem bem sucedidos econômica e
socialmente”; “o estudante, quase sempre, só cobra dela esse conhecimento “útil”, necessário ao
seu sucesso profissional”). Afirma também que a escola, por outro lado, “não desperta nos
jovens o interesse e a valorização do conhecimento”, também ela valoriza o conhecimento
“útil”. E conclui indicando que “essa realidade” – qual seja: o desinteresse pelo conhecimento
como valor em si – pode ser modificada mediante investimento na formação do professor
para que se alterem os métodos de ensino, sugerindo, desse modo, que as práticas escolares
inibem o gosto pelo conhecimento.
Considerando os critérios de coerência estudados, o texto analisado apresenta continuidade
tópica. Observem-se os grifos no texto. Eles indicam a retomada dos termos escola, juventude
e conhecimento, demonstrando que o texto detém-se no tema em discussão.
Ao mesmo tempo, o texto avança em informação, respondendo ao critério da progressão
discursiva. A cada parágrafo, introduz-se um tópico novo relacionado ao tema central do
texto. No primeiro parágrafo, aponta-se o papel da escola e as expectativas da maioria dos
jovens em relação a ela. No segundo parágrafo, apresenta-se um contraponto: a afirmação
de que a escola não consegue despertar o gosto pelo saber, atuando a partir de uma visão
utilitária do conhecimento. No terceiro parágrafo, apresenta-se uma solução: a mudança
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dos métodos para alteração dessa realidade de desinteresse pelo conhecimento.
O texto também obedece aos critérios da não contradição e da explicitude, ou seja, não há
afirmações vagas ou contraditórias.
Chamamos a atenção, ainda, para os recursos linguísticos que operam a coesão textual,
auxiliando a tessitura da coerência do texto. Observe-se, também, que os parágrafos,
organizados a partir de critérios tópicos, articulam-se com o auxílio de recursos de coesão
textual. O conector “no entanto” articula devidamente os dois parágrafos iniciais. A oração
“para mudar essa realidade” (uma adverbial final) retoma, pelo sintagma “essa realidade”, o
quadro descrito nos parágrafos anteriores para prosseguir apresentando ações que têm a
finalidade de alterar esse quadro.
TEXTO 2 – MAIS INTERESSE EM SALA
A escola não contribui para despertar o desejo e a valorização do conhecimento, pois
a maioria dos estudantes assiste a aulas que não são de seu interesse para seguir em
uma profissão.
Os estudantes são obrigados a assistir a aulas que não estão voltadas para a área de
estudo de seu interesse profissional, pois, apesar das matérias não serem cobradas
durante o curso desejado, elas precisam ser estudadas para o vestibular.
O fato de ter que estudar matérias que não são da área em que o estudante deseja se
especializar muitas vezes tira o interesse do estudante e a única forma de resolver isso
seria tornar o vestibular específico, pois, assim, os estudantes focariam nas matérias
que são de seu interesse e aprenderiam as outras apenas como um complemento a
seus conhecimentos. Assim haveria mais interesse por parte dos estudantes em sala
de aula.
O segundo texto já não argumenta com a mesma eficiência. Embora apresente um
posicionamento explícito no início (“A escola não contribui para despertar o desejo e a
valorização do conhecimento”), um argumento que poderia justificar o desinteresse do
jovem pela escola (“a maioria dos estudantes assiste a aulas que não são de seu interesse
para seguir em uma profissão”) e uma solução para o problema colocado (“a única forma
de resolver isso seria tornar o vestibular específico”, a construção de sua coerência falha,
sobretudo, no critério progressão temática. Observe os grifos, eles sinalizam que o
redator “dá voltas” em torno de uma mesma afirmação: a de que os estudantes teriam
interesse pelo conhecimento escolar se este estivesse relacionado a sua área de interesse
profissional. Essa é uma falha muito comum quando nossa reflexão sobre o tema a ser
abordado é ainda incipiente.
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TEXTO 3 – BUSCANDO CONHECIMENTO NA ESCOLA
A maioria das pessoas busca conhecimento como forma de melhorar de vida. Mas,
quando saem da escola, essa expectativa é frustrada. Hoje em dia estamos muito mais
ligados à educação.
Apenas com o ensino médio concluído, não há emprego, ou muitas possibilidades de
melhorar de vida. Mas, antes mesmo de concluir o ensino médio, há pessoas que não
têm condições de continuar os estudos e acabam indo para o mercado de trabalho
sem nenhuma instrução.
Por isso o sistema de educação não tem estímulos do governo para que quem não
tenha condições de concluir os estudos. Isso é um ponto negativo.
Durante todo o ensino fundamental e médio, o que mais vemos nas escolas são jovens
sem nenhum interesse pelo conhecimento. Isso é agravado pela escola quando ela se
posiciona para a juventude como uma obrigação e não como fonte de conhecimento.
No fim, a escola acaba servindo para quem quer estudar, mas ainda não tem o poder
de despertar o interesse de quem ainda não enxergou as vantagens do conhecimento.
Observe que o texto 3 tem posicionamentos semelhantes aos assumidos no texto 1. Nos
dois primeiros parágrafos, ao tratar das expectativas dos estudantes em relação à escola,
assume-se que “A maioria das pessoas busca conhecimento como forma de melhorar de vida”.
Nos dois últimos, ao se tratar da relação escola/conhecimento, afirma-se que “a escola acaba
servindo para quem quer estudar, mas ainda não tem o poder de despertar o interesse de quem
ainda não enxergou as vantagens do conhecimento”.
No entanto, o redator não consegue realizar seu texto, ferindo vários dos critérios de
coerência. Vejamos, em primeiro lugar, algumas postulações presumidas pelo texto – por
sinal, bastante interessantes – que apresentamos abaixo por meio de paráfrases:
i. As pessoas buscam conhecimento como forma de melhorar de vida.
ii. Essa expectativa é frustrada quando o jovem conclui o Ensino Médio, pois apenas com
essa formação não há muitas oportunidades de trabalho.
iii. A situação é ainda mais grave para aqueles que não concluem o Ensino Médio.
iv. O sistema educacional brasileiro não recebe estímulos do governo.
v. Adolescentes e jovens não demonstram interesse pelo conhecimento escolar.
vi. A escola não estimula o gosto pelo conhecimento ao tratá-lo de forma pragmática.
vii. A escola acaba atendendo ao jovem que quer estudar, mas não desperta nos demais o
gosto e o desejo de aprender.
Embora o redator pareça ter o que dizer sobre o tema proposto, seu texto é bastante
incoerente. Os tópicos acima apresentam-se, no texto, de forma fragmentada. Observemos,
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por exemplo, que as afirmações de i), ii) e iii) encontram-se desarticuladas nos dois primeiros
parágrafos, pondo em risco seu sentido. A afirmação “Hoje em dia estamos muito mais ligados
à educação”, posta onde está, prejudica enormemente a construção da coerência nos dois
primeiros parágrafos, interrompendo a sequência discursiva. Além disso, essa afirmação
contradiz outras postulações do texto como a de que “o que mais vemos nas escolas são jovens
sem nenhum interesse pelo conhecimento”. O texto, portanto, fere os critérios da progressão
e da não contradição.
O princípio da não contradição é também desrespeitado no segundo parágrafo quando,
inicialmente, se afirma “não haver oportunidades de trabalho para quem termina o Ensino
Médio” e, em seguida, afirma-se, ainda, que “há pessoas que, sem concluir o Ensino Médio,
vão para o mercado de trabalho sem nenhuma instrução”.
Há também problemas associados à utilização de recursos de coesão textual. Por exemplo,
a articulação entre o 2º e 3º parágrafos se faz indevidamente por meio do conector “por isso”,
cujo uso seria adequado se o 3º parágrafo concluísse sobre a necessidade de que houvesse
mais estímulos à educação com vistas a garantir formação profissional competente aos
jovens nas escolas.
Também ao abordar o tópico “a escola e o gosto pelo conhecimento”, nos dois últimos
parágrafos, o texto deveria se valer de um marcador discursivo que sinalizasse essa alteração
tópica, por exemplo: “Quanto ao papel da escola em estimular o gosto pelo conhecimento...”
Como podemos observar, tecer um texto requer a habilidade de relacionar suas partes por
meio de recursos de linguagem apropriados. Isso exige planejamento, conhecimento sobre
a natureza dos textos a serem produzidos e conhecimentos sobre a linguagem e seu uso.
No caso dos textos analisados, o conhecimento sobre como se estruturam argumentações
e sobre os recursos de linguagem mais diretamente associados aos gêneros do argumentar
é extremamente relevante para ajudar a escrever.
Nesse sentido, “ler” ensina a “escrever”. Ao apresentar aos estudantes, para atividades de
leitura e análise linguística, bons textos argumentativos, argumentações bem estruturadas,
o professor estará auxiliando a atividade escrita de gêneros do argumentar. Além disso, a
elaboração de esquemas prévios e a prática da reescrita orientada pelo professor é essencial
para guiar os estudantes no processo de apropriação das habilidades de produção escrita.
A tarefa do professor não é fácil e requer conhecimento sobre os gêneros e sobre a linguagem.
Normalmente, o professor se limita a apontar os “desvios” que constituem infrações à norma
gramatical: concordância, acentuação gráfica, pontuação, recursos de articulação de frases
(uso de conjunções e pronomes relativos) etc. Esse é um trabalho importante, mas não é a
tarefa mais fundamental. Um texto, antes de tudo, precisa fazer sentido.
Por isso, se queremos que nossos estudantes avancem também como bons redatores,
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esse trabalho dê certo, acreditamos que eles devem ser orientados a reescrever seus textos,
conscientes de que esse é um exercício que os fará mais competentes no uso da linguagem.
Uma reescrita orientada para a construção da coerência textual pode propor, por exemplo,
entre outras tarefas as de:
∞ reordenar tópicos textuais;
∞ eliminar contradições;
∞ acrescentar evidências de modo a sustentar os posicionamentos assumidos;
∞ organizar parágrafos considerando a estrutura de argumentações etc.
Momento 3 – A análise linguística como eixo vertical às práticas de escrita
Outra etapa do processo de reescrita envolve a adequação do texto à norma gramatical.
As práticas de produção escrita apresentam-se como lugar privilegiado para os estudos
normativos, na medida em que alguns gêneros escritos exigem adequação mais rigorosa à
norma padrão, como no caso de artigos de opinião produzidos para se tornarem públicos.
Esses estudos devem orientar-se pela compreensão da língua como variação, de modo a
evitar qualquer julgamento preconceituoso em relação aos dialetos não padrão.
É nessa perspectiva, portanto, que o estudo de conteúdos gramaticais está contemplado,
sobretudo, no eixo da escrita. Nos PCLP, os estudos metalinguísticos ganham sistematização,
inicialmente, no 9º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio. Tomemos
como exemplo, para compreensão da proposta, o tópico concordância verbal. Muitos
de nossos estudantes desconsideram a norma padrão da concordância do “verbo” com
o sintagma “sujeito”. A consciência da necessidade de “empregar a regra de concordância
verbal dos gêneros da esfera pública na produção de textos escritos” (EA8-AL-E) deve ser
despertada em práticas que possibilitem compreender o funcionamento sintático da língua
(EA7-AL-E) e que considerem e explicitem “outras regularidades” que não a da norma padrão.
Os textos produzidos pelos estudantes podem servir ao professor, no processo de avaliação,
para selecionar os tópicos gramaticais que devem merecer sistematização. A partir deles
o professor pode:
∞ selecionar os “erros” mais frequentes, por exemplo: concordância verbal, regência,
acentuação gráfica, uso do pronome relativo, uso da vírgula etc.;
∞ refletir com os estudantes sobre aquilo que em seus textos é considerado um “desvio
da norma padrão”. Vale estudar as regras gramáticas, insistimos, sem “decoreba”, elas
devem ser objeto de reflexão que permita compreender o funcionamento da língua,
aprender sobre sua estrutura, perceber sua lógica;
∞ promover uma discussão sobre o papel da norma gramatical e sobre a questão da
variedade linguística, de modo a evitar que os estudos normativos se traduzam em
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preconceito com relação às variedades não padrão;
∞ propor exercícios de reescrita – individual ou coletiva – de trechos dos textos que
contenham essas “infrações” à norma; ao selecionar os textos que devem ser avaliados
pela turma, o professor deve ter o cuidado de negociar com os estudantes a utilização
de fragmentos de textos produzidos por eles.

3.2.4 Outras práticas
A produção escrita, particularmente a escrita de argumentações, permite construir o diálogo
entre os componentes curriculares de forma bastante “natural” e produtiva. Essa atividade
deve ser vista, na escola, antes de tudo, como uma atividade que promove o pensamento
crítico. Nesse sentido, escrever argumentações é participar de um debate amplo – estampado
nos meios de comunicação, impressos e digitais – sobre questões-problema da realidade
brasileira e do mundo.
O professor, ao propor a escrita de argumentações, deve selecionar não somente temas
de interesse do jovem, mas temas relevantes, temas de cidadania. Esses temas perpassam
transversalmente vários componentes curriculares. Num planejamento coletivo, os
professores desses componentes curriculares podem traçar um conjunto de temas a
serem debatidos na escola durante o ano ou semestre. O exercício de escrever sobre esses
temas fará mais sentido nesse cenário em que o ensino-aprendizagem se faz de forma
contextualizada (PC: p. 47) e em que todos são convidados a expressar-se.

3.2.5 Avaliação
A avaliação da produção escrita deve ser pensada, a partir da compreensão da escrita como
uma prática interativa e como um processo no qual a reescrita assume papel fundamental.
Desse modo, deve-se evitar que os textos sejam escritos unicamente para serem corrigidos
em sua primeira versão, como comumente acontece. Ainda que as atividades de escrita, na
escola, estejam voltadas unicamente para o aprendizado da escrita – já que nem sempre é
possível situá-las em situações reais de interação – o professor deve avaliar o processo de
produção, o qual inclui “versões” de um mesmo texto.
Uma boa avaliação da produção escrita dos estudantes sinaliza as limitações que um texto
apresenta em sua primeira versão para, a partir delas, orientar uma nova etapa do processo.
Podem-se reconhecer problemas de ordem geral, que exijam que a turma seja orientada à
reescrita, a partir de tarefas focadas nos problemas apresentados.
Imaginemos, por exemplo, que, de um modo geral, os estudantes tenham dificuldades
em construir critérios para paragrafar seus textos (EA6-E). O professor pode discutir esses
critérios com a turma, tomando como exemplo diferentes modelos de textos que serão
lidos e analisados (EAs 18 a 21-L; EAs 22 e 23-L) em sua estrutura tópica, considerando-se,
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poderá considerar esse aprendizado como foco de avaliação. A esse respeito, outra questão
importante é que os estudantes saibam o que deles se espera nos processos avaliativos.
Portanto, compreendida a avaliação como instrumento “formativo, inclusivo e processual”
(PCLP, 49), a revisão dos textos dos estudantes deve considerar não só as dificuldades
enfrentadas, mas também os avanços alcançados, para, a partir deles, conduzir melhor esse
processo.

3.3 A Tipologia Expositiva e alguns de seus Contextos de Uso –
Etapa: 2º Ano do Ensino Médio
3.3.1 Retomando os Parâmetros
Segundo orientação dos Parâmetros, os textos expositivos devem ser alvo de abordagem
pelas práticas pedagógicas, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. As crianças, a
partir da leitura de gêneros da ordem do expor, adquirem conhecimentos sobre muitos
assuntos (EA68 – L) e, embora a maior parte do trabalho de sistematização de conhecimentos
sobre esses textos esteja prevista para o 6º e o 7º anos do Ensino Fundamental e 2º ano
do Ensino Médio (PCLP 2012, 80), também nos anos iniciais alguns conhecimentos são
sistematizados, como exemplifica a atividade sobre o gênero verbete proposta antes.
No Ensino Médio, espera-se que o conhecimento sobre os textos expositivos se amplie,
incluindo a compreensão, e mesmo a nomeação, dos recursos linguístico-discursivos (EA
74, 75, 77 – L) que os compõem.

3.3.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
As atividades descritas abaixo oportunizam ao professor:
∞ refletir sobre os contextos de usos nos quais se utiliza predominantemente a tipologia
textual expositiva;
∞ conhecer ou reconhecer um gênero multimodal, o infográfico, e um gênero textual,
o verbete, como molduras comunicativas apropriadas para um tipo de linguagem que
tenha como objetivo principal “levar o outro a saber”.

3.3.3. Apresentação das atividades
A sequência abaixo propõe uma atividade de leitura de um texto expositivo-argumentativo e
de um gênero multimodal, o INFOGRÁFICO. Foi pensada para ser desenvolvida em turmas
de 2º ano do Ensino Médio. A tipologia textual a ser trabalhada é a expositiva e o gênero
textual a ser introduzido é o verbete.
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Atividade 1 – texto expositivo-argumentativo
1º momento – motivação
Professor, pergunte a seus estudantes se eles já ouviram falar em Lúpus. Caso haja resposta
afirmativa a essa pergunta, vá explorando alguns detalhes sobre essa doença: como ela se
manifesta, que sintomas ela causa, qual é o tratamento etc. Caso a resposta seja negativa,
esclareça que Lúpus é uma doença.
2º momento – análise da moldura textual do texto a ser lido: criando expectativas de
leitura.
Professor, mostre a imagem da página do jornal de onde foi retirado o texto a ser lido. Essa
imagem está disponível aos usuários cadastrados no site: < http://edicaodigital.folha.com.br/>.
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preenchendo o esquema a seguir:
a) nome do jornal: Folha de São Paulo
b) data: 10 de maio de 2013
c) caderno: opinião
d) seção: tendências e debates
e) localização na página: abaixo do texto “O Brasil faz história”.
f) autoria: Morton Scheinberg
g) título do texto: A conquista do Lúpus
A partir do título do texto, oriente também os estudantes a criarem expectativas de leitura,
com novas perguntas como:
a) O que poderia significar a palavra “conquista” no contexto de uma doença?
Provavelmente os estudantes pensarão na cura da doença ou em seu domínio médico.
Chame a atenção dos estudantes para o perfil do autor, situado ao final da página e do texto:
MORTON SCHEINBERG, 68, doutor pela Universidade Boston e professor livre
docente da USP, é pesquisador do centro de pesquisas clínicas do Hospital Abreu
Sodré e clínico e reumatologista do Hospital Israelita Albert Einstein.
A seguir, pergunte, ainda, a eles:
b) Sob que ponto de vista esse assunto deve ter sido abordado, considerando o perfil do
autor?
Sob o ponto de vista médico.
c) Como um texto, cujo assunto é uma doença, pode estar inserido no caderno de opinião
e na seção intitulada “Tendências e debates”?
Espera-se que os estudantes cheguem à conclusão de que o texto incluiu uma opinião médica
sobre a doença, assunto importante dentre os temas mais debatidos no país.
d) Sendo o autor do texto médico, que tipo de argumentação pode conter o texto para
justificar sua presença nesse caderno e nessa seção?
Os estudantes provavelmente pensarão na discussão de alguma questão médica como um novo
tratamento, o questionamento de algum procedimento, o levantamento de algum problema
relacionado à doença, dentre outros.
Professor, esse é o momento de problematizar algumas informações dadas pela
moldura textual.
Depois de realizadas as hipóteses de leitura, leia o texto com seus estudantes.
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3º momento – leitura atenta do artigo “A conquista do lúpus”
FOLHA DE SÃO PAULO, 10 DE MAIO DE 2013

Morton Scheinberg: A conquista do lúpus

(1) Lúpus é uma doença que afeta diversos órgãos do corpo humano. Ocorre quando
anticorpos dos pacientes produzidos pelas células conhecidas como B do sangue periférico
e dos tecidos passam a atacar o seu próprio organismo, caracterizando o que se conhece
como doença autoimune.
(2) Trata-se de uma doença que acomete principalmente mulheres jovens no período mais
produtivo da vida. As manifestações clínicas são variadas, dificultando o diagnóstico em
certas circunstâncias.
(3) Os sintomas mais frequentes são dores nas articulações, febre, inchaço por todo o
corpo (devido ao acometimento do rim) e queda dos glóbulos brancos e às vezes das
plaquetas, que fazem parte dos mecanismos de coagulação.
(4) Podem também aparecer manchas no rosto, conhecidas como “asa de borboleta" se
agravam com a exposição ao sol.
(5) A frequência é aproximada de 50 pacientes por 100 mil habitantes. Estima-se que
aproximadamente 5 milhões de pessoas sofram dessa enfermidade no mundo.
(6) Nem todos os pacientes com lúpus apresentam as mesmas reações. O reumatologista
irá basear seu diagnóstico no conjunto de sintomas. A presença de alterações laboratoriais
presentes no lúpus podem ajudar a compor o diagnóstico, mas sozinhas não bastam para
tanto.
(7) O tratamento do lúpus varia conforme a gravidade das manifestações clínicas. Nos casos
mais severos, utiliza-se anti-inflamatórios hormonais (cortisona) e drogas conhecidas como
imunessupressoras (controlam a excessiva produção de autoanticorpos).
(8) Nos últimos anos, o tratamento apresentou grandes avanços. Mas, nos 50 anos
anteriores, não houve introdução de medicamentos.
(9) Uma medicação aprovada para uso em transplantes conhecida como micofenolato
mostrou ser capaz de controlar o acometimento do rim na doença.
(10) Mais recentemente, dois novos grupos de medicamentos dirigidos contra a célula B
produtora de anticorpos mostraram-se eficazes para controlar a progressão da doença. O
primeiro deles passará a ser usado no Brasil a partir de junho. O segundo foi divulgado no
Congresso Mundial de Lúpus, há duas semanas, por investigadores do Hospital Abreu Sodré.
(11) Esse hospital, parte do complexo da AACD (Associação de Assistência à Criança
Deficiente em São Paulo), por meio de pesquisas clínicas, tem sido um dos principais
centros no mundo a colaborar na obtenção de conhecimentos para o alívio dos pacientes
portadores da doença.
(12) Hoje, Dia Internacional de Atenção ao Paciente Portador de Lúpus, há muito para
se comemorar. Não estamos mais diante de uma doença devastadora. O fardo físico,
emocional e financeiro está diminuindo. Estamos próximos da conquista da doença.
MORTON SCHEINBERG, 68, doutor pela Universidade Boston e professor livre docente da USP, é pesquisador do centro de
pesquisas clínicas do Hospital Abreu Sodré e clínico e reumatologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Feita a leitura, peça aos estudantes para numerarem os parágrafos do texto. Pergunte-lhes
se as hipóteses feitas antes da leitura puderam ou não ser confirmadas.
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Professor, explique aos estudantes que o texto de Scheinberg inicia-se com uma exposição
sobre a doença Lúpus. Peça-lhes que:
a) marquem no texto onde começa e onde termina essa exposição. (EA73-L)
Deve-se marcar do 1º ao 7º parágrafo.
b) explicitem a progressão temática escolhida pelo autor, classificando-a em subtópicos.
(EA74 – L)
Progressão temática:
Tópico: Lúpus
Subtópicos:
1. definição
2. incidência
3. sintomatologia
4. frequência
5. diagnóstico
6. tratamento
c) indiquem quais são o tempo e o modo verbais escolhidos pelo autor, ao fazer a
exposição sobre o Lúpus. (EA24-AL/L)
Presente do indicativo.
Professor, é importante levar os estudantes a perceberam que, como o objetivo
de um texto expositivo é “levar o outro a saber”, geralmente, esses textos seguem
uma progressão temática, o que contribui para torná-los mais coerentes e mais
didáticos. Além disso, os gêneros do expor utilizam recursos linguísticos que os
tornam mais objetivos e com maior credibilidade.
5º momento– interpretando e analisando o tipo RELATAR presente no texto.
Professor, chame a atenção dos estudantes para o fato de Scheinberg , após terminar sua
exposição sobre o Lúpus, iniciar um breve relato referente à doença. Lembre-lhes de que o
relato é uma forma de “contar sobre algo que realmente aconteceu”. Sobre isso, peça-lhes
que:
a) marquem no texto onde começa e onde termina a tipologia relatar (EA71-L).
Do 8º ao 10º parágrafo.
b) encontrem uma pista linguística que mostre a mudança do EXPOR para o RELATAR
(EA23-AL-L).
O tempo do verbo passou de presente para pretérito.
c) indiquem a qual subtópico da progressão temática está associado o relato feito pelo
autor (EA21-L).
Ao subtópico “tratamento”.
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6º momento– destacando o conteúdo argumentativo do texto
Professor, destaque o último parágrafo do texto e releia-o com seus estudantes:
(12) Hoje, Dia Internacional de Atenção ao Paciente Portador de Lúpus, há muito para
se comemorar. Não estamos mais diante de uma doença devastadora. O fardo físico,
emocional e financeiro está diminuindo. Estamos próximos da conquista da doença.
Após reler o último parágrafo, explique aos estudantes que se tem nesse parágrafo uma
ARGUMENTAÇÃO, já que é evidente um posicionamento do autor, ou seja, há uma opinião
sobre um determinado aspecto da doença Lúpus (EA78-L). Peça-lhes, então, que:
a) encontrem a TESE do autor ( a sua opinião) (EA57-L).
Com relação aos avanços em direção ao domínio da doença Lúpus, tem-se muito que comemorar.
b) Elenquem os ARGUMENTOS com os quais ele sustenta sua tese. (EA57-L)
∞ O Lúpus não é mais uma doença devastadora;
∞ O fardo físico, emocional e financeiro dos portadores da doença está diminuindo.
∞ A conquista da doença está próxima.
c) Justifiquem o uso dos verbos no presente e o uso da 1ª pessoa do plural (EA18-AL-L).
A tipologia ARGUMENTAR pede verbos no presente. Sendo o autor médico, ele se inclui como
sujeito e, por isso, usa a 1ª pessoa do plural.
7º momento– entendendo a composição tipológica do texto.
Retome com os estudantes as 3 tipologias textuais presentes no texto: o EXPOR, o RELATAR
e o ARGUMENTAR. Ajude seus estudantes a entenderem a função da cada uma dessas
tipologias para a construção do sentido do texto. Para tanto, questione:
a) para que serve a sequência expositiva?
A sequência expositiva dá aos leitores informações sobre uma doença pouca conhecida,
portanto serve de base para o total entendimento do texto, além de justificar a tese do autor.
b) O relato amplia um dos subtópicos da progressão temática. Qual é o propósito do autor
ao ampliar esse subtópico, fazendo um relato sobre ele?
Ao ampliar o subtópico “tratamento”, o autor recorta o ponto principal de sua argumentação, ou
seja, ele vai focalizar sua análise nesse subtópico.
c) Por que o último parágrafo justifica o caderno e a seção do jornal em que o texto foi
inserido?
Porque nesse parágrafo se encontram a tese e os argumentos do autor no que se refere à
“conquista” do Lúpus.
d) Afinal, o que justifica a escolha da palavra “conquista” presente no título?
A escolha da palavra “conquista” remete à informação de que o tratamento da doença mostra
grandes avanços nos últimos anos.
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8º momento – entendendo o gênero VERBETE.
Professor, peça a seus estudantes que destaquem apenas a sequência tipológica expositiva
do texto “A conquista do lúpus”. Considerando a forma, o conteúdo e o objetivo comunicativo
dessa sequência, pergunte-lhes em quais suportes esse tipo de texto mais se apresenta (EA1
e EA2 – L)
Espera-se que os estudantes citem dicionários, enciclopédias, livros didáticos, revistas de
saúde, entre outros.
Peça a um de seus estudantes para abrir o dicionário no verbete LÚPUS e ler a definição
encontrada para a turma. Você poderá acessar um dicionário online, caso seja possível. O
estudante lerá algo semelhante a:
LÚPUS
sm2n.
1. Med. Afecção cutânea crônica, localizada quase sempre no rosto,
caracterizada pela infiltração na derme de camadas justapostas de
tecido tuberculoso. É também chamada de lúpus vulgar, tuberculoso
ou de Willan. Existem ainda as variedades lúpus eritomatoso crônico,
lúpus eritomatoso disseminado e lúpus pérnio, que é uma forma de
sarcoidose cutânea.
[F.: Do lat. cient. lupus, i.]
(Disponível em: <http://dic.busca.uol.com.br/result.html?group=0&t=10&q=l%FApus>.
Acesso em: 15-09-2013

a) Peça a seus estudantes que apontem as diferenças entre essa definição e a dada pelo
autor do texto “A conquista do lúpus” (EA2-L).
A definição do dicionário inclui informações gramaticais sobre a palavra, por exemplo, que esta
é um substantivo masculino. Quanto ao significado, o dicionário atém-se a dizer o que é Lúpus,
em uma linguagem médica, muito técnica. Já no artigo, não se tem análise da forma da palavra,
mas a definição é mais ampla e segue uma progressão temática, além de uma linguagem mais
inteligível.
Professor, lembre aos estudantes que a definição lida no dicionário caracteriza
um gênero textual chamado de VERBETE DE DICIONÁRIO. Informe-lhes, ainda,
que há os VERBETES DE ENCICLOPÉDIA nos quais se encontram definições
amplas e mais detalhadas do que nos verbetes de dicionário.
b) Pergunte aos estudantes se o texto expositivo de Morton Scheinberg estaria mais
apropriado a um dicionário ou a uma enciclopédia.
A uma enciclopédia.
c) peça-lhes que justifiquem sua escolha.
A exposição de Scheinberg é uma definição mais ampla, com linguagem mais fácil e sem
classificação formal da palavra (EA2-L).
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Atividade 2 – Leitura do gênero infográfico
1º momento – lendo o mesmo assunto em outro formato de texto
Professor, distribua ou exiba a imagem a seguir para seus estudantes. Peça-lhes que a leiam
com muita atenção.

Disponível em http://goo.gl/RjZ8Ui. Acesso em 05 jan. 2014.

Após a leitura atenta da imagem, peça a seus estudantes que:
a) explicitem a progressão temática escolhida para se abordar o tema Lúpus, dividindo-a
em possíveis subtópicos (EA27-L).
Tópico: doença autoimune
Subtópicos:
1. definição;					

2. reação do organismo;

3. danos causados a diferentes órgãos;		

4. outras complicações;

5. diagnóstico;				

6. sinais de alerta.

b) Comparem a progressão temática do artigo “A conquista do Lúpus” e a progressão
escolhida no texto verbo-visual, observando quais são os tópicos e as informações
comuns a ambos os textos, e quais se diferenciam.
No artigo, tem-se:
Tópico: Lúpus
Subtópicos: 1. definição; 2. incidência; 3. sintomatologia; 4. frequência; 5. diagnóstico; 6. tratamento.
Já no texto verbo-visual tem-se:
Tópico: doença autoimune
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outras complicações; 5. diagnóstico; 6. sinais de alerta.
No artigo, fala-se da incidência e focaliza-se o tratamento. Já no texto verbo-visual dá-se foco
ao processo alérgico do organismo, causando diferentes danos a diversos órgãos. Há também
ênfase nos sinais de alerta.
c) Relacionem o texto verbal ao visual, mostrando a função de cada um na construção
do sentido pretendido e considerando o objetivo comunicativo do texto (EA5 e EA6– L).
Os estudantes deverão perceber que a parte visual amplia e complementa as informações dadas
verbalmente. Sozinha, a imagem não definiria uma unidade temática, mas acompanhada do
texto verbal, os conhecimentos tornam-se mais amplos, mais concisos e mais compreensíveis.
É o texto verbal que dá coerência às imagens.
2º momento – sistematizando o gênero INFOGRÁFICO
Professor, leve, novamente, um dicionário para a sala e peça a um estudante que procure a
palavra “infografia”. Caso você tenha acesso à internet, você pode acessar um dos dicionários
online disponíveis, como o abaixo exemplificado:
Dicionário Aulete
(in.fo.gra.fi.a) sf.
1. Jorn. Modalidade de informação jornalística caracterizada pela apresentação visual de
desenhos, fotografias, gráficos, diagramas etc., acompanhados de textos curtos e informações.
2. O conjunto de recursos gráficos e visuais us. nessa modalidade jornalística como complemento
da notícia escrita; INFOGRÁFICO [F.: info-2 + -grafia.]

d) Depois de lida a definição dada pelo dicionário à palavra “infografia”, pergunte a seus
estudantes se é coerente afirmar que a imagem analisada, juntamente com suas
molduras de textos, pode ser definida como um infográfico. Peça que eles justifiquem
suas respostas (EA3-L).
Espera-se que os estudantes percebam que o objetivo comunicativo do texto verbo-visual é
expor o que é o Lúpus. Usa-se, para tanto, os recursos verbal e visual de maneira que se
tenham mais informações de modo mais conciso e mais didático. Portanto, trata-se de um
infográfico.
Explique a seus estudantes que o INFOGRÁFICO é
um texto multimodal muito utilizado pelo jornalismo
em notícias e reportagens de divulgação científicotecnológica.
Após o entendimento do que é um INFOGRÁFICO

Você pode fazer uma seleção de
alguns outros infográficos e exibi-los
para os estudantes. Há, na web, vários
endereços que você poderá acessar:
http://especiais.ig.com.br/
infograficos; http://g1.globo.com/
infograficos/; http://veja.abril.com.br/
multimidia/infograficos.

e da estreita relação entre imagem e texto nesse gênero, explique a seus estudantes que o
INFOGRÁFICO é o meio mais didático e sintético de se explicar um fenômeno científico ou
tecnológico e que a divulgação tecnocientífica se dá, predominantemente, pela tipologia
textual expositiva cujo objetivo comunicativo é “levar a saber” (EA 2 – L; EA68 – L). Diga-lhes,
também, que um dos gêneros textuais que fazem parte dessa tipologia é o verbete.
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3º momento – exercitando o que foi aprendido
Professor: desafie seus estudantes, pedindo-lhes que preencham com pequenos textos
expositivos as molduras azuis e marrons do infográfico “Como funciona o bafômetro”,
retirando as informações necessárias do texto expositivo que o acompanha. Você pode
desenvolver um trabalho interdisciplinar com o professor de Química. (EA10-E)
COMO FUNCIONA O BAFÔMETRO?
Assim que o policial identifica o motorista como um possível alcoolizado, o teste do
bafômetro pode ser exigido. Nesse caso, o suspeito deve soprar uma determinada
quantidade de ar em um canudo descartável para dentro do equipamento. As moléculas
de oxigênio e álcool entram em contato com uma “célula combustível”, que geralmente é
composta de platina.
A célula combustível ganha esse nome porque a reação entre a platina e o álcool gera
uma combustão incompleta, separando os diversos elementos existentes. Essa reação gera
ácido acético, íons de hidrogênio e – o principal para o bafômetro eletrônico – elétrons.
Quanto mais álcool estiver presente no ar, maior a quantidade de elétrons gerados.
Esses elétrons saem da célula combustível e geram uma corrente elétrica em um fio
condutor bastante sensível. Logo em seguida, a corrente elétrica é identificada por um
microchip, que desempenha o papel de traduzir a “quantidade de energia” em “concentração
de álcool”. O resultado já convertido é mostrado no visor do bafômetro.
Como você pode ver, a utilização do bafômetro possui muita relevância científica.
Infelizmente, o aparelho é cada vez mais necessário, pois os motoristas continuam ingerindo
bebidas alcoólicas antes de dirigir. Lembre-se sempre dos riscos acarretados pela mistura
entre álcool e direção e fique feliz ao entender exatamente os motivos para o bafômetro
acusar “concentração zero” quando for submetido aos testes.

Disponível em: <http://www.transitomanaus.com.br/como-funciona-o-bafometro-infografico/>. Acesso em: 15-09-2013.
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Respostas possíveis:
1. O ar é levado pelo canudo até o interior do bafômetro. Havendo álcool, ele será levado junto.
2. As moléculas de álcool e oxigênio entram em contato com uma célula combustível.
3. Na presença do álcool, reações químicas geram alguns produtos, que incluem elétrons. Na
moldura marrom: Quanto mais álcool mais elétrons.
4. Os elétrons saem da célula e geram uma corrente elétrica em um fio.
5. Um microchip “traduz” o impulso elétrico em índice de concentração de álcool.
6. A concentração de álcool é mostrada no visor. Na moldura marrom: Qualquer resultado
maior que zero é considerado acima do permitido.

3.3.4 Outras práticas
∞ O texto expositivo requer que o professor motive fortemente sua turma, já que o conjunto
de gêneros que essa tipologia abarca situa-se no âmbito da ciência e do conhecimento.
É importante, portanto, que as atividades e saberes escolhidos pelo professor para o
estudo do EXPOR considerem a faixa etária dos estudantes.
∞ O infográfico, devido a ser um gênero multimodal, com design gráfico moderno, atrai a
atenção dos estudantes e permite diversas possibilidades de trabalho. O professor pode
ler o infográfico com os estudantes e pedir que eles escrevam um texto apenas verbal,
que exponha os conhecimentos apresentados no infográfico. Pode-se, também, pedir
aos estudantes que criem infográficos, a partir de informações dadas no texto expositivo
ou ainda que completem um determinado infográfico com conhecimentos que possam
ampliá-lo e enriquecê-lo.
∞ Os verbetes, tanto de dicionários quanto de enciclopédias, podem ser contrapostos
a definições de senso comum ou mesmo a definições literárias. O trabalho com a
adequação da linguagem permite ampliar os estudos do texto expositivo no gênero
verbete, pois definir algo para uma criança é muito diferente de definir a mesma coisa
para um adulto.
∞ As concepções literárias de alguns aspectos da vida (amor, vida, morte) podem ser
comparadas à sua contraparte científica. O amor na literatura, por exemplo, é bem
diferente da “Química do amor”, cientificamente comprovada.
∞ As seções de revistas e livros didáticos como “Você sabia?” ou “Como funciona” servem
muito bem ao estudo da tipologia expositiva de forma mais agradável, curiosa e eficiente.
∞ Além dessas sugestões, a prática de produção de resumos de textos expositivos,
particularmente daqueles que circulam na escola como objeto de estudo, é bastante
interessante, na medida em que pode auxiliar os estudantes a organizarem seu
conhecimento. Ensinar a fazer um resumo, um esquema expositivo, pode ser uma
forma de ensinar a estudar.
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3.3.5 Avaliação
Levando em conta os objetivos da sequência de atividades proposta bem como as
considerações sobre avaliação que vêm sendo colocadas nas outras unidades, o aprendizado
sobre textos expositivos – seus objetivos, suas formas de organização, os recursos linguísticos
que mobilizam, o registro de linguagem mais adequado etc. – pode ser aferido, inclusive,
pelas produções textuais dos estudantes.

3.4 O Estudo da Argumentação: Procedimentos Contra–
Argumentativos e Tipos de Argumentos – Etapa: 2º Ano do
Ensino Médio
3.4.1 Retomando os Parâmetros
O trabalho com o texto argumentativo é objeto de sistematização no 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental. Portanto, no Ensino Médio, algumas expectativas de aprendizagem
devem estar consolidadas, como o reconhecimento de alguns gêneros do argumentar
(EA56 – L), a identificação de posicionamentos em textos argumentativos (EA55 e EA60
– L), o reconhecimento de contra-argumentos de uma tese (EA58 – L) etc. Partindo desse
conhecimento, o professor vai sistematizar novos conhecimentos, de modo a garantir o
domínio da argumentação em atividades de leitura e produção oral e escrita.6

3.4.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
A atividade de leitura abaixo descrita demonstra como mediar a leitura do texto argumentativo,
com foco no reconhecimento de:
∞ posicionamentos contra-argumentativos;
∞ diferentes procedimentos ou estratégias argumentativas (citações de autoridades; dados
estatísticos; perguntas retóricas);
∞ marcadores tópicos que organizam a sequência textual.

6 Sugerimos a leitura do capítulo “Atividades de leitura com gêneros do argumentar”, referente ao trabalho com argumentações no
Ensino Fundamental.
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3.4.3 Apresentação da atividade
Atividade: Texto – artigo de opinião – Jornal do Brasil, 24 de maio de 2003
LIBERAR NÃO RESOLVE
Pedro do Couto/Jornalista

Recentemente, o senador Jefferson Peres, um político respeitável, admitiu a hipótese
de ser melhor a lei brasileira liberar o uso de certas drogas como forma não só
de combater o próprio vício, mas também de conter ou reduzir a corrupção que
atinge parte do aparelho policial e a que ocorre em aeroportos, fronteiras, portos e
rodovias, áreas através das quais ingressam no país tóxicos, armas e munições que
abastecem os criminosos. O parlamentar do Amazonas, embora de boa fé, cometeu
um equívoco que, se colocado em prática, acarretaria problemas ainda maiores do
que os já causados pelo consumo de entorpecentes.
Ora, se existem medicamentos de venda controlada, que exigem retenção da receita,
e cujas dosagens variam a critério médico, como se poderia permitir a venda aberta
de drogas, deixando a dosagem à vontade do usuário? Lembra o médico Pedro
Campelo, psiquiatra, que o efeito de um remédio ou de um tóxico não é igual para
todas as pessoas. Há reações diversas quanto aos tóxicos, umas pessoas são mais
vulneráveis do que outras. E se o efeito de um remédio varia pela dosagem e pela
pessoa a que se destina, quanto mais o das drogas que andam por aí. Comparandose os reflexos dos medicamentos necessários com o dos tóxicos, é importante
reconhecer que, no caso da liberação destes, teria de haver não só aconselhamento
como acompanhamento clínico. Mas a questão também não termina aí. Até porque
o objetivo não é o de manter as pessoas praticando tal consumo, para assim diminuir
a corrupção e a violência. Criar uma estrutura administrativa de acompanhamento
médico, que teria de resultar em diversos receituários, torna o projeto inexequível.
Os serviços brasileiros de saúde pública já são deficientes, como se vê quase todos
os dias. UTIs são instaladas da forma mais precária, até nos corredores dos hospitais.
Ainda sobrecarregá-los com mais um encargo enorme? É simplesmente impossível.
Não só no Brasil, mas em qualquer país. Não funciona. Liberar, no fundo, é agravar o
problema, já por si gravíssimo. Isso de um lado.
De outro, recorrendo-se à lógica, verifica-se que, além do aspecto médico, em
primeiro lugar, o crime e o tipo de corrupção que produz não vão acabar só pelo fato
de que a legislação seria extremamente liberal. Os que atuam fora da lei encontram
sempre diversos meios de manter sua atividade. Em segundo lugar, a liberação teria
de ser acompanhada de autorização, por parte do poder público, para um novo
comércio. Como seriam licenciados e montados os postos de venda? Teriam de pagar
impostos. Em terceiro lugar, como poderia ser feita a fiscalização? Em quarto lugar,
pelo volume de vendas, haveria necessidade de esquemas especiais de segurança, os
quais acrescentariam um panorama dramático a mais nos centros urbanos, a começar
pela cidade do Rio de Janeiro. Os atuais revendedores ilegais seriam mantidos ou
substituídos por indicação de que setor? Neste segundo caso, o conflito se agravaria
profundamente.
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O fato é que boa vontade e boa fé não são suficientes para mudar a realidade,
transformando-a, em passe de mágica, numa situação ideal. E quais seriam os preços
cobrados, ou a distribuição seria paga pelo governo? Se programas que incluem
a distribuição de qualquer coisa exigem custos administrativos altos, imagine-se
a distribuição de tóxicos. Não é possível. Quem parar para pensar chegará a essa
conclusão.
1º momento – Motivação
Apontando para o título do texto, o professor pode propor que os estudantes posicionem-se
sobre o tema “Liberação do uso de drogas no Brasil” (EA6-O).
Os diferentes posicionamentos podem ser registrados no quadro, permitindo aos estudantes
observarem a polêmica que o tema tem gerado entre nós. Temas polêmicos costumam,
muito frequentemente, motivar contra-argumentações.
2º momento – Leitura silenciosa do texto
Os estudantes devem fazer a leitura silenciosa do texto e o professor pode propor um
objetivo de leitura, como: ler o texto assinalando nele trechos que permitem reconhecer
o posicionamento do autor (EA56-L). O título do texto – Liberar não resolve – revela esse
posicionamento, correspondendo, portanto, à tese do texto. Outros trechos podem ser
apontados, como:
Posicionamento defendido pelo autor
O parlamentar do Amazonas, embora de boa fé, cometeu um equívoco que, se colocado
em prática, acarretaria problemas ainda maiores do que os já causados pelo consumo
de entorpecentes.
Não só no Brasil, mas em qualquer país. Não funciona. Liberar, no fundo, é agravar o
problema, já por si gravíssimo.
3º momento – Reconhecendo os posicionamentos distintos no texto argumentativo
(EA64-L)
O professor vai mediar a leitura do texto, com atenção ao 1º parágrafo. Os estudantes devem
reconhecer as vozes discordantes nessa contra-argumentação, ou seja, os diferentes
pontos de vista acerca da questão em debate: “Deve-se liberar o uso de drogas no Brasil?”
Posicionamento do senador Jefferson Peres
A lei brasileira deve liberar o uso de certas
drogas como forma não só de combater
o próprio vício, mas também de conter ou
reduzir a corrupção.

Posicionamento do autor do texto
Liberar o uso de drogas não resolve os
problemas do vício e da corrupção; ao
contrário, a liberação das drogas cria
problemas.

4º momento – Reconhecendo os argumentos (EAs 56 e 57-L)
Reconhecida a tese, o professor deve motivar a retomada do texto para o reconhecimento
de seus argumentos. No texto em questão, os argumentos estão muito bem organizados
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no Brasil “não resolve” problemas, ao contrário, cria problemas, o jornalista Pedro do Couto
enumera questões que deverão ser enfrentadas caso se liberem as drogas. O autor organiza
seus argumentos em dois grupos. Observe o quadro:
Organização dos argumentos no texto
Parágrafo 2 Questões relativas à saúde Se os medicamentos necessários exigem
(do usuário e pública)
controle de dosagem para que não se coloque
em risco a saúde do usuário, a liberação dos
tóxicos exigirá controle bem mais rigoroso.
Não é possível sobrecarregar, com mais essa
demanda, os serviços púbicos de saúde, já
deficientes.
Com a liberação do uso de drogas teremos que
Parágrafo 3 Questões relativas ao
enfrentar problemas relativos à comercialização
controle do comércio de
drogas
e à fiscalização desse comércio
O primeiro conjunto de argumentos rebate a afirmação de que a liberação resolve o problema
do vício. O segundo, a afirmação de que resolve o problema do crime e da corrupção.
5º momento – Reconhecendo diferentes procedimentos argumentativos (EA63-L)
Aprofundando o estudo da argumentação, o professor deve conduzir os estudantes à
observação dos diferentes procedimentos ou estratégias de construção da argumentação,
como:
∞ Citação de especialistas – que costumam funcionar como argumentos de autoridade
que reforçam a argumentação do autor. No texto acima, a opinião do médico psiquiatra
Pedro Campelo tem essa função argumentativa.
∞ As perguntas retóricas – perguntas retóricas são aquelas que correspondem a uma
afirmação. Tais perguntas assumem o valor de um argumento. No texto, podemos
reconhecer duas perguntas como retóricas: i) “Ora, se existem medicamentos de venda
controlada, que exigem retenção da receita, e cujas dosagens variam a critério médico,
como se poderia permitir a venda aberta de drogas, deixando a dosagem à vontade do
usuário?”; ii) “Ainda sobrecarregá-los com mais um encargo enorme?”
6º momento– Reconhecendo recursos de organização tópica (EA 65-L) no texto
argumentativo
As atividades anteriores voltaram-se, principalmente, para o reconhecimentos de elementos
da MACROESTRUTURA do texto. Um outro nível de análise, também muito importante, deve
considerar os recursos linguísticos que operam a tessitura do texto, ou seja, a articulação
de suas partes. No texto lido, há marcações importantes que sinalizam para o leitor como
os argumentos foram dispostos no texto. Os estudantes devem observar as expressões “de
um lado” e “de outro”, no final do segundo parágrafo e início do terceiro, respectivamente.
São marcadores importantes pois indicam uma mudança de tópico e organizam os dois
conjuntos de argumentos do texto.
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Ainda no terceiro parágrafo, a enumeração – em forma de perguntas – dos problemas que
poderão advir no caso da liberação das drogas também conta com marcadores enumerativos,
embora sua utilização não se apresente de forma tão precisa como a anterior. São eles: “em
primeiro lugar”, “em segundo lugar”, “em terceiro lugar”...
7º momento – Refletindo sobre o uso dos tempos verbais em argumentações (EA66 -L;
EA17 – AL)
Quando analisamos textos com nossos estudantes, um exercício dos mais relevantes é
a consideração das formas verbais que operam na construção de sua macroestrutura. O
presente do verbo é o tempo verbal das argumentações e costuma sinalizar que assumimos
posicionamentos assertivos, categóricos: o presente do verbo sinaliza, em argumentações,
o comprometimento do autor do texto com aquilo que afirma.
Outro tempo verbal que pode compor sequências argumentativas é o futuro do pretérito.
Muito frequentemente, esse tempo verbal indicia um posicionamento modalizado (EA67-L)7,
sinaliza distanciamento ou dúvida em relação ao que se afirma. Ou seja, a utilização do futuro
do pretérito num texto argumentativo costuma indicar que o autor não se compromete
fortemente com a verdade do que enuncia. No texto lido, podemos interpretar o uso
desse tempo verbal de forma algo distinta, já que seu autor posiciona-se de forma bastante
categórica: “Liberar não resolve”; “Não só no Brasil, mas em qualquer país. Não funciona” “Liberar
é agravar o problema”. No texto lido, o futuro do pretérito remete a situações hipotéticas, a
realidades possíveis no caso de se liberar o uso de drogas no Brasil, como propõe o senador
que o autor do texto contesta.
8º momento – Reconhecendo estratégias de polidez no texto (EA15 – AL)
As estratégias de polidez são muito frequentes em discursos em que se faz necessário atenuar
qualquer tipo de “ameaça” ao outro, como no caso do texto em questão. Consideremos a
agenda comunicativa do texto: um jornalista publica (torna pública) sua discordância em
relação à opinião de um senador da república a respeito de tema polêmico.
Para atenuar esse “confronto” com uma autoridade, o jornalista se vale de estratégias que
o atenuam, como o próprio uso do futuro do pretérito, forma verbal menos assertiva que
o presente do verbo. Outros recursos de polidez podem ser encontrados no texto. O
tratamento formal que o autor utiliza para se referir a seu opositor sinaliza “respeito” (“o
senador Jefferson Peres”; “o parlamentar do Amazonas”), bem como os atributos positivos a
ele associados (“um político respeitável”) e ainda a afirmação, ao final do texto, de suas boas
intenções (“O fato é que boa vontade e boa fé não são suficientes para mudar a realidade”).

7 Os recursos de modalização no texto estão também discutidos no capítulo que trata do trabalho com argumentações no Ensino
Fundamental.
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3.4.4 Outras práticas
∞ Na unidade referente ao trabalho com gêneros do argumentar, nos anos finais do
Ensino Fundamental, listamos uma série de atividades complementares, que situam a
leitura de argumentações em práticas interdisciplinares e contextualizadas, levando à
compreensão de que a leitura de gêneros argumentativos, orais ou escritos, insere-nos
no debate público de temas da atualidade. A leitura é, portanto, exercício de participação,
de cidadania.
∞ trabalho de leitura e análise de textos contra-argumentativos e dos diversos recursos de
construção de argumentos pode ser acompanhado ou seguido do exercício de debates
em sala de aula envolvendo temas polêmicos, temas que provocam posicionamentos
contra-argumentativos. O professor deve organizar devidamente as regras desse debate
(EA6-O; EA6– EA1 e EA2-AL).

3.4.5 Avaliação
Um planejamento sistemático voltado para o aprendizado da leitura na escola requer avaliação
contínua, e a consideração das expectativas de aprendizagem elencadas para as diversas
etapas da escolarização é uma contribuição fundamental para a construção de práticas que
permitam aos aprendizes avançar progressivamente no domínio de capacidades de leitura
e de escrita. Essa avaliação, em consonância com as orientações dos PCLP, deve servir
para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, de modo a verificar as dificuldades
enfrentadas pelos aprendizes bem como os avanços alcançados por eles, com o objetivo
primordial de qualificar o trabalho de formação dos leitores. Isso pode ser feito não apenas
através de avaliações escritas. As práticas de leitura em sala de aula, mediadas pelo professor,
orais ou escritas, são um espaço privilegiado para o professor “verificar” como os estudantes
interagem com os textos argumentativos.
Sobre o tema da avaliação, sugerimos a série de programas da TV Brasil –
“Salto para o Futuro”, que pode ser acessado em: <http://tvescola.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=615:salto-para-o-futuro-serieavaliacao-um-tema-polemico&catid=71:destaque>.

3.5 A Literatura no Ensino Médio: Práticas para o Letramento
Literário – Etapa: 2º e 3º Anos do Ensino Médio
3.5.1 Retomando os Parâmetros
O trabalho com a Literatura no Ensino Médio ganha, como as demais práticas, certa
complexidade, uma vez que inclui a sistematização de conhecimentos sobre literatura
e o domínio de capacidades de leitura que envolvem reflexão metalinguística, como
aquela que está implicada na “identificação, análise e distinção dos processos figurativos da
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linguagem (EA4-AL/L). É importante ressaltar que os PCLP (p. 95) indicam que os estudos
sobre literatura – como aqueles relativos às estéticas literárias e aos períodos históricos –
devem apenas auxiliar as práticas de leitura do texto literário, e não se tornarem o centro das
aulas. Portanto, as expectativas de aprendizagem relacionadas ao trabalho com a literatura,
tanto no eixo da Leitura quanto no eixo do Letramento Literário, pressupõem práticas de
Letramento Literário, ou seja, práticas voltadas para a capacidade de ler textos literários, tendo
em vista a descoberta da literatura como produção estética e cultural, como conhecimento
e experiência necessários à formação do jovem.

3.5.2 O que o professor encontrará nessa sequência de atividades
Neste capítulo, descrevemos dois blocos de atividades. Num primeiro momento, ilustramos
um trabalho de mediação voltado para o reconhecimento de recursos da linguagem figurada
que elaboram esteticamente os textos. É importante lembrar que, no Ensino Fundamental,
a abordagem desses recursos – sua identificação e interpretação e a reflexão sobre seus
efeitos de sentido (EA33 – L) – está presente nas práticas de leitura de poemas e outros
gêneros, sobretudo literários. No Ensino Médio, aprofunda-se essa abordagem, podendo-se,
inclusive, nomear e distinguir os recursos de significação (EA4 – ALL).
Num segundo momento, discutimos, também através de práticas ilustrativas, o lugar
dos estudos sobre literatura nas práticas de letramento literário. As atividades permitirão,
portanto, observar:
∞ A prática da análise linguística envolvida, também, na leitura de textos poéticos, com
foco na atividade interpretativa.
∞ A abordagem do contexto de produção de textos literários, com foco na atividade
interpretativa.

3.5.3. Apresentação das atividades
Atividade 1 – Motivação
Professor, antes de iniciar a leitura dos poemas de Patativa do Assaré e João Cabral de Melo
Neto, verifique o que os estudantes sabem sobre esses artistas. São poetas do nordeste,
brasileiros de grande importância para a literatura nacional. Deixe que compartilhem seu
conhecimento sobre esses autores. Você também pode apresentá-los aos estudantes,
como forma de motivar a leitura dos textos.
Atividade 2 – Leitura De Poemas: analisando recursos de elaboração estética
A primeira atividade desta sequência propõe a leitura de dois poemas, a partir de uma
mediação dirigida à identificação, análise e distinção dos processos figurativos da linguagem
(EA4-AL-L). A proposta de mediação, que pode aplicar-se oralmente ou por escrito, tem
como objetivo final evidenciar a dimensão estética do texto de Patativa do Assaré.
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Poema 1
Dois Quadros
(Patativa do Assaré)

Na seca inclemente do nosso Nordeste,
O sol é mais quente e o céu mais azul
E o povo se achando sem pão e sem veste,
Viaja à procura das terra do Sul.

Porém, quando chove, tudo é riso e festa,
O campo e a floresta prometem fartura,
Escutam-se as notas agudas e graves
Do canto das aves louvando a natura.

De nuvem no espaço, não há um farrapo,
Se acaba a esperança da gente roceira,
Na mesma lagoa da festa do sapo,
Agita-se o vento levando a poeira.

Alegre esvoaça e gargalha o jacu,
Apita o nambu e geme a juriti
E a brisa farfalha por entre as verduras,
Beijando os primores do meu Cariri.

A grama no campo não nasce, não cresce:
Outrora este campo tão verde e tão rico,
Agora é tão quente que até nos parece
Um forno queimando madeira de angico.

De noite notamos as graças eternas
Nas lindas lanternas de mil vagalumes.
Na copa da mata os ramos embalam
E as flores exalam suaves perfumes.

Na copa redonda de algum juazeiro
A aguda cigarra seu canto desata
E a linda araponga que chamam Ferreiro,
Martela o seu ferro por dentro da mata.

Se o dia desponta, que doce harmonia!
A gente aprecia o mais belo compasso.
Além do balido das mansas ovelhas,
Enxames de abelhas zumbindo no espaço.

O dia desponta mostrando-se ingrato,
Um manto de cinza por cima da serra
E o sol do Nordeste nos mostra o retrato
De um bolo de sangue nascendo da terra.

E o forte caboclo da sua palhoça,
No rumo da roça, de marcha apressada
Vai cheio de vida sorrindo, contente,
Lançar a semente na terra molhada.
Das mãos deste bravo caboclo roceiro
Fiel, prazenteiro, modesto e feliz,
É que o ouro branco sai para o processo
Fazer o progresso de nosso país.

Disponível em: <http://www.casadobruxo.com.br/poesia/p/patativa05.htm>. Acesso em: 30-05-2013

Exercício de leitura
1. O título do poema “ Dois quadros” faz referência a duas situações. Quais são?
O poeta faz referência a dois quadros: o tempo da seca e o tempo da chuva. No primeiro verso
“Na seca inclemente do nosso Nordeste,” o autor já descreve o quadro da seca que se opõe
ao quadro da chuva, descrito a partir do 24º verso: “Porém, quando chove, tudo é riso e festa.”
2. Que pista linguística sinaliza a passagem à descrição do segundo quadro, que se opõe
ao primeiro?
O conector porém em “Porém, quando chove, tudo é riso e festa”.
3. Com que intenção o poeta teria escrito esse poema?
Podemos dizer que há uma intenção argumentativa no poema que é denunciar as difíceis
condições de vida no sertão nordestino. Também podemos dizer que o poeta pretende passar a
ideia da fortaleza, da força do povo nordestino, representada pelo caboclo que vive momentos
tão adversos, resistindo à seca, ao sofrimento e valorizando a vida nos momentos de chuva, de
renovação.
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4. No verso “Na seca inclemente do nosso Nordeste”, identificamos um recurso figurativo
denominado personificação, uma vez que a seca é descrita a partir de uma característica
própria do ser humano, “ser inclemente...”. Encontre outros exemplos desse recurso e
avalie seu efeito de sentido.
Há vários exemplos de personificação no texto como: “O dia desponta mostrando-se ingrato”; “O
campo e a floresta prometem fartura”; “Alegre esvoaça e gargalha o jacu”; “E a brisa beijando os
primores do meu Cariri”. O poeta, que descreve a natureza do Nordeste em momentos distintos
de tristeza e alegria, torna mais viva essa descrição através do recurso à personificação.
5 A metáfora é um recurso de significação que cria beleza no poema de Patativa do
Assaré. Encontre exemplos de metáforas e explique seu efeito sentido.
“De nuvem no espaço, não há um farrapo”. Nesta expressão metafórica, a nuvem é identificada
como um trapo cortado, um pedaço de pano usado e gasto. Não há nenhum farrapo, um trapo de
roupa para vestir o céu, amenizando a seca. O céu está límpido, sem uma nuvem para cobri-lo.
6 Releia atentamente o verso “De um bolo de sangue nascendo da terra” e identifique a
imagem visual a que faz referência a expressão em negrito. Justifique a sua resposta.
A expressão negritada faz referência ao sol que surge, no horizonte, em um dia de seca no
nordeste. A cor avermelhada lembra o sangue, lembra a morte que se derrama sobre a terra
em tempos de grande seca.
Professor, ao responder às perguntas, os estudantes refletem sobre a linguagem
e podem identificar, analisar e distinguir recursos figurativos da linguagem (EA4AL-L), reconhecer diferentes formas de organização discursiva do texto poético
(EA35-L), reconhecer os efeitos de sentido de recursos figurativos (EA33-L),
identificar/analisar imagens poéticas que contribuem para a construção de
sentidos. Observe que, inicialmente (perguntas de 1 a 3), os estudantes devem ser
estimulados a construir o sentido global do texto, para, em seguida, analisar seus
recursos de significação e estéticos.

Poema 2
O poema 2 é um fragmento de Morte e Vida Severina, também denominado Auto de Natal
Pernambucano. Trata-se de um texto clássico de João Cabral de Melo Neto. A leitura desse
fragmento exigirá que o professor o contextualize, tendo em vista o conteúdo de todo o
auto: Severino, retirante da seca, sai do interior da Paraíba seguindo para Recife. Os versos
abaixo dizem dos motivos que o levaram a deixar sua terra.
Professor, vale a pena propor a leitura do texto na íntegra e assistir à produção
em vídeo com roteiro e direção de Walter Avancini, e temas musicais de Chico
Buarque de Holanda (EA21-LL).
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O retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao Recife.
— Nunca esperei muita coisa,
digo a Vossas Senhorias.
O que me fez retirar
não foi a grande cobiça;
o que apenas busquei
foi defender minha vida
de tal velhice que chega
antes de se inteirar trinta;
se na serra vivi vinte,
se alcancei lá tal medida,
o que pensei, retirando,
foi estendê-la um pouco ainda.
Mas não senti diferença
entre o Agreste e a Caatinga,
e entre a Caatinga e aqui a Mata
a diferença é a mais mínima.
Está apenas em que a terra
é por aqui mais macia;
está apenas no pavio,
ou melhor, na lamparina:
pois é igual o querosene
que em toda parte ilumina,
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e quer nesta terra gorda
quer na serra, de caliça,
a vida arde sempre, com
a mesma chama mortiça.
Agora é que compreendo
Por que em paragens tão ricas
o rio não corta em poços
como ele faz na Caatinga:
vive a fugir dos remansos
a que a paisagem o convida,
com medo de se deter
grande que seja a fadiga.
Sim, o melhor é apressar
o fim desta ladainha,
o fim do rosário de nomes
que a linha do rio enfia;
é chegar logo ao Recife,
derradeira ave-maria
do rosário, derradeira
invocação da ladainha,
Recife, onde o rio some
e esta minha viagem se fina.

MELO NETO, J. C. de. Morte e vida Severina e outros poemas para vozes. Rio de JANEIRO: Nova
Fronteira, 2000, p. 62-3

Exercício de leitura
1. Em que versos do poema Severino explica por que deixou sua terra natal?
Nos 12 primeiros versos. Severino indica que sua motivação não foi “a grande cobiça”, mas o
desejo de defender sua vida, fugir da fome, da miséria. Enfim, Severino retira-se em busca de
vida.
2. Há no texto pistas que indicam onde Severino está, por onde passou e para onde segue.
Indique essas pistas.
Severino encontra-se numa região conhecida como Zona da Mata, já tendo passado pela
Caatinga e pelo Agreste. Ele segue para a capital de Pernambuco, para Recife.
3. Em que versos o retirante faz uma comparação entre os lugares por que passou? O que
ele diz a esse respeito?
Do verso 13 ao verso 34 vemos que Severino constata não haver muita diferença entre tais
regiões (“Mas não senti diferença/ entre o Agreste e a Caatinga”/ e entre a Caatinga e aqui a
mata/a diferença é mais mínima”). O retirante está falando não da paisagem, mas das condições
de vida dos nordestinos.
Professor, as questões de 1 a 3 auxiliam a leitura do texto, apontando para sua possível
divisão em três partes: o retirante explica porque deixou sua terra; avalia o que viu
até então; reafirma sua decisão de chegar a seu destino. Num primeiro momento
de leitura, como vimos, é importante que os leitores construam uma compreensão
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global do texto, para, em seguida, atentar para a elaboração estética que faz a sua
literariedade. É possível que consigam fazer essa primeira leitura sem o auxílio
das perguntas de mediação, o que o professor pode verificar permitindo que se
manifestem sobre o texto, espontaneamente. As perguntas seguintes estimulam uma
releitura para que se observem metáforas e imagens poéticas de forte expressividade
no poema de João Cabral de Melo Neto.
4. Como a vida Severina é representada metaforicamente no fragmento em questão?
O poeta utiliza várias expressões metafóricas: “defender a vida”; “estender a vida”; “a vida arde
com uma chama mortiça”. A primeira expressão constrói uma representação do sujeito lírico,
o retirante, como um lutador, um guerreiro que luta para preservar a sua vida. Essas relações
permitem-nos inferir que a vida é um bem precioso, objeto de luta, e por isso identificamos
a metáfora do viver é lutar. Por outro lado, para os nordestinos retirantes da seca, a “vida é
pouca”, é uma “chama mortiça”, quase apagada, por isso há que lutar para estendê-la.
5. O poeta João Cabral cria imagens poéticas para construir sentidos, expressar a ideia
que pretende transmitir. Encontre 2 exemplos de imagens poéticas, no fragmento do
poema “Morte e Vida Severina”.
A imagem da lamparina e a imagem do rosário.
Professor, a partir de imagens, o autor constrói metáforas imagéticas ricas de
significados (EA31-L). Um exemplo de metáfora imagética é a que foi elaborada a
partir da lamparina. Ao comparar a vida na Caatinga e na Zona da Mata, identificase uma diferença “mínima”, que está “no pavio, na lamparina”, mas o querosene é
igual. Com essa imagem, a vida, tanto na Caatinga como na Mata, é descrita como
algo frágil, uma chama mortiça, pois, sendo pouco o combustível, há pouca força de
vida. Podemos interpretar essa bela representação como a denúncia das condições
sociais e de trabalho. Mesmo numa “terra mais macia”, mais rica em recursos naturais,
como a Zona da Mata, a vida é pouca, pois o trabalho humano não é valorizado.
Outra imagem utilizada no poema é a do “rosário de nomes que a linha do rio enfia”.
Em muitos fragmentos desse poema, o percurso do retirante é representado como
um rosário em que as contas são cidades e o rio, a linha que une essas contas. O rio
guia o percurso do retirante de cidade a cidade. A metáfora da ladainha reforça a
representação da caminhada como um percurso longo, em que as paisagens áridas
do sertão se repetem.
Atividade 3 – Importância do contexto da produção da obra literária
A segunda atividade tem como objetivo ilustrar a relevância do conhecimento sobre o
contexto de produção para a interpretação da obra literária. Conforme discussão proposta
nos PCLP (p. 95), construtos teóricos, como o conhecimento das “estéticas literárias”, só
fazem sentido na medida em que permitem refinar o contato com o texto, para compreendêlo também como produto de uma cultura, de um momento histórico. Muitos programas de
ensino, ao apresentarem os estudos de literatura, fazem-no a partir da categoria “estética
literária”. Outros critérios, no entanto, podem servir para planejar atividades de leitura do
texto literário com vistas, primordialmente, à formação de leitores que apreciem a literatura.
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Por outro lado, é importante que no Ensino Médio se oportunize aos jovens conhecer os
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principais autores da nossa literatura de todas as épocas (EA17-LL), bem como obras que
constituem nosso patrimônio literário (EA18-LL).
A atividade a seguir ilustra de que modo o conhecimento sobre o contexto de produção da
literatura romântica e o próprio conceito de “romantismo” ou “estética romântica” permitem
compreender o modo de representação do índio na literatura brasileira do século XIX. A
atividade, que propõe a comparação entre textos que abordam o mesmo tema, envolve o
trabalho com as seguintes expectativas de aprendizagem do eixo Letramento Literário: EAs
13 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28. O primeiro texto é uma letra de música.
Texto 1
Um Índio
Composição: Caetano Veloso

Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante
De uma estrela que virá numa velocidade estonteante
E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante
Depois de exterminada a última nação indígena
E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida
Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias
Virá, impávido que nem Muhammed Ali, virá que eu vi
Apaixonadamente como Peri, virá que eu vi
Tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi
O axé do afoxé, filhos de Ghandi, virá
Um índio preservado em pleno corpo físico
Em todo sólido, todo gás e todo líquido
Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto e cheiro
Em sombra, em luz, em som magnífico
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico
Do objeto, sim, resplandecente descerá o índio
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer
Assim, de um modo explícito
(Refrão)
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos, não por ser exótico
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio.

A música de Caetano Veloso é um canto de exaltação ao índio. Exaltar significa “tornar
alto, enaltecer, engrandecer”. A partir de uma visão fantástica do índio – que “descerá de
uma estrela colorida e brilhante” e “pousará na América do Sul num claro instante” e a
todos surpreenderá com suas revelações –, o autor constrói um discurso que condena o
extermínio das nações indígenas, da natureza e de uma cultura: “depois de exterminada a
última nação indígena/ o espírito dos pássaros das fontes de água límpida”.
Esse índio glorioso virá “preservado”. Ele é impávido, apaixonado, tranquilo e infalível e é
pacífico, conforme sugere a referência a Gandhi. E ele nos dirá coisas que “terão sido óbvias”
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e, no entanto, nos surpreenderão. O índio da letra de Caetano não é um selvagem exótico
(como aquele do Romantismo), mas um sábio. O poder e a sabedoria dos índios e de sua
cultura é algo “mais avançado que a mais avançada das tecnologias”. E essa sabedoria
descerá sobre nós como uma “revelação óbvia” que, no entanto, não conseguimos perceber.
A discussão em torno dessa representação do índio, num texto contemporâneo, deve ser
comparada com as outras representações dos textos do século XIX.
Para mediar a leitura do texto, você pode propor algumas questões, que auxiliem a produção
de inferências a respeito: do objetivo do texto; da referência a personagens históricos (como
Gandhi) e a personagens ficcionais (como Peri); dos recursos de linguagem poética/literária;
da representação que se constrói do índio e de sua cultura.
Texto 2
O texto 2 é um fragmento do conhecido poema I-JUCA PIRAMA, de Gonçalves Dias.

IV
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi:
Sou filho das selvas,
Nas selvas cresci;
Guerreiros, descendo
Da tribo Tupi.
Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci;
Sou bravo, sou forte,
Sou filho do Norte;
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.
Já vi cruas brigas,
De tribos imigas,
E as duras fadigas
Da guerra provei;
Nas ondas mendaces
Senti pelas faces
Os silvos fugaces
Dos ventos que amei.
Andei longes terras,
Lidei cruas guerras,
Vaguei pelas serras
Dos vis Aimorés;
Vi lutas de bravos,
Vi fortes – escravos!
De estranhos ignavos
Calcados aos pés.
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E os campos talados,
E os arcos quebrados,
E os piagas coitados
Já sem maracás;
E os meigos cantores,
Servindo a senhores,
Que vinham traidores,
Com mostras de paz

Então, forasteiro,
Caí prisioneiro
De um troço guerreiro
Com que me encontrei:
O cru dessossego
Do pai fraco e cego,
Enquanto não chego,
Qual seja – dizei!

Aos golpes do imigo
Meu último amigo,
Sem lar, sem abrigo
Caiu junto a mi!
Com plácido rosto,
Sereno e composto,
O acerbo desgosto
Comigo sofri.

Eu era o seu guia
Na noite sombria,
A só alegria
Que Deus lhe deixou:
Em mim se apoiava,
Em mim se firmava,
Em mim descansava,
Que filho lhe sou.

Meu pai a meu lado
Já cego e quebrado,
De penas ralado,
Firmava-se em mi:
Nós ambos, mesquinhos,
Por ínvios caminhos,
Cobertos d’espinhos
Chegamos aqui!

o velho coitado
De penas ralado,
Já cego e quebrado,
Que resta? – Morrer.
Enquanto descreve
O giro tão breve
Da vida que teve,
Deixa-me viver!

O velho no entanto
Sofrendo já tanto
De fome e quebranto,
Só qu’ria morrer!
Não mais me contenho,
Nas matas me embrenho,
Das frechas que tenho
Me quero valer.

Não vil, não ignavo,
Mas forte, mas bravo,
Serei vosso escravo:
Aqui virei ter.
Guerreiros, não coro
Do pranto que choro;
Se a vida deploro,
Também sei morrer.

Da mesma forma que na música de Caetano você pode mediar a leitura desse poema
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de Gonçalves Dias. Antes, porém, os leitores devem estar informados de que o canto IV
corresponde ao canto de morte do índio, um guerreiro tupi que foi aprisionado por uma
tribo inimiga e será morto. São questões que podem facilitar a leitura do fragmento:
1.	 Quem é o eu-lírico nesse poema? A quem se dirige?
2.	 O que o eu–lírico narra a seus interlocutores?
3.	 O guerreiro, no final de sua fala, faz um pedido? O que ele pede?
4.	 Por que se pode reconhecer nele a coragem de um herói?
Seria interessante que os leitores tivessem acesso ao texto integral, leitura que pode ser
motivada pelo contato com esse fragmento, um dos mais conhecidos do poema. A essas
perguntas iniciais, devem seguir-se ao menos outras duas que apontem: i) para a relação
forma e conteúdo, marcante na elaboração desse poema; ii) para o contexto de produção
da obra. Sobre a relação forma e conteúdo, é interessante observar a métrica dos versos (em
redondilha menor) e seu ritmo, que reproduz o tocar dos tambores.
O texto 3, a seguir, é o capítulo IV do romance “O Guarani”, de José de Alencar. Intitulado
“A caçada”, o texto apresenta a personagem Peri, protagonista do romance. Como indica o
título, o capítulo vai narrar uma caçada.
O índio Peri sai à caça e, tendo que enfrentar uma onça, vence o animal feroz. Inicialmente,
a cena põe em foco o índio, descrito a partir de uma visão subjetiva e fantasiosa, bem aos
moldes do indianismo romântico. Peri é forte, destemido, inteligente, é o herói invencível.
Em segundo plano, estão presentes na cena um grupo de cavaleiros. Em confronto, “numa
luta de morte”, estão os “dois selvagens das matas do Brasil”: a onça e o índio.
Centrado, portanto, na descrição do índio, são poucos os trechos de ação narrativa nesse
fragmento, e esses poucos trechos reforçam a coragem e o heroísmo de Peri, compondo
um retrato exemplar do indianismo de José de Alencar.
Texto 3
Caçada – fragmento do romance O Guarani, de José de Alencar
Quando a cavalgata chegou à margem da clareira, aí se passava uma cena curiosa.
Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho
tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade.
Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por
uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna, e desenhava o talhe
delgado e esbelto como um junco selvagem.
Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor do cobre, brilhava com reflexos dourados; os
cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos
para a fronte; a pupila negra, móbil, cintilante; a boca forte mas bem modelada e guarnecida de
dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência.
Tinha a cabeça cingida por uma fita de couro, à qual se prendiam do lado esquerdo duas plumas
matizadas, que descrevendo uma longa espiral, vinham rogar com as pontas negras o pescoço
flexível.
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Era de alta estatura; tinha as mãos delicadas; a perna ágil e nervosa, ornada com uma axorca
de frutos amarelos, apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e veloz na corrida.
Segurava o arco e as flechas com a mão direita caída, e com a esquerda mantinha verticalmente
diante de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo.
Perto dele estava atirada ao chão uma clavina tauxiada, uma pequena bolsa de couro que devia
conter munições, e uma rica faca flamenga, cujo uso foi depois proibido em Portugal e no Brasil.
Nesse instante, erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a vinte
passos de distância, e se agitava imperceptivelmente.
Ali por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante,
marchetado de pardo; às vezes viam-se brilhar na sombra dois raios vítreos e pálidos, que
semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do sol.
Era uma onça enorme; de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore, e pés suspensos no
galho superior, encolhia o corpo, preparando o salto gigantesco.
Batia os flancos com a larga cauda, e movia a cabeça monstruosa, como procurando uma
abertura entre a folhagem para arremessar o pulo; uma espécie de riso sardônico e feroz contraialhe as negras mandíbulas, e mostrava a linha de dentes amarelos; as ventas dilatadas aspiravam
fortemente e pareciam deleitar-se já com o odor do sangue da vítima.
O índio, sorrindo e indolentemente encostado ao tronco seco, não perdia um só desses
movimentos, e esperava o inimigo com a calma e serenidade do homem que contempla uma
cena agradável: apenas a fixidade do olhar revelava um pensamento de defesa.
Assim, durante um curto instante, a fera e o selvagem mediram-se mutuamente, com os olhos
nos olhos um do outro; depois o tigre agachou-se, e ia formar o salto, quando a cavalgata
apareceu na entrada da clareira. Então o animal, lançando ao redor um olhar injetado de sangue,
eriçou o pêlo, e ficou imóvel no mesmo lugar, hesitando se devia arriscar o ataque.
O índio, que ao movimento da onça acurvara ligeiramente os joelhos e apertava o forcado,
endireitou-se de novo; sem deixar a sua posição, nem tirar os olhos do animal, viu a banda que
parara à sua direita.
Estendeu o braço e fez com a mão um gesto de rei, que rei das florestas ele era, intimando aos
cavaleiros que continuassem a sua marcha.
Como, porém, o italiano, com o arcabuz em face, procurasse fazer a pontaria entre as folhas, o
índio bateu com o pé no chão em sinal de impaciência, e exclamou apontando para o tigre, e
levando a mão ao peito:
—É meu!... meu só!
Estas palavras foram ditas em português, com uma pronúncia doce e sonora, mas em tom de
energia e resolução.
O italiano riu.
—Por Deus! Eis um direito original! Não quereis que se ofenda a vossa amiga?... Está bem, dom
cacique, continuou, lançando o arcabuz a tiracolo; ela vo-lo agradecerá.
Em resposta a esta ameaça, o índio empurrou desdenhosamente com a ponta do pé a clavina
que estava atirada ao chão, como para exprimir que, se ele o quisesse, já teria abatido o tigre de
um tiro. Os cavaleiros compreenderam o gesto, porque, além da precaução necessária para o
caso de algum ataque direto, não fizeram a menor demonstração ofensiva.
Tudo isso se passou rapidamente, em um segundo, sem que o índio deixasse um só instante com
os olhos o inimigo.
A um sinal de Álvaro de Sá, os cavaleiros prosseguiram a sua marcha, e entranharam-se de novo
na floresta.
O tigre, que observava os cavaleiros, imóvel, com o pêlo eriçado, não ousara investir nem retirarse, temendo expor-se aos tiros dos arcabuzes; mas apenas viu a tropa distanciar-se e sumir-se no
fundo da mata, soltou um novo rugido de alegria e contentamento.
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Ouviu-se um rumor de galhos que se espedaçavam como se uma árvore houvesse tombado na
floresta, e o vulto negro da fera passou no ar; de um pulo tinha ganho outro tronco e metido
entre ela e o seu adversário uma distância de trinta palmos.
O selvagem compreendeu imediatamente a razão disto: a onça, com os seus instintos carniceiros
e a sede voraz de sangue, tinha visto os cavalos e desdenhava o homem, fraca presa para saciá-la.
Com a mesma rapidez com que formulou este pensamento, tomou na cinta uma flecha pequena
e delgada como espinho de ouriço, e esticou a corda do grande arco, que excedia de um terço
à sua altura.
Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um bramido da fera; a pequena seta despedida
pelo índio se cravara na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior.
O tigre tinha-se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes uns nos outros, rugindo de
fúria e vingança: de dois saltos aproximou-se novamente.
Era uma luta de morte a que ia se travar; o índio o sabia, e esperou tranqüilamente, como da
primeira vez; a inquietação que sentira um momento de que a presa lhe escapasse, desaparecera:
estava satisfeito.
Assim, estes dois selvagens das matas do Brasil, cada um com as suas armas, cada um com a
consciência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que
iam ser imoladas.

Sugerimos que você leia em voz alta o fragmento para os estudantes e, em seguida, proponha
as seguintes atividades: i) reler o texto de José de Alencar para abordar de forma mais detida
seu conteúdo, suas estratégias narrativas e recursos linguísticos; ii) comparar os três textos,
obervando semelhanças e diferenças relativas à forma como o índio é representado em
cada um dos discursos.
Para a compreensão do tipo de representação que se constrói do índio na obra de
Gonçalvez Dias e de José de Alencar é fundamental que se situe no tempo essa produção,
compreendendo-a como reflexo de um momento da história do Brasil ligado às lutas pela
independência da nação. A literatura romântica tem, portanto, um papel importante na
construção da ideia de nação, num momento em que o Brasil construía sua independência
política. Como se pode observar com essa ilustração, são muitas as articulações entre
os componentes curriculares Literatura e História, no Ensino Médio. E elas devem ser
exploradas.

3.5.4 Outras práticas
Neste capítulo, propusemos atividades para a formação do leitor de literatura, tendo em
vista que essa formação inclui conhecimentos sobre a linguagem e sobre a literatura. A
capacidade de perceber escolhas estéticas em um texto literário e de refletir sobre seus
efeitos, a condição de perceber um texto como produto estético, histórico e cultural faz
parte da formação desses leitores, podendo apresentar-se mesmo como condição para o
que chamamos experiência estética. No entando, essa formação não se faz nos limites da
sala de aula e dos exercícios de leitura, ainda que em propostas sensíveis à interação com o
literário. Portanto, professor, indicamos que você:
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∞ Leia/declame poemas para a turma e motive os estudantes a fazê-lo. Em todas as etapas
da escolarização, essa prática é altamente recomendável, não só nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Organize, com os jovens, saraus de poesias, onde possam declamar
poemas de que gostam ou poemas que eles próprios escreveram. Esses eventos literários
podem incluir outras manifestações artísticas: música, dança, performances dramáticas
etc. Motive o contato com a cultura, a arte e a literatura de sua região.
∞ Estimule a organização de grupos de leitores, de experiências como a “roda de leitura”
descrita no capítulo anterior ou o “Blog Literário” onde os estudantes divulgam os livros
lidos por meio de resumos e resenhas , além de comentarem as leituras realizadas por
meio de chats.
∞ Proponha diálogos com a Literatura a partir, por exemplo, do cinema. A formação do
leitor de literatura está relacionada ao exercício da apreciação estética, que pode ser
experienciado no contado com outras manifestações artísticas. É possível também
apresentar aos estudantes, através de produções audiovisuais, várias obras literárias.
Dois dos textos apresentados neste capítulo foram transpostos para a tela: Morte e Vida
Severina e O Guarani.
∞ Considere outras possibilidades de organização das leituras de textos literários no
Ensino Médio, que não a organização cronológica sugerida pelos estudos das estéticas
literárias. O eixo do letramento literário, na indicação das expectativas de aprendizagem
para o trabalho com a literatura, pressupõe novos critérios de planejamento dessas
leituras, considerando-se, por exemplo, temas de interesse e temas relevantes, como:
“discursos combativos na literatura”; “representações do Brasil na literatura brasileira”;
“literatura e participação política”; “o negro na literatura brasileira” etc. Outros temas
podem ser explorados como “os discursos sobre o amor na literatura”. A partir de um
tema, podem-se organizar discussões, debates, conversas, atividades de pesquisa que
permitam observar diferentes concepções e abordagens de um mesmo assunto ou
acontecimento, enriquecendo a experiência dos estudantes.
∞ A relação “forma/conteúdo” não deve escapar aos leitores de literatura. Situar a produção
literária num tempo histórico, percebendo-a como produto de uma cultura ajuda a
perceber de que modo os textos, em seus arranjos formais inclusive, refletem formas
de representação do mundo. Um bom exemplo para a compreensão desse aspecto
está na percepção da Literatura Barroca. Reconhecido como a estética do conflituoso, o
Barroco é a expressão de um tempo histórico. Essa manifestação artística essencialmente
religiosa dificilmente será bem compreendida sem a consideração de fatos da história
do século XVII, como a Contra-Reforma Católica, por exemplo. As aproximações entre
os elementos que elaboram esteticamente diferentes expressões artísticas devem ser
estimuladas, tornando significativos os conhecimentos sobre literatura. Não é difícil, por
exemplo, reconhecer as associações entre o rebuscamento da linguagem dos poemas
de Gregório de Matos – seus jogos sonoros e de palavras em antíteses e paradoxos
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articulações entre componentes curriculares – História, Geografia, Sociologia, Filosofia,
Arte e Literatura – são óbvias e devem ser motivadas.

3.5.5. Avaliação
Retomamos aqui, para a discussão da avaliação, as mesmas considerações apresentadas no
capítulo anterior, que também aborda a leitura literária.
Um planejamento sistemático voltado para o aprendizado da leitura na escola requer
avaliação contínua, e a consideração das expectativas de aprendizagem elencadas para
as diversas etapas da escolarização é uma contribuição fundamental para a construção
de práticas que permitam aos aprendizes avançar progressivamente no domínio de
habilidades leitoras. Essa avaliação, em consonância com as orientações dos PCLP, deve
servir para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, de modo a verificar as
dificuldades enfrentadas pelos aprendizes bem como os avanços alcançados por eles, com
o objetivo primordial de qualificar o trabalho de formação dos leitores. Isso pode ser feito
não apenas através de avaliações escritas. As práticas de leitura em sala de aula, mediadas
pelo professor, orais ou escritas, são um espaço privilegiado para o professor “avaliar” como
os estudantes interagem com os textos que leem. Em se tratando de avaliar a interação
com os textos literários, as práticas avaliativas devem ser cuidadosas, considerando sempre
a maior “abertura” desses textos. De qualquer forma, uma “boa leitura” de um texto é uma
leitura fundada nas pistas textuais. Mesmo no caso do texto literário, a leitura não pode se
transformar num “vale-tudo”.
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