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SEQÜÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO COMO 
INSTRUMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
 

Sandra Maria Papin RODRIGUES 
Dra. Regina GREGÓRIO 

 

Universidade Estadual de Londrina 

 

RESUMO  

 

Este artigo tem como objetivo analisar o material pedagógico enviado pelo Ministério 
da Educação, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), aos professores 
das redes públicas de ensino que inscreveram-se e aos seus alunos no projeto 
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, no sentido de contribuir para 
a reflexão acerca das possibilidades de intervenção que os professores participantes 
do projeto têm ao fazer uso do procedimento “seqüência didática”, de acordo com a 
concepção interacionista de Língua, utilizando  os gêneros textuais como 
ferramentas no processo ensino-aprendizagem. A fundamentação para esse 
trabalho inclui os estudos de Bakhtin (1988), cujos conceitos enfocam que todo 
signo é ideológico, visto que a ideologia é um reflexo das estruturas sociais e está 
marcada na linguagem. Também se ampara na concepção de linguagem dada por 
Vygotsky (1993), compreendida como produção simbólica que se constitui nas 
práticas sociais histórico-culturalmente situadas, ancorada pela concepção 
interacionista de Língua, agrupando a esses aportes teóricos a proposta de Dolz & 
Schneuwly (1996) em relação ao procedimento “seqüência didática”. O objeto de 
análise é o Caderno do Professor, manual de orientação para que os professores 
inscritos na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro desenvolvam o 
trabalho em sala de aula. Para os propósitos deste estudo, foram analisados trechos 
do manual Caderno do Professor, nos quais foram explicitados os conceitos teóricos 
elencados nesse trabalho, principalmente, no caso específico, o gênero adotado 
pelo projeto é o Artigo de Opinião, o qual pressupõe um usuário competente 
discursivamente que busque a estrutura estável do gênero como produção escrita 
dialógica, visando atingir objetivos sociocomunicativos específicos, isto é, leve em 
consideração todo o processo de enunciação que sustenta as atividades de 
linguagem dentro das diversas instituições sociais.        
 

Palavras-chave: gêneros textuais. seqüência didática. interação verbal.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O ensino da Língua Portuguesa vem sendo concebido como prática social 

de interlocução, no qual os papéis de professor e alunos tornam-se construídos. 

Busca-se reverter a história de fracassos diversos que tem negado aos estudantes a 

possibilidade de êxito, numa relação em que a escola se configura como um espaço 

significativo de ampliação de conhecimento para todos.  

 Neste percurso, é relevante destacar as iniciativas que respaldam a 

produção das práticas que orientam a dinâmica pedagógica e reflitam o caráter 

social, subjetivo e flexível dos signos lingüísticos, ou seja, a realidade concreta da 

língua.  

 Segundo o Ministério da Educação, uma das ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação idealizado para fortalecer a Educação no país é a 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, iniciativa do Ministério da 

Educação, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) que desenvolve 

ações de formação de professores, com o objetivo de proporcionar ensino de 

qualidade para todos.  Segundo seus idealizadores, o objetivo maior da Olimpíada é 

auxiliar o desenvolvimento do trabalho coletivo, incorporando-se na prática 

pedagógica.  

Sob esta perspectiva, este trabalho enfoca as práticas discursivas 

presentes no Caderno do Professor, manual de orientação enviado aos professores 

participantes do projeto Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro com 

o objetivo de contribuir para a reflexão acerca das possibilidades de intervenção do 

professor ao realizar um trabalho com gêneros textuais como ferramentas no 

processo ensino-aprendizagem, além da necessidade de se construírem 

instrumentos que ajudem o professor em seu desenvolvimento pedagógico. 

 A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) tem crescido um movimento de discussão em relação à análise de materiais 

didáticos, tendo em vista a renovação do ensino e a formação dos professores. Essa 

discussão deve-se às contribuições teóricas dos pensadores que integraram o 

Círculo de Bakhtin, cuja concepção configura a língua como um espaço de interação 

entre os sujeitos histórica e socialmente situados que se constituem e constituem 

uns aos outros em suas relações dialógicas, isto é, o homem se reconhece humano, 
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interage e troca experiências, compreende a realidade em que está inserido e o seu 

papel como participante da sociedade. Bakhtin (1988) e os teóricos do Círculo de 

Bakhtin formulam, portanto, os conceitos dos gêneros discursivos , relacionados à 

natureza dialógica, polifônica e sociointeracional da linguagem, os quais trazem 

implicações para a educação e favorecem reflexões acerca do aprendizado da 

Língua materna.  

 Contudo, o que se constata, ainda, é que a produção de texto, na escola, 

é um ato marcado pela precariedade dialógica que pouco contribui para que o aluno 

atribua à escrita um sentido social e para que ele compreenda a necessidade e as 

possibilidades de selecionar e organizar conteúdos, definir um gênero, escolher um 

tipo de linguagem. Neste contexto, o encaminhamento às escolas da rede pública de 

um material que enfoca o texto como objeto de ensino e aprendizagem por meio da 

materialização de práticas autênticas de linguagem é significativo ao propósito de 

um ideal de sociedade democrática, que possibilite a cidadania. Foucambert (1994) 

declara que cabe à escola executar políticas pedagógicas capazes de inserir 

indivíduos no mundo da escrita, visto que a escrita é concebida como ferramenta 

que permite desencadear os processos cognitivos propiciando a construção de uma 

forma privilegiada de organizar o pensamento. Foucambert (1994) apresenta a tese 

de que a escola deve promover a leiturização dos indivíduos ou o pleno acesso ao 

mundo da escrita. Só assim, “um indivíduo pode deixar de ser um mero consumidor 

e passar a ser um cidadão” (FOULCAMBERT, 1994, p. 74) 

 A questão a ser enfatizada é que para a realização de atividades 

gramaticais, o professor dispõe de uma descrição precisa dos conteúdos divididos a 

cada série e, no entanto, para as atividades de expressão escrita e oral, nas quais 

os saberes a se construir são muito mais complexos, o professor não tem acesso à 

variedade de materiais pedagógicos. O fato é que a elaboração das políticas 

públicas está sempre marcada por um processo de conflito de interesses, de maior 

ou menor grau, ocasionado pelo jogo dos grupos sociais que formam a hegemonia 

civil, apresentando uma clara disputa pelos recursos disponíveis na sociedade, isto 

é, pelas formas de poder. A afirmação justifica-se pelo fato de que um dos maiores 

recursos disponíveis para a difusão dos valores hegemônicos é o livro didático, o 

qual tem sido o principal mediador no ensino promovido pela instituição “escola”. O 

livro didático é a principal fonte de material usado pelos professores, portanto pode 
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ser encarado como um paradigma de leitura que orienta a concepção e a 

metodologia docentes.  

 Se refletirmos bem, veremos que o professor é o intelectual que delimita 
todos os quadrantes do terreno da leitura escolar. Sem a sua presença 
atuante, sem o trabalho competente, o terreno dificilmente chegará a 
produzir o benefício que a sociedade espera e deseja, ou seja, leitura e 
leitores assíduos e maduros. Vários estudos nos mostram que o repertório 
de leitura do professor de Língua Portuguesa é limitado e está estagnado, o 
que leva a reproduzir mecanicamente sempre as mesmas indicações e 
práticas de leitura junto a seus alunos. Em certas regiões brasileiras, os 
textos conhecidos pelos professores se restringem quase exclusivamente 
àqueles inseridos nos livros didáticos e nos manuais de ensino. (SILVA, 
2003, p. 31) 

 

Uma condição que reforça o quadro atual é explicitada nas Diretrizes 

Curriculares de Língua Portuguesa: 

Assumida ou ditada pelos livros didáticos, a prática de ensino seguiu – e 
ainda segue – uma concepção de linguagem que não privilegia, no 
processo de aquisição e aprimoramento da língua materna, a história, o 
sujeito e o contexto, pautando-se, sobretudo, no repasse de regras e na 
mera nomenclatura da gramática tradicional. (D.C.N, 2006) 

 
 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

 Tem crescido no Brasil um movimento de discussão em relação à análise 

de material didático, tendo em vista a renovação do ensino e a formação dos 

professores. No quadro de uma concepção sociointeracionista da linguagem, o 

fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, pois 

é nele que se dão as enunciações enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos no 

processo de comunicação social, ou seja, não se deve tomar a interação apenas 

como um “recurso didático.” 

 Neste contexto, o uso e análise reflexivos de um material por meio do 

qual o professor possa vivenciar uma metodologia de ensino clara e objetiva, a qual 

trabalhe com gêneros textuais por meio de seqüências didáticas é significativa no 

sentido de instrumentalizá-lo em seu desenvolvimento pedagógico, contribuindo com 

as possibilidades de sua intervenção, a fim de que ele constate que há condições 

reais de auxiliar o aluno, de maneira sistemática, a produzir textos, contribuindo para 

a discussão em torno da questão da relação que há entre aquisição da escrita e 

gênero textual.  
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2.1 ANÁLISE DO CADERNO DO PROFESSOR – ORIENTAÇÃO PARA 

PRODUÇÃO DE TEXTOS, MATERIAL DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, criada pelo 

Ministério da Educação, ampliou a abrangência do Prêmio Escrevendo o Futuro, 

projeto concebido e realizado, desde 2002, pela Fundação Itaú Social e pelo Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), 

levando as ações de formação continuada a todos os professores da Educação 

Básica. 

O MEC decidiu adotar a proposta como política pública de educação, pois 

a Olimpíada intenciona-se como uma metodologia para a formação de professores e 

para o engajamento social em torno da escrita. 

O projeto é conduzido pelo MEC, Fundação Itaú Social e Cenpec, em 

parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Todos os Estados 

brasileiros e o Distrito Federal assinaram o termo de adesão para participar da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

O gênero Poesia, composto por Poetas da Escola (4ª e 5ª séries do 

Ensino Fundamental ou 5º e 6º anos do Ensino Fundamental de Nove anos -  

Categoria I) teve 99.636 inscrições de professores; o gênero Memórias Literárias, 

composto por Se bem me Lembro...( 7ª e 8ª séries ou 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental de Nove anos - Categoria II)  teve 67.485 inscrições de professores; o 

gênero Artigo de Opinião, composto por Pontos de Vista (2º e 3º anos do Ensino 

Médio - categoria III) teve 35.159 inscrições de professores. 

As oficinas de escrita são realizadas pelos professores com todos os 

alunos de sua turma, seguindo as orientações do Caderno do Professor que 

apresenta sugestões metodológicas de como encaminhar as oficinas de leitura e 

escrita até a produção de texto final que irá participar da Olimpíada. 

 No presente trabalho, será analisado o Caderno do Professor referente ao 

tema Pontos de Vista ( 2º e 3º anos do Ensino Médio – Categoria III), utilizando as 

noções bakhtinianas de língua, a partir do caráter social da linguagem, além das 

contribuições de Vygotsky (1993) acerca da construção do conhecimento.  
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2.2 A ESCRITA COMO INTERAÇÃO VERBAL  

 

No que concerne ao domínio do ensino da Língua Portuguesa e Literatura 

no Ensino Médio, um dos fundamentos teóricos que subjazem como orientação para 

a elaboração curricular são os postulados construídos a partir das contribuições do 

teórico russo Mikhail Bakhtin (1988) e do chamado Círculo de Bakhtin. Segundo tais 

postulados, a Língua configura um espaço de interação entre sujeitos que se 

constituem através desta interação.  A língua também se constitui pelo uso, isto é, 

movida pelos sujeitos que interagem. Significa compreender a língua como um 

conjunto aberto e múltiplo de práticas sociointeracionistas, orais ou escritas, 

desenvolvidas por sujeitos historicamente situados, ou seja, ela só existe no 

contexto das relações sociais, constituindo-se, os sujeitos e a linguagem, nos 

múltiplos discursos e vozes que a integram. 

 O eixo norteador de todo o pensamento de Bakhtin (1988) caracteriza-se 

pela interação verbal e seu caráter dialógico e polifônico. Daí resulta a abordagem 

histórica e viva da língua e o tratamento sociológico das enunciações. Isto é, a 

língua está vinculada a um conteúdo ideológico. Bakhtin (1988) considera a 

interação a realidade fundamental da linguagem:  

Na verdade, a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de 
um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta 
para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou 
melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência 
desperta e começa a operar. (Bakhtin, 1988, p.108). 

 

 Logo na introdução do material Caderno do Professor (doravante C.P.) as 

autoras escrevem: 

 
 

 Bakhtin (1988) e Vygotsky (1984) destacam o valor fundamental da 

palavra como o modo mais puro de interação social. Mas, para Vygotsky (1987) o 

significado da palavra é a chave da compreensão da unidade dialética, entre 

pensamento e linguagem. Para Bakhtin, a palavra, além de instrumento da 

Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a 
ler e a escrever esse gênero na escola contribui para desenvolver a capacidade de 
participar, com argumentos convincentes, das discussões sobre as questões do lugar onde 
se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar 
a cidadania. (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 09). 
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consciência é, também, espaço privilegiado da criação ideológica. O que há em 

comum é a busca de um elo dinamizador das transformações sociais, que passa a 

situar a linguagem como principal articuladora dessa mediação. Ambos 

desenvolveram em suas obras uma profunda afinidade da psicanálise com uma 

concepção ampliada de linguagem.  

Neste sentido, o tema proposto na Olimpíada é significativo na busca 

justamente desse “elo dinamizador das transformações sociais”:  

 

 

2.3 DIMENSÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM  

  

 Bakhtin (1988) ressalta o papel ativo do outro no processo de interação 

verbal e evidencia a relação dialógica que permeia os enunciados, ou seja, o sentido 

do texto e a significação das palavras dependem da relação entre sujeitos e vão se 

construindo na produção e na interpretação dos textos. Segundo Bakhtin (1988), o 

diálogo é composto por três elementos: o falante, o interlocutor e a relação entre os 

dois, ele reconhece a existência de um outro participante no diálogo, um 

superdestinatário que não é o outro imediato, já que pode situar-se em um momento 

histórico diferente do locutor.  

 O dialogismo destaca a natureza contextual da interação e o aspecto 

sociocultural dos conceitos, nos quais as interações se realizam e considera toda 

enunciação como sendo um ato responsivo, isto é, o indivíduo, ao mesmo tempo 

que negocia com seu interlocutor, recebe influências  deste, as quais interferirão na 

estrutura e na organização do enunciado.  A partir das idéias de Bakhtin (1988), 

considerou-se o dialogismo sob dois pontos de vista: o da interação verbal, entre 

enunciador e enunciatário e o da intertextualidade, no interior do discurso. 

A dimensão dialógica da linguagem está explicitada em todo percurso 

lingüístico do C.P. Para exemplificar:  

 

“Os conhecimentos adquiridos contribuirão para que tenham o que dizer e como dizer, com 
autoridade suficiente para ocupar a posição de autor e produzir textos que se aproximem do 
gênero ‘artigo de opinião’” (GAGLIARDI, AMARAL 2008, p. 14). 

O tema proposto para o concurso é “O lugar onde vivo”. Escrever sobre a comunidade onde 
se vive estimula novas leituras, pesquisas e estudos, proporcionando um outro olhar sobre a 
realidade e uma perspectiva de transformação social. (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 3) 
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2.4 EXPLICITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

 O objetivo é verificar se a abordagem explicitada no C.P. está alicerçada  

nas concepções filosóficas do materialismo histórico de Bakhtin (1988) e nas teorias 

sócio-interacionistas vygotskianas, enfatizando as condições de produção durante o 

processo de comunicação entre autor/locutor e leitor/interlocutor, mediadas por um 

determinado instrumento/gênero artigo de opinião e um ser mais experiente, o 

professor mediador. 

 Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e 

temos as circunstâncias da enunciação: o contexto imediato. E se as considerarmos 

em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, 

ideológico. As condições de produção compreendem os sujeitos e a situação.  

 Bakhtin afirma: 

Na maior parte dos casos, é preciso supor um certo horizonte social definido 
e estabelecido que determina a criação ideológica do grupo social e da 
época a que pertencemos, um horizonte contemporâneo da nossa literatura, 
da nossa ciência, da nossa moral, do nosso direito. (1988, p. 112). 
 

 Porém, na escola, a escrita não tem função social, a escrita é sempre 

para um futuro, isto é, não há horizonte social.  

 A partir de uma proposta interacionista, o texto deve ser trabalhado sobre 

dois enfoques: conteúdo e interação para o autor. Interagir com o aluno a partir do 

texto do aluno. A interação precisa de um lugar físico, ou seja, o texto é o lugar no 

qual ocorre a interação.  

Segundo Bakhtin: 

“Onde o texto está publicado? Quem escreve? Além do nome, há mais informações sobre o 
autor? Para quem? O que escreve? Com que finalidade?” (GAGLIARDI, AMARAL 2008, p. 
16). 
 
   
“Todos nós produzimos diversos textos (...). Cada situação exige o uso de uma forma 
particular de comunicação. Afinal não nos expressamos da mesma maneira quando 
escrevemos uma carta reclamando de um produto defeituoso ou quando comentamos o 
mesmo assunto com um amigo. As finalidades são distintas, os interlocutores são diferentes 
e os meios de circulação do texto não são os mesmos.” (GAGLIARDI, AMARAL 2008, p. 
82). 
 

“A pessoa que fala, lê ou escreve está imersa numa história, numa cultura e em diferentes 
grupos sociais nos quais exerce papéis variados. Trata-se de um processo de construção de 
sentido que ocorre na relação entre os interlocutores e o contexto em que atuam.” 
(GAGLIARDI, AMARAL 2008, p. 84) 
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 “Qualquer que seja o aspecto da expressão – enunciação considerado, 

ele será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes 

de tudo pela situação social mais imediata” (Bakhtin, 1988, p. 112). 

  

 No C.P., há as seguintes orientações: 

  

Ficam explicitadas as condições de produção, ou seja, o texto, embora 

possua uma potencialidade significativa, não funciona autonomamente, isto é, não 

traz todos os detalhes de sua interpretação, portanto o texto depende da ação de 

quem o produz e de quem o recebe, permitindo que haja interação entre os sujeitos 

em uma situação comunicativa concreta.  

 

2.5 O CONCEITO DE “VOZ” E A POLIFONIA DA LINGUAGEM 

 

 Bakhtin (1988) reitera a intertextualidade dos discursos, visto que todos 

os enunciados estão marcados por diferentes vozes provenientes de diversos 

falantes e de variados contextos.  

 Para se referir à consciência falante presente nos enunciados, Bakhtin 

(2000) escolheu o termo “voz”. Essa consciência falante sempre carrega um juízo de 

valor, uma visão de mundo. 

“Passo 1 
 Apresentação do projeto de escrita e da situação de produção 
O professor inicia a seqüência didática (...) aqui há uma boa oportunidade para verificar se 
os alunos sabem em que situações sociais esses textos são produzidos, com que finalidade, 
para quem ler, e em que suportes textuais são encontrados.  
O professor também apresenta o plano de estudo do gênero, o objetivo da proposta e cada 
uma das etapas de trabalho, que ele deve registrar num cartaz para que todos possam 
consultá-las quando necessário.” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 83). 
 
 “Passo 2 
 Diagnóstico inicial 
O diagnóstico inicial tem por objetivo (...) o professor deve avaliar se eles sabem em que 
situações sociais esse gênero é utilizado, se eles já leram ou escreveram algum texto desse 
gênero e em que contextos o fizeram.  
O professor pede à turma que escreva o texto, indicando os elementos da situação de 
produção: a quem se destina o texto (pais, colegas, pessoas da comunidade) qual é sua 
finalidade (convencer, divertir, informar), onde será publicado.” (coletânea, jornal da escola 
ou da cidade, mural). (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 86). 
 
“Em qualquer situação comunicativa, é preciso conhecer o assunto sobre o qual se escreve 
ou fala” (GAGLIARDI, AMARAL 2008, p. 86). 
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 Bakhtin (2000) opõe ao discurso monológico o discurso polifônico, 

constituído de vozes diversas que coexistem em função do caráter dialógico das 

práticas discursivas.  

 O material C.P. utiliza a oficina 8 – “Vozes no artigo de opinião” para tratar 

deste conceito: 

 
 

2.6 VOZ DE AUTORIDADE 
 

O material analisado reforça a sustentação de uma posição, mostrando 

aos alunos a importância de construir argumentos para defender uma posição. 

Neste caso, a voz de autoridade indica a opinião de uma pessoa com um certo nível 

de experiência sobre o assunto proposto. 

Bakhtin se posiciona da seguinte forma em relação a esta questão: 

 
Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 
amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como  as 
obras de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, 
as quais elas citam, imitam, seguem (...) sempre existem essas ou aquelas 
idéias determinantes dos “senhores do pensamento” de uma época 
verbalmente expressas, algumas tarefas fundamentais, lemas, etc. 
(BAKHTIN, 2003 p. 294).  

  

 No C.P. a questão da “voz de autoridade” é enunciada em vários 
momentos: 

Na oficina 5 – Questão, posição e argumentos 

  
 
Na oficina 6 – Sustentação de uma opinião  

“Aquecidos pela discussão, os alunos vão reescrever o texto, como se fossem o próprio 
autor, incluindo as vozes dos profissionais citados pelo articulista...” (GAGLIARDI, AMARAL, 
2008, p. 34). 
 
“O argumento de autoridade ajuda a sustentar sua posição, lançando mão  da voz de um 
especialista, uma pessoa respeitável (líder, artista, político), uma instituição de pesquisa 
considerada autoridade no assunto”. (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 34). 

“Em seu artigo, o autor assume uma posição a favor da (...). Traz as vozes que participam 
da discussão e procura desacreditar os argumentos daqueles que são contrários”.  

(...) 
“A proposta é que os alunos percebam que um artigo de opinião costuma trazer diversas 
‘vozes’, isto é, a posição favorável de pessoas que o autor inclui no artigo para sustentar a 
própria opinião, ou a posição contrária, de outros à qual se refere porque deseja rebatê-la”. 
(GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 44). 

 
“Inicie dizendo qual será a finalidade dessa leitura: descobrir as diferentes vozes presentes 
no texto. Explique aos alunos o que são as ‘vozes’ que deverão buscar”. (GAGLIARDI, 
AMARAL, 2008, p. 45). 
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2.7 OS GÊNEROS TEXTUAIS  

 

A concepção de texto enquanto discurso manifestado lingüisticamente e a 

sua classificação em gêneros, apontadas pelos PCNs (1988), são pressupostos 

provenientes do pensamento bakhtiniano. Para Bakhtin (2003, p. 262), gêneros do 

discurso são “tipos relativamente estáveis de enunciados” que se configuram em 

trocas reais de informações entre os interlocutores. A utilização da língua é realizada 

através dos enunciados, os quais atingindo certo grau de estabilidade, constituem 

um gênero.  

 A estabilidade que o estudioso se refere é definida através de três 

elementos que compõem e se fundem no todo do enunciado: o conteúdo temático 

(o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero); o estilo (configurações 

específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo, da posição 

enunciativa do locutor); a estrutura composicional (estrutura particular dos textos 

pertencentes ao gênero) (BRASIL, 1998, p. 21, apud BAKHTIN, 2000). 

 A relevância deste modelo está no fato de reunir duas perspectivas 

teóricas para a explicação da concepção denominada Interacionismo Sócio-

Discursivo: a primeira é a definição de natureza enunciativa da linguagem (Bakhtin, 

1988) e a segunda é a explicação da natureza psicológica da relação entre 

linguagem e pensamento (Vygotsky, 1987) envolvendo os construtos de 

internalização e Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 Segundo Bakhtin: 

Se não existissem os gêneros do discurso e não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos 

“Qual é o trecho que traz um argumento de autoridade?” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 
36). 
“Diga aos alunos que, para desenvolver argumentos consistentes, poderão utilizar vários 
recursos: trazer as idéias de um especialista no assunto; exemplificar fatos ocorridos que se 
relacionem diretamente com a questão colocada; apresentar provas; referir-se 
conscientemente a valores éticos ou morais envolvidos na questão; explicitar a relação de 
causa e conseqüência”. (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 38).  
 
“Mais sobre vozes 
A expressão ‘voz’ não se refere apenas à palavra do indivíduo. Números, estatísticas, dados 
quantitativos ou qualitativos de diferentes ciências também são considerados vozes.” 
(GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 46). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



13 
 

de construir cada um dos nossos enunciados, a comunicação verbal seria 

quase impossível. (BAKHTIN, 2003, p. 283)  
 

 Bakhtin (2003) subdivide os gêneros em duas categorias: primários 

(simples) e secundários (complexos). O autor considera como gêneros primários 

todas as circunstâncias em que uma comunicação verbal é realizada 

espontaneamente. Já os secundários aparecem em circunstâncias de comunicação 

mais elaboradas, como é o caso do discurso científico, ideológico, entre outros.  

 Na escola, ainda encontramos propostas de produção textual que servem 

apenas como sugestão para o exercício da escrita, isto é, o aluno escreve para que 

o professor avalie o texto focando critérios como concordância, ortografia... 

permanecendo encobertos os aspectos discursivos e, no entanto, é fundamental que 

o aluno autor do texto saiba quem são os interlocutores, tenha clareza do contexto 

da situação comunicativa: quem escreve, com que intenção, qual o gênero textual 

mais adequado, o que se tem  a dizer, quem vai ler o texto, onde ele será publicado. 

 Sendo assim, a concepção bakhtiniana do trabalho com os gêneros 

textuais na sala de aula tem o propósito de dar sentido ao ensino e à aprendizagem 

da escrita.  

 Rojo (2004) afirma que a noção de gênero é mais resistente à 

gramaticalização, isto é, a prática de usar o texto escrito abordando exclusivamente 

seus aspectos formais, enquanto que um bom trabalho com gêneros não usa os 

textos como objetos de prescrição, mas de reflexão, visto que o processo de escrita 

deve incluir planejamento, geração de idéias, escrita, revisões, reescritas até a 

versão final.  

 Marcuschi (2003) argumenta que a teoria dos gêneros não serve para a 

identificação de um gênero como tal e sim para a percepção de como o 

funcionamento da língua é dinâmico e embora sempre manifesto em textos, nunca 

deixa de se renovar nesse processo.  

 Bakhtin (1992) estabelece que “os gêneros do discurso organizam nossa 

fala e escrita assim como a gramática organiza as formas lingüísticas”, declaração 

concluída por Marcuschi (2003): “Assim, pode-se dizer que os gêneros são um tipo 

de gramática social, isto é, uma gramática da enunciação.” 

 A concepção dos gêneros textuais na qual se apóia a metodologia 

explicitada no C.P. é claríssima, ao ponto de intertextualizar com um conhecido 

clichê “O que importa é competir”, pois logo no início, em carta destinada ao 
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professor, os editores assim se manifestam: “O que importa é que cheguem ao final dessa 

caminhada sabendo se expressar no gênero estudado.” É relevante lembrar que o projeto é 

uma olimpíada, logo, haverá vencedores. 

  Trechos exemplificadores de que a proposta foi inteiramente planejada 

nos pressupostos bakhtinianos:  

“(...) Apostamos na idéia de que os professores possam vivenciar uma metodologia de ensino 
de língua que trabalha com gêneros textuais” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 5) 
 “A proposta  deste caderno é trabalhar com um dos gêneros jornalísticos  
argumentativos escritos: o artigo de opinião.” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 9) 
 “ É importante (...) que os alunos possam identificar o gênero em seu portador  usual – o 
próprio jornal.” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 13) 
 “Os conhecimentos adquiridos contribuirão (...) e produzir textos que se aproximem do 
gênero “artigo de opinião”.  
 “Cada um dos textos – notícia e  artigo – tem (Eliana Gagliardi, Heloísa Amaral, 2008 p. 
14) uma finalidade específica” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 19) 
 “O debate é um gênero que se aproxima da discussão” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, 
p. 24) 
 “A produção inicial aponta o que os alunos já sabem sobre o gênero e dá pistas para 
que o professor possa melhor intervir no processo de aprendizagem.” (GAGLIARDI, AMARAL, 
2008, p. 25) 
 “Presença de elementos do gênero “artigo de opinião” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 
65) 
 “Por dentro da proposta.  Para cada lugar, um jeito de falar. Todos nós produzimos 
diversos textos que se dão em diferentes gêneros – orais ou escritos, formais, ou informais. 
Cada situação exige o uso de uma forma particular de comunicação.” (GAGLIARDI, AMARAL, 
2008, p. 83)  
“(...) As finalidades são distintas, os interlocutores são diferentes e os meios de circulação não 
são os mesmos” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 83)  
 “Muitos gêneros são aprendidos  informalmente, nas relações sociais com familiares ou 
amigos...” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 83) 
 “Outros gêneros, porém, exigem aprendizagem sistematizada, como os textos literários, 
científicos e jornalísticos. A escola é responsável pelo ensino dos gêneros formais. Essa 
aprendizagem amplia nossa competência lingüística e discursiva e nos dá mais possibilidade 
de participação social.” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 83) 
 “A escola não tem condições de ensinar todos os gêneros existentes, nem pode prever 
todos aqueles que os alunos utilizarão  em sua vida futura. Ainda assim, o trabalho escolar é 
muito importante. Até mesmo para que o aluno se torne autônomo, capaz de aprender sozinho 
os gêneros que vai necessitar no futuro” (GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 84) 
 “Passo 4 – Estudo das características do gênero 
 Para o estudo do gênero, são propostas várias atividades de oralidade, leitura, escrita e 
reflexão sobre a língua. Elas levam o aluno a identificar as características peculiares do 
gênero, como formas de composição, expressões próprias e tempos verbais utilizados.” 
(GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 86) 

 

   

 Uma concepção pedagógica deve explicitar sua proposta metodológica, 

considerar as opções teórico-metodológicas assumidas e deve realizá-las. Em 

seguida, deve mobilizar e desenvolver o maior número possível das capacidades 

básicas do pensamento autônomo e crítico.  

 Neste sentido, uma proposta de ensino e de aprendizagem que busque 

promover múltiplos letramentos pressupõe conceber a leitura e a escrita como 
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ferramentas de inclusão social. As práticas de linguagem no espaço escolar não se 

restringem à palavra escrita nem se filiam apenas aos padrões socioculturais 

hegemônicos, portanto, o professor deve resgatar do contexto da comunidade em 

que a escola está inserida as práticas de linguagem e os respectivos textos que 

melhor representam sua realidade.  

 Possibilitar aos alunos tomarem consciência de sua condição e da 

condição de sua comunidade para poder atuar nelas de forma ativa, construindo sua 

autonomia. Isso significa que as práticas de linguagem só podem ser pensadas em 

termos dos espaços sociais em que se configuram, a partir das finalidades que as 

motivam e dos lugares sociais nelas instaurados.  

 A proposta do material analisado adequou-se a esses pressupostos 

teóricos em todos os aspectos, pois é a partir do conhecimento e análise dos 

problemas de sua comunidade que o aluno produzirá seu texto de opinião intitulado 

“O lugar onde vivo”. 

 Bakhtin (1988, p. 112) explica esta questão da seguinte forma: “Se 

algumas vezes temos a pretensão de pensar e de exprimir-nos em ‘toda a parte’, na 

realidade é claro que vemos ‘a cidade e o mundo’ através do prisma do meio social 

concreto que nos engloba.”  

 

 

 

 

 

 

2.8 O PROCEDIMENTO “SEQÜÊNCIA DIDÁTICA”  

 

 “Uma seqüência didática é um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

(SCHNEUWLY,1996, traduzido por ROJO, 2004). 

 O objetivo de se trabalhar com seqüências didáticas é ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, ou seja, uma seqüência de módulos de ensino, 

organizados em conjunto para melhorar uma determinada prática de linguagem. Os 

alunos devem se apropriar de práticas de linguagem historicamente  construídas. De 

acordo com Dolz e Schneuwly (1996) essa apropriação realiza-se graças à interação 
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de três fatores: as especificidades das práticas de linguagem que são objeto de 

aprendizagem, as capacidades de linguagem dos aprendizes e as estratégias de 

ensino propostas pela seqüência didática.  

 O encaminhamento metodológico do C.P. é realizado desta forma:  

 “Seqüência didática é um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um 
conteúdo etapa por etapa. Essa seqüência de atividades permite que os alunos cheguem 
gradualmente ao domínio de determinado conteúdo ou competência.  
 Ao organizar a seqüência didática para o ensino de gêneros textuais (orais ou escritos), o 
professor planeja seu trabalho para orientar seus alunos a ler, escrever e escutar ativamente, 
a explorar diversos exemplares do gênero escolhido. Assim, eles dominarão pouco a pouco 
suas características e produzirão textos dos gêneros estudados.  
 O trabalho com seqüências didáticas supõe um rico processo de interação em aula – com a 
participação e orientação do professor como parceiro mais experiente e conhecedor do 
conteúdo que ensina –, cria um campo que favorece a apropriação, por parte dos alunos, de 
um dos instrumentos culturais elaborados historicamente pelo homem – os gêneros textuais.  
 É importante enfatizar que a idéia central do trabalho com seqüências didáticas “é a de que se 
devem criar situações com contextos que permitam reproduzir em grandes linhas e no detalhe 
a situação concreta de produção textual, incluindo sua circulação, ou seja, com atenção para 
processo de relação entre produtores e receptores.” (MARCUSCHI, 2002, apud GAGLIARDI, 
AMARAL, 2008, p. 85). 

 

 

2.8.1 A estrutura de base de uma seqüência didática (SD) 

Estão expostos, sinteticamente, os encaminhamentos metodológicos 

utilizados para construir seqüências didáticas de acordo com a proposta organizada 

por Dolz, Novarraz e Schneuwly (2001) e a proposta do manual Caderno do 

Professor.  

 

 

 

 

 Seqüências didáticas para o oral e a 

escrita: apresentação de um 

procedimento. Joaquim Dolz, Michèle 

Novarraz e Bernard Schneuwly (2001)  

PRODUÇÃO INICIAL*  

 A apresentação de uma situação 

visa expor aos alunos um projeto de 

comunicação que será realizado 

Apresentação do projeto de escrita e 

da situação de produção. Caderno do 

Professor – Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

PASSO 1∗  

 O professor inicia a seqüência didática 

apresentando o gênero a ser estudado (...). Aqui 

há uma boa oportunidade para verificar se os 

alunos sabem em que situações sociais esses 

                                                
∗ Momento em que a turma constrói uma representação da situação de comunicação e da atividade 
de linguagem a ser executada.  
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“verdadeiramente” na produção final. A 

produção inicial é considerada uma 

primeira tentativa de realização do 

gênero.  

 

 

 

OS MÓDULOS 

 Devem-se trabalhar os problemas 

que apareceram na primeira produção e 

dar os instrumentos necessários para 

superá-los. Inspirando-se nas 

abordagens da psicologia da linguagem, 

distinguem-se quatro níveis principais na 

produção de textos: 

v Representação da situação de 

comunicação; 

v Elaboração de conteúdos; 

v Planejamento do texto; 

v Realização do texto.  

 

A PRODUÇÃO FINAL  

 A seqüência é finalizada com uma 

produção final que dá ao aluno a 

possibilidade de pôr em prática as 

noções e os instrumentos, elaborados 

separadamente nos módulos.  

textos são produzidos.  

PASSO 2 

 A avaliação inicial favorece o planejamento 

de intervenções diferenciadas, possibilitando que 

todos cheguem ao final da S.D. com maior 

domínio do gênero.  

 

 

PASSO 3 

 - Leitura de textos. 

 

PASSO 4 

 - Estudo das características do gênero.  

 

PASSO 5 

 - Pesquisa sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSO 6 

 - Produção coletiva do texto; 

 

PASSO 7 

 - Produção individual.  

 

PASSO 8 

 - Aprimoramento e reescrita do texto. 

 

 No material em análise, a orientação dada para cada oficina em relação 

ao tempo destinado às diferentes atividades é de trinta ou quarenta minutos a três 

ou quatro aulas, ressaltando que somente o professor pode estipular o tempo 

necessário para que a turma faça o que foi proposto. Observa-se que a equipe 

coordenadora da Olimpíada conhece o risco de didatização da concepção de 
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trabalho com os gêneros textuais, fato que seria contraditório a um dos princípios da 

proposta, que é partir do já adquirido pelos alunos para visar aos objetivos de 

aprendizagem relacionados com suas capacidades reais. Ressalta-se que o C.P. é 

um manual a ser seguido passo a passo, mas a proposição do trabalho amparado 

na concepção de gêneros não deve ser assimilada de modo simplista pelo 

professor. Em relação a esta questão, Marcuschi (2003) afirma que quando se 

ensina a operar com um gênero ensina-se um modo de atuação sócio-discursiva 

numa cultura e não um simples modo de produção textual. 

 Schneuwly (1996) compreende o gênero textual como uma ferramenta, 

um instrumento com o qual é possível exercer uma ação lingüística sobre a 

realidade.  

 Para Schneuwly: 

O uso de uma ferramenta resulta de dois efeitos diferentes de 
aprendizagem: por um lado, amplia as capacidades individuais do usuário; 
por outro, amplia seu conhecimento a respeito do objeto sobre o qual a 
ferramenta é utilizada. Por exemplo, ao utilizarmos um machado, 
aprendemos não apenas como manejá-lo cada vez melhor, mas também a 
saber mais sobre a dureza da madeira e dos troncos. (SCHNEUWLY apud 
CEREJA e MAGALHÃES, 2005, p.07) 

 

 Na carta de apresentação do C.P., as autoras caracterizam o material 

como uma “ferramenta” e justificam: 

 

  

2.9 INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

 Vygotsky (1987) chama a atenção para o papel da escola no 

desenvolvimento intelectual do aluno, considerando, portanto, fundamental a 

participação do adulto no processo de aprendizagem. Daí, a necessidade de o 

professor compreender o desenvolvimento de seu aprendiz, não apenas no nível de 

desenvolvimento real (capacidade de realizar tarefas de forma independente), mas 

também e, sobretudo, no nível de desenvolvimento potencial (capacidade de 

resolver problemas com o auxílio de um adulto ou de um par mais competente). A 

partir da existência desses dois níveis, Vygotsky (1987) definiu a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZPD).  

“... que poderá ser incorporada no dia-a-dia escolar, contribuindo para que os alunos 
escrevam textos cada vez melhores e ampliem o domínio da leitura e da escrita”  
(GAGLIARDI, AMARAL, 2008, p. 34) 
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 A ZPD relaciona uma perspectiva psicológica do desenvolvimento do 

aprendiz a uma perspectiva pedagógica sobre o ensino, sendo que  Vygotsky (1987) 

aponta que a principal característica do ensino é criar uma ZPD, estimulando 

processos evolutivos internos e o papel do professor é o de mediar a atividade 

escolar de forma condizente ao nível de desenvolvimento do aluno.  

 

 Orientações do C. P. sobre os estudos de Vygotsky:  

 

 Na gênese social e instrumental de uma função superior, como a 

linguagem, é fundamental que se considere a relação existente entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento. Pois, para Vygotsky: “a aprendizagem humana 

pressupõe uma natureza social específica e um processo por meio do qual as 

crianças acedem à vida intelectual daqueles que as cercam.” (1934, p. 88 apud 

ROJO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nesta atividade os alunos, coletivamente, deverão reescrever o texto. ‘O lugar onde vivo’, 
(...), com o objetivo de melhorá-lo, aproximá-lo do gênero “artigo de opinião.” Isso os ajudará 
a organizar uma síntese das principais informações aprendidas nas oficinas anteriores. Por 
ser uma reflexão coletiva, é um trabalho que favorece a criação de ‘zona proximal’ de 
desenvolvimento. A troca de informações entre estudantes de uma mesma turma permite 
que os colegas que estão em um estágio mais avançado do conhecimento auxiliem o 
processo de aprendizagem dos demais e o seu próprio, pois aquele que ensina sempre 
aprende.  

 
Zona proximal 
 A expressão ‘zona proximal’ foi criada por Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo bielo-
russo (nascido na Bielo-Rússia, país da Europa oriental que faz divisa com Polônia, Rússia, 
Letônia e Ucrânia). 
 Zona proximal nomeia o espaço de trocas e interações em que os alunos realizam 
tarefas com a ajuda de colegas e do professor. A zona real do conhecimento é quando o 
aluno consegue fazer a tarefa sozinho, sem ajuda.  
 No nosso caso, o texto individual deverá ser produzido na zona real do 
conhecimento. Mas antes você deve orientar a reescrita coletiva “(GAGLIARDI, AMARAL, 
2008, p. 54) 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Se a escola compreender a linguagem como uma forma de interação, 

todo o direcionamento pedagógico se voltará à comunicação, priorizando a produção 

de textos como ponto de partida e de chegada do estudo da Língua Portuguesa, 

pois os alunos tornam-se usuários competentes da escrita à medida que o mundo 

escrito passa a fazer parte de sua vida, efetivamente. 

 Nesse sentido, a elaboração, a distribuição e o uso de um material como 

o Caderno do Professor – Orientação para a produção de textos referente à 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro são atos que trazem, para o 

interior da sala de aula, práticas cotidianas por meio de situações reais de 

comunicação e, conseqüentemente, prestam-se a auxiliar os alunos da rede pública 

de ensino, a terem o domínio de competências de leitura e escrita necessárias para 

a participação autônoma nas diferentes práticas sociais.  

 Concretizar uma proposta na forma de material didático é, em alguns 

casos, correr o risco de torná-la estática ou mesmo de vê-la desviada dos princípios 

sobre os quais se apóia. Contudo, a concepção proposta neste material – C.P. – 

fundamenta-se sobre o postulado de que comunicar-se pode e deve ser ensinado 

sistematicamente.  

Espera-se que a contribuição do material analisado, percorrendo as 

etapas do conhecimento científico para o conhecimento a ser ensinado até chegar à 

prática pedagógica seja um caminho para o qual os professores precisam ser 

ajudados a fim de repensar e desvelar os mecanismos de produção textual na 

escola, na tentativa de compreender o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem para a escrita dos gêneros textuais. 

 

TEXTO - FONTE 

 

BRASIL, Ministério da Educação; Fundação Itaú Social; Centro de Estudos e 

Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Pontos de Vista – 

Caderno do Professor – Orientação para produção de textos. Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Brasília, DF: MEC. 2008.   
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