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RESUMO 

 
 

O objetivo deste trabalho foi implementar e analisar uma proposta de uma 
sequência didática que unisse leitura literária, produção textual e reflexão sobre 
a linguagem numa turma do 9º ano do Ensino Fundamental com o intuito de 
contribuir para o alargamento literário dos discentes, inserindo-os em uma prática 
significativa de leitura e aprendizado da língua. Para a realização da pesquisa, 
com base na leitura literária, este trabalho fundamentou-se em Cândido (1995), 
Llosa (2004) e para os estudos dos mitos, usou-se o livro Metamorfoses, de 
Ovídio. Recorreu-se também à orientação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCN (BRASIL, 2001) de Língua Portuguesa do ensino fundamental, 
para basearmos a aplicabilidade da tríade: leitura literária, produção textual e 
análise linguística em sala de aula. Em termos metodológicos, a investigação foi 
de natureza qualitativa e interventiva, ocorrendo em um contexto social concreto, 
para que os dados levantados chegassem a resultados esperados em uma 
perspectiva no que se refere ao ensino aprendizagem. Isso foi possível ao 
implementar a sequência didática proposta por Dolz e Schneuwly (2004). Para a 
geração de dados, utilizou-se os seguintes instrumentos: anotações de campo, 
rodas de leitura e respostas a perguntas, durante todo o processo de 
intervenção. Os resultados da pesquisa indicam que trabalhar o ensino sob a 
perspectiva que preconiza os PCNs considerando o professor como mediador, 
aluno, texto, contexto, organizando estratégias para motivar os alunos a 
participarem ativamente do processo de construção do sentido, levou-os a 
compreender e a interpretar os textos de modo mais proficiente de acordo com 
as quatro funções da literatura que nos informa Candido (1995). É fundamental 
a importância de o professor trabalhar o texto literário no ensino fundamental, 
motivando o discente a ir além da  leitura tradicional na escola, trazendo 
contribuições para a educação literária dos adolescentes. 

 
Palavras-chaves: Sequência didática. Leitura literária. Produção textual. 

Reflexão sobre a linguagem. Metamorfoses. Mitos. 



ABSTRACT 

 
The objective of this work was to implement and analyze a proposal of a didactic 
sequence that unites literary reading, textual production and reflection on the 
language in a class of the 9th year of Elementary School with the intention of 
contributing to the literary enlargement of the students, inserting them into a 
meaningful practice of reading and learning the language. For the realization of 
the research, based on the literary reading, this work was based on Candido 
(1995), Llosa (2004) and for the studies of the myths, was used the book 
Metamorfoses, of Ovid. It was also used the orientation of the National Curriculum 
Parameters - PCN (BRASIL, 2001) of Portuguese Language of elementary 
school, to base the applicability of the triad: literary reading, textual production 
and linguistic analysis in the classroom. In methodological terms, the research 
was qualitative and interventional, occurring in a concrete social context, so that 
the data collected could reach expected results in a perspective regarding 
teaching learning. This was possible by implementing the didactic sequence 
proposed by Dolz and Schneuwly (2004). For the generation of data, the following 
instruments were used: field annotations, reading groups and answers to 
questions, throughout the intervention process. The results of the research 
indicate that working with teaching from the perspective of NCPs, considering the 
teacher as mediator, student, text, context,  organizing strategies to motivate 
students to participate actively in the process of meaning construction, led them 
to understand and to interpret the texts in a more proficient manner according to 
the four functions of literature that Candido teaches (1995). It is fundamental the 
importance of the teacher working the literary text in elementary school, 
motivating the student to go beyond the traditional reading in the school, bringing 
contributions to the literary education of adolescents. 

 
Keywords: Didactic sequence. Literary reading. Text production. Reflection on 
language. Metamorphoses. Myths. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

No ensino da escola pública são perceptíveis: as dificuldades de alguns 

alunos em ler um enunciado que requer um pouco mais de complexidade e 

pensamentos elaborados, sejam em provas, avaliações ou exercícios; no trato 

da leitura literária, a compreensão aprofundada é árdua, permanecendo na 

superfície textual; e há a dificuldade em responder questões que vão além de 

“circule, sublinhe, porque?, como?, o que se quer dizer?”. Situações perceptíveis 

através da atuação in loco como professora de Língua Portuguesa e a escuta de 

relatos de professores de outras áreas de conhecimentos. 

Por outro lado, observa-se estes mesmos alunos que apresentam as 

dificuldades acima citadas, sendo ávidos leitores de redes sociais, interagindo 

com as outras pessoas dentro deste universo totalmente digital: recebendo, 

lendo, respondendo, escrevendo mensagens, por um longo período tempo. 

Prática observada, com apenas um olhar atento, as quantidades de postagens 

feitas pelos alunos no Facebook e no Instagram entre outras redes, nos mais 

diversos horários e ocasiões: horários escolares, de lazer, durante as refeições, 

durante a madrugada, aparentemente passam o dia todo conectados e 

deliciando-se no encantamento das redes que nos conectam ao mundo. 

É de domínio educacional que o nível de competência linguística de boa 

parte de crianças e adolescentes do ensino fundamental é muito baixo, que é a 

capacidade que todo usuário da língua possui de gerar sequências próprias, 

inerentes à língua, como afirma Travaglia (2009, p. 17). A leitura e a escrita 

formais são atividades realizadas, em geral, com muita precariedade e são 

fatores que bastante contribuem para o fracasso escolar, fato verificado nos 

resultados do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), tendo 

o Rio Grande do Norte ficado abaixo da média nacional que é de 252, na 

proficiência linguística. 

O volume dedicado à língua portuguesa dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN’s informa que o Brasil tem sérias dificuldades em ensinar a ler 

e a escrever, inaceitáveis mesmo para países muito pobres. 

 
A nova realidade social, consequente da industrialização e da 
urbanização crescentes, da enorme ampliação da utilização da 
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escrita, da expansão dos meios de comunicação eletrônicos e 
da incorporação de contingentes cada vez maiores de alunos 
pela escola regular colocou novas demandas e necessidades, 
tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. Os 
índices brasileiros de evasão e de repetência – inaceitáveis 
mesmo em países muito mais pobres – são a prova cabal do 
fracasso escolar. (PCN, 2001, p. 17). 

 

Diante destas dificuldades – em graus diferentes – dos alunos em 

interpretações textuais e limitações no tocante à produção de textos coesos e 

coerentes usando de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais sobre 

determinado conteúdo temático dentro da sala de aula ou em qualquer outro 

ambiente, os alunos estão chegando ao ensino médio com problemas graves de 

escrita e leitura, problemas verificados em exames de nível nacional, a exemplo 

do ENEM, em que os níveis mais altos de proficiência em linguagens, códigos e 

suas tecnologias não alcançam 700.1 

Dificuldades da expressão escrita e oral dos alunos não são apenas de 

nossa contemporaneidade, elas foram citadas em títulos que retratam a década 

de 70, como nos informa um trecho do escreveu Lígia Chiappini Leite: 

 
Em 1977, um grupo de professores da Universidade de São 
Paulo, da Unicamp e do nível médio reuniu-se para analisar a 
desvalorização dos estudos humanísticos na sociedade atual, as 
dificuldades de expressão escrita e oral dos alunos, o baixo nível 
das redações no vestibular e outros sintomas semelhantes da 
crise educacional, tal como ela se dá na nossa área específica, 
de professores de Letras [...]. (CHIAPPINI, 2012, p. 20). 

 
No contexto escolar da sala de aula que é ministrada a proposta de 

intervenção, a metade dos alunos não leem textos literários em sua íntegra, algo 

que ultrapasse os trechos lidos no livro didático. Ademais, verifica-se a falta de 

leitura regular, a leitura por deleite, por fruição ou até mesmo por obrigação 

escolar. Em geral, recusam-se a ler e muitos afirmam se aborrecer, alegam 

cansaço, indisposição com a leitura de textos literários. 

A falta de leitura de bons textos reflete negativamente na escrita dos 

alunos. Eles, por consequência, têm sérias limitações em produção textual, não 

conseguindo expressar-se condizentemente. Assim sendo, não escrevem 

 

1 Dados do Inep (site). 
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adequadamente o que pensam, do que resultam a imprecisão das ideias escritas 

e os consequentes problemas de argumentação. 

Por outro lado, em minoria, há alunos que se mostram leitores ávidos de 

textos de boa qualidade – literários e/ou jornalísticos –, que interpretam e 

escrevem com bom nível de proficiência. É notório que os textos dos alunos 

leitores – quando comparados com os dos não-leitores – apresentam um 

repertório lexical mais variado e uma melhor articulação de pensamentos. 

Neste passo, a leitura, mesmo com a importância que possui, nos dias 

atuais, é pouco praticada nos lares, como também em outros ambientes que não 

sejam o escolar. Daí a necessidade da utilização de textos literários no espaço 

da escola. Para muitos educandos, será apenas neste ambiente que lhes serão 

apresentados textos com esta carga cultural, libertária, constituindo- se nessa 

relação educando/literatura um potencial formador de cidadãos e enriquecedora 

do espírito. 

Diante desse cenário de má leitura e péssima escrita, propôs-se uma 

dissertação no âmbito do ProfLetras que teve por objetivo a melhoria da 

qualidade do ensino de Língua Portuguesa de nível fundamental, com vistas a 

efetivar a desejada curva ascendente quanto à proficiência dos alunos no que se 

refere às habilidades de leitura e escrita. Pretendeu-se trabalhar com e a partir 

dos mitos clássicos, tendo como objeto de estudo o livro Metamorfoses, obra 

mais conhecida de Ovídio, poeta romano, nascido em Sulmona em 43 

a.C. Tal obra, que é considerada até hoje como uma enciclopédia completa de 

mitologia clássica, é um poema narrativo organizado em quinze livros. Nesta sua 

- Magna opus - sob uma ótica mitológica, descrevendo a mudança dos homens 

em animais, plantas e minerais –, Ovídio tenta elaborar a história do homem 

desde a criação até o momento da deificação de Júlio César. 

O trabalho em sala de aula foi idealizado para se analisar o estudo do 

arcabouço linguístico, constituído de produção textual, escrita e leitura, unidos 

para o fomento da leitura literária, no caso, dos mitos. Denominamos este 

arcabouço de tríade, uma vez que unem o estudo dos três elementos em sala de 

aula, sem fragmentá-los. A metodologia escolhida para o trabalho em sala de 

aula foi a Sequência Didática (SD), idealizada por Dolz e Schneuwly (2004), 

diante da integração entre os três eixos – a tríade - que a SD proporcionou. 
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As atividades didáticas foram implementadas numa turma de 9º ano que 

composta por trinta e cinco alunos do turno matutino da Escola Estadual Rosa 

Pignataro da cidade de Nova Cruz/RN e atende cerca de mil e trezentos alunos 

em três turnos, do 9º ano do ensino fundamental ao ensino médio e o ensino 

normal subsequente. 

A proposta de intervenção ministrada nesta turma teve por objetivo geral 

contribuir para o aperfeiçoamento da leitura e da produção de textos, fomentando 

os conhecimentos linguísticos dos alunos e de reflexão da língua por meio da 

obra literária em estudo. Tentamos alcançar o estímulo da leitura de textos 

literários, promovendo a análise crítica do texto, considerando a pertinência das 

informações e dos juízos de valor, para após produzir mitos a partir de uma 

sequência textual, proporcionando reflexão linguística sobre o emprego das 

conjunções como facilitador da coesão textual. 

Esta dissertação foi composta por quatro capítulos e eles explanaram 

sobre o ensino de Língua Portuguesa, a leitura literária, a reflexão sobre a 

linguagem e a sequência didática com suas reflexões. 

O primeiro capítulo é o momento em que se faz a explanação mais geral 

desta dissertação, o capítulo introdutório. Este capítulo contém o objetivo desta 

dissertação, a proposta de intervenção e resume o que conteúdo dos capítulos 

que se seguirão. 

O segundo capítulo foi dividido em duas partes. A primeira etapa explanou 

o que nos dizem os documentos oficiais do ensino do Brasil sobre a educação, 

de forma geral, a educação básica e o ensino de Língua  Portuguesa: quais os 

objetivos e as propostas que estes documentos nos dizem sobre o ensino em 

sala de aula deste componente curricular. Na segunda parte, discorreu sobre a 

realidade das salas de aula de Língua Portuguesa: quais os problemas 

enfrentados pelos professores, como deveria ser o ensino deste componente 

curricular e os estudos voltados para os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s que nos direciona para uma eficácia maior dos objetivos, perpassando 

pelo ensino específico de literatura em nossas salas de aulas. 

No terceiro capítulo, tratou-se da tríade: produção textual, reflexão sobre 

a linguagem e a leitura literária. No aspecto da literatura: qual a sua natureza, 

qual a sua função, sua relevância para a vida social, ela como instrumento de 
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entretenimento, entender o porquê da importância de sua leitura, o para quê lê- 

la, a influência para a vida, entendendo-a como bem incompressível. Em 

seguida, após explanou-se sobre a importância cultural dos clássicos e dos 

mitos, justificamos as escolhas dos mitos de Ovídio para este trabalho e 

discutimos o contexto da produção das Metamorfoses. Ainda neste capítulo 

dedicou-se à reflexão sobre a língua, abordou a coesão textual, o uso de 

conectores e a progressão textual. O conceito e mecanismos de coesão: coesão 

referencial e coesão sequencial. E o uso de conectores e a progressão textual 

no ensino fundamental. 

No quarto capítulo, tratou-se da proposta de intervenção, a 

contextualização em sala de aula da aplicação da sequência didática, o que é 

sequência didática (SD), quais os procedimentos de construção de uma SD, a 

sequência que será aplicada na turma - a sequência pensada e a realizada - e 

por fim, o mito como gênero discursivo e sua estrutura. Analisou a proposta de 

intervenção aplicada em sala de aula diante da perspectiva tríade – reflexão da 

linguagem, leitura do texto literário e produção textual - e a reflexão do projeto 

em sala de aula, além de tratarmos mais explicitamente sobre o contexto social 

e econômico da turma e da escola em que foi aplicada a intervenção. 

Esperamos contribuir com esta intervenção para o incentivo do uso dos 

textos literários em sala de aula, além de servir como um exemplo para o ensino 

articulado, que preconiza os PCNs. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

NORTEADORES OFICIAIS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

2.1. O QUE NOS DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
A educação é um processo formativo inerente à vida de todos os cidadãos, 

pois é construída em vários níveis das sociedades. Os conhecimentos culturais 

ou enciclopédicos são repassados de pessoas para outras em vários níveis, seja 

familiar, religioso, educacional, entre outros. Este processo formativo, 

desenvolvido em várias esferas, torna o indivíduo capaz de exercer seus direitos 

e cumprir seus deveres. 

Entretanto, a educação, sendo dever da família e, também, do Estado, 

tendo este como facilitador do acesso à educação, será fundamental para o 

estabelecimento do que se denomina cidadania. Neste âmbito, temos a LDB2, 

datada de 20 de dezembro de 1996, regulamentando a educação formal e 

orientando as diretrizes para que o aluno se vincule ao mundo do trabalho e à 

prática social. A LDB estabelece níveis distintos: educação básica e educação 

superior (BRASIL, 2011). 

A educação básica, a qual trata a LDB, tem por etapas a educação infantil, 

o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental é uma etapa 

obrigatória, com duração de nove anos, quando a criança precisa desenvolver o 

pleno domínio da leitura e da escrita, como atesta a documentação oficial: 

 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de nove 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita (BRASIL, 
2013, p. 38). 

 
 
 

 

2 Lei de Diretrizes e Bases. 
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A leitura e a escrita influenciarão os objetivos citados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs. Escopos estes a serem alcançados no Ensino 

Fundamental. Um destes propósito é compreender a cidadania como 

participação social. 

Ser um cidadão participante em uma sociedade é agir e permitir que sua 

contribuição facilite a vivência igualitária e harmoniosa, com justiça, sem 

preconceitos, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, assim como afirma a Constituição Federal. Desta forma, a 

interpretação das leis, para o cumprimento dos direitos e deveres é essencial, é 

necessário o argumentar para exigir direitos, assim o domínio eficiente da leitura 

e da escrita é eficaz para o exercício da plena cidadania. Além da escrita e da 

leitura, a oralidade e o uso adequado das palavras em textos escritos e em textos 

orais constituem valores preponderantes a serem buscados para o fim do uso do 

diálogo como forma de mediação de conflitos e de tomada decisões coletivas. 

A preocupação para com o domínio das habilidades de leitura e a escrita, 

em termos dos documentos oficiais é algo bem recente na história da educação 

brasileira. Tal priorização começou a figurar nos anais educacionais, apenas na 

década de 70, de acordo com os PCNs (2001). Verifica-se que, após alguns 

anos, os mesmos problemas – ou até mais acentuados – no campo da escrita e 

da fala, ainda persistem no interior das escolas brasileiras, em uma realidade 

notadamente dominada pelo universo digital, a exigir, cada vez mais, o domínio 

maior da escrita, como forma de comunicação e presença no mundo. 

O desenvolvimento das habilidades linguísticas, portando, torna-se uma 

necessidade premente, a fim de possibilitar que os alunos sejam plenos 

participantes e atuantes na sociedade, assim como nos afirma os PCNs. 

 
Sempre considerando que: 

 a razão de ser das propostas de leitura e escuta é a 
compreensão ativa e não a decodificação e o silêncio 

 a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é 
a interlocução efetiva, e não a produção de textos para serem 
objetos de correção. 

 as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a 
pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e 
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utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos 
definidos. (BRASIL, 2001, p. 19). 

 
Por consequência, todas as atividades que envolvam a leitura, escrita e a 

oralidade devem ter como meta tornar o aluno apto a compreender, se expressar 

bem através da linguagem. A compreensão da linguagem “como ação 

interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos 

de uma sociedade nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 2001, p. 

20), e tornando-se apto na leitura e escrita, auxilia para que possam ser um 

cidadão ativo e participante. 

A escola é um dos ambientes que auxiliam para o alcance do papel 

primordial de levar o aluno ao desenvolvimento para a plena participação social. 

Através da linguagem os indivíduos se comunicam para defender pontos de vista 

e até mesmo para aceitar a opinião do outro construindo visões de mundo, 

vivenciando o respeito às diferenças. 

A total participação social só é possível com o domínio efetivo dos vários 

gêneros do discurso para a apropriação adequada e consequente domínio da 

leitura, escrita e da oralidade. 

Ter a competência discursiva não é apenas conhecer as palavras de uma 

língua, e sim, compreender como elas são usadas para expressar algo, saber 

como essas palavras se combinam e interagem entre si para atender 

necessidades comunicativas objetivas e de situações reais de comunicação. 

Neste rumo os PCNs afirmam que “aprendê-la” (a língua, grifo nosso) é aprender 

não somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas 

apreender pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas” 

(BRASIL, 2001, p. 20), entendendo que a língua traz consigo uma carga cultural, 

histórica. 

Podemos ressaltar sobre esses aspectos que todo idioma corresponde 

usos e expectativas de uma comunidade e uma localidade. Como exemplo dessa 

afirmação lembremos a palavra “rapariga” que aqui no Brasil é sinônimo de 

prostituta enquanto que em Portugal a mesma palavra é tão somente o feminino 

de rapaz. Ou seja, a mesma palavra pode desempenhar significados diversos a 

depender do local e da comunidade que estão a usá-la. 



21 
 

Ressalte-se que um dos objetivos mais relevantes da educação é 

desenvolver cidadãos críticos e aptos para serem atuantes na sociedade, assim 

como afirmam os objetivos do ensino fundamental nos PCNs: “posicionar-se de 

maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediara conflitos e de tomar decisões 

coletivas”. (2001, p. 07). Os professores, por seu turno, precisam ser autores 

expressivos numa prática voltada para o desenvolvimento de competências 

discursivas, que variam de acordo com as demandas sociais. 

Trabalhar textos, sobretudo os literários, por sua riqueza de 

expressividade vivencial e por meio dele ir adentrando a outras nuances que 

integram a essencialidade do indivíduo é um dos meios mais viáveis para o 

desenvolvimento de competências discursivas. Ensinar a partir das análises de 

estratos, por si só, não favorecem a formação de cidadãos capazes de serem 

atuantes na sociedade, como argumentam os PCNs: 

 
Não é possível tomar como unidades básicas do processo de 
ensino as que decorrem de uma análise de estratos – letra, 
fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases – que 
descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos 
de estudo gramatical e pouco tem a ver com a competência 
discursiva. Dentro deste marco, a unidade básica do ensino só 
pode ser o texto. (BRASIL, 2001, p. 23). 

 
Ainda de acordo com os PCNs, os textos escolhidos devem responder a 

exigências das situações privadas de interlocução, levando-se em conta o 

contexto social do cidadão, numa sociedade que precisa expressar-se para 

muitas atividades. Como expressar-se para convencimento ou situações de 

solicitações, argumentações entre outras, sendo necessário o uso da linguagem 

de forma pública, eis as inquietações a nortearem a relação docente/discente. 

Sobre a seleção, no tocante aos textos, os PCNs pontuam: 

 
 

Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas 
características e usos podem favorecer a reflexão crítica, o 
exercício de formas de pensamento mais elaboradas e 
abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da 
linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação 
numa sociedade letrada. (BRASIL, 2001, p. 24). 
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Textos que não instiguem o aluno a pensar e refletir não favorecem o 

aperfeiçoamento da criticidade dos alunos, apesar da quantidade de leitura que 

possam fazer. Neste sentido, quantidade não é relevante e sim, a qualidade dos 

textos aos quais os alunos têm acesso, além, é claro, da forma  como esses 

materiais são apresentados e abordados. 

Esta qualidade dos textos que são lidos influencia para o enriquecimento 

idiomático e consequente facilidade para a plena participação na sociedade, a 

falta da qualidade textual acarreta na falta do aperfeiçoamento linguístico. 

(BECHARA, 1985). 

Com variadas possibilidades de escolha, deve ser evitado o contato com 

textos simplificados, como clássicos transformados em histórias em quadrinho, 

que não tragam ao educando uma provocação intelectual, o interesse no 

aprofundamento sociocultural, a inquietação que só os bons textos podem 

propiciar. Os alunos merecem entrar em contato com textos de boa qualidade, 

que possibilitem, além da fruição, conhecer estruturas linguísticas que, por sua 

vez, inspirarão opções linguísticas. Ou seja, que os textos lidos auxiliem no 

processo de escrita dos novos textos, pois serão modelos para a produção 

textual desses estudantes. 

A partir da leitura há a reflexão e a aprendizagem dos referenciais de 

linguagem, sendo o aluno um ser reflexivo sobre as escolhas lexicais, estruturas 

pragmáticas, feitas nos escritos, para conseguir reproduzir o procedimento em 

seus textos, usando esta análise para elaboração e refacção textual. 

O ensino de Língua Portuguesa não deve ser fracionado em aulas de 

gramática, redação e literatura, como pode ser visto em muitos ambientes 

escolares. A priorização deve trafegar no rumo de um ensino em conjunto, assim 

como afirma os PCNs (BRASIL, 2001, p. 28) na perspectiva didática voltada para 

a produção e interpretação de textos, as atividades metalinguísticas deve ser 

instrumento de apoio para a discussão dos aspectos da língua que o professor 

seleciona e ordena no curso do ensino aprendizagem. 

Isso não significa que os conteúdos gramaticais não precisem ser 

tematizados, em função do reconhecimento dos vocábulos de alguns termos por 

parte dos alunos, para a conversa se tornar fluida e haver o entendimento. 
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O professor e o aluno falam a mesma língua e a compreensão é mútua 

pois conseguem reconhecer termos, assim os PCNs reforçam que: 

 
O que deve ser ensinado não responde às imposições de 
organização clássica de conteúdos na gramática escolar, mas 
aos aspectos que precisam ser tematizados em função das 
necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de 
produção, leitura e escuta de textos. (BRASIL, 2001, p. 29). 

 
A função metalinguística deve servir de apoio para a discussão em sala 

de aula dos aspectos da língua e não para ensinar termos para serem decorados 

e cobrados em avaliações bimestrais, assim como enfatiza os PCNs. 

 
O que deve ser ensinado não responde às imposições de 
organização clássica de conteúdos na gramática escolar, mas 
aos aspectos que precisam ser tematizados em função das 
necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de 
produção, leitura e escuta de textos. (BRASIL, 2001, p. 29). 

 
Os conteúdos de Língua Portuguesa se articulam, em torno da produção 

e recepção de discursos, em dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita, e 

a reflexão sobre a língua e a linguagem. Neste sentido afirmam os PCNs 

 
(...) em função de tais eixos, os conteúdos propostos neste 
documento estão organizados, por um lado, em Prática de 
escuta e de leitura de textos e Práticas de produções de textos 
orais e escritos, ambas articuladas no eixo USO; e, por outro, em 
Prática de análise linguística, organizada no eixo REFLEXÂO. 
(BRASIL, 2001, p. 35). 

 
 

2.2. O ENSINO IDEAL E O ENSINO REAL DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Na matriz curricular de escola pública do ensino fundamental normal no 

Brasil temos quatro aulas semanais dedicadas à Língua Portuguesa. É muito 

comum a divisão por parte dos professores e coordenadores a divisão destas 

quatro aulas: gramática, literatura e produção textual. 

Prática vista também no artigo de Chiappini (1996, p. 17), quando ele se 

refere às aulas separadas didaticamente de literatura e gramática em sala de 
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aula, “mas, apesar de reunidas numa mesma disciplina e na mesma figura do 

professor, a língua e a literatura permaneciam como dois campos separados, 

didaticamente distribuídos em horários diferentes.” 

O que propõem os PCNs de Língua Portuguesa é o estabelecimento de 

dois eixos para o ensino articulado entre leitura e produção de textos e reflexão 

da linguagem, um que enfoca o uso da linguagem, por meio das práticas de 

escuta, leitura e produções de textos orais e escritos, e em outro eixo  a reflexão 

sobre a língua e a linguagem. Uma articulação bem dosada e não a superação 

de um aspecto sobre o outro, como muitas vezes registra-se nas escolas pelo 

país afora, como relata Nunes (2000, p. 95-96): 

 
Nessas concepções correntes, leitura e escrita são vistas como 
habilidades distintas e, consequentemente, seu ensino se dá de 
forma dicotômica. Acredita-se também que a aprendizagem da 
leitura e da escrita como habilidades possibilite, de fato, a 
formação de um leitor-escritor. Além disso, as aulas de 
gramática ocupam grande parte do tempo destinado ao ensino 
de língua, como se o conhecimento metalinguístico pudesse 
garantir, por si mesmo, o domínio de diversas possibilidades de 
uso da linguagem nas diferentes situações em que é  produzida. 

 
Geraldi (2012) também aponta e explicita bem como são as aulas de 

Língua Portuguesa nos estabelecimentos de ensino: 

 
Na escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E 
estas nada mais são do que a simulação do uso da língua 
escrita. Na escola não se leem textos, fazem-se exercícios de 
interpretação e análise de textos. E isso nada mais é do que 
simular leituras. Por fim, na escola não se faz análise linguística, 
aplicam-se a dados análises preexistentes. E isso é simular a 
prática científica da análise linguística. (GERALDI, 2012, p. 90). 

 
Na aula que se trata o uso gramatical, o uso de frases isoladas para 

explicar o conteúdo ministrado é muito comum. Assim, perde-se o texto, 

transformando-o em mero aporte para as atividades em sala. Como dissemos, a 

importância da aula centrada no texto como ensina os PCNs, e um texto do aluno 

para esta prática, como afirma Geraldi (2012) 
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A análise linguística que se pretende partirá não do texto 
“bem escritinho”, do bom autor selecionado pelo “fazedor 
de livros didáticos”. Ao contrário, o ensino gramatical 
somente tem sentido para auxiliar o aluno. Por isso partirá 
do texto dele. A prática de análise linguística deve partir do 
erro, identificação do erro e a autocorreção (GERALDI, 
2012, p. 74). 

 

Outro ponto da aula de Língua Portuguesa é a produção textual, como é 

conhecida a prática de produção textual. Esta se torna a pior parte da aula, para 

muitos alunos. Esta parte da aula requer que o aluno seja ativo e participante, 

pois é neste momento que ele vai colocar suas ideias no papel, escrever suas 

emoções e pensamentos. Normalmente, as redações se tornam enfadonhas, 

desestimulantes por abordar temas repetidos anos após anos, muitas das vezes 

desfocados da realidade de vida do aluno, como bem enfatiza Geraldi 

 
O exercício de redação, na escola, tem sido um martírio não só 
para os alunos, mas também para os professores. Os temas 
propostos têm se repetido de ano para ano, e o aluno que for 
suficientemente vivo perceberá isso. Se quiser, poderá guardar 
redações feitas no sexto ano para entrega-las ao professor do 
sétimo ano, na época oportuna: no início do ano, o título infalível 
“Minhas férias”; em maio, “O dia das mães”; em junho, “São 
João”; em setembro, “Minha Pátria”; e assim por diante. (2012, 
p. 64). 

 
Ou seja, falta criatividade, inovação, um pouco de ousadia, sobretudo por parte 

dos professores. O que se verifica que as aulas de redação têm se transformado 

em meras “fábricas de pontuação escolar”, quando deveriam ser espaços para 

a leitura, fruição, descobertas, prazeres, escritura e reescritura do texto, 

importante ação para a produção textual. 

No que diz respeito à leitura em sala de aula e fora dela, os alunos 

parecem não ser alcançados, pois tem grandes dificuldades para que possam 

produzir uma leitura eficaz no sentido de ser proficiente. Em suma: conseguir ler 

um texto e decifrar além de seus códigos, procurar sentido no que está sendo 

lido. 

 
 
 

2.3. O ENSINO DE LITERATURA EM NOSSAS SALAS DE AULAS 
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O ensino de Língua Portuguesa, no ensino fundamental, perpassa por três 

vertentes: leitura, produção textual e reflexão sobre a linguagem. Na prática de 

leitura inclui-se a escuta de textos orais e leitura de textos escritos, conforme os 

PCNs de Língua Portuguesa (2001). 

Na vertente da leitura, além da leitura de textos pertencentes a vários 

gêneros encontramos a leitura do texto literário. E o que é literatura? Chiappini 

(2012, p. 21) nos dá os conceitos do termo para ser entendido no contexto da 

escola. 

 
1. A literatura como instituição nacional, como patrimônio 
cultural. 
2. A literatura como sistema de obras, autores e público. 
3. A literatura como disciplina escolar que se confunde com 
história literária. 
4. Cada texto consagrado pela crítica como sendo literário. 
5. Qualquer texto, mesmo não consagrado, com intenção 
literária, visível num trabalho da linguagem e da imaginação, ou 
simplesmente esse trabalho enquanto tal. 

 
Mas pode-se dizer que, tradicionalmente, muitas vezes a literatura é usada 

apenas como pretexto para o ensino gramatical, prática usual em sala de aula 

registrada desde a década de 80. Chiappini (2012, p.18) asserta: 

 
Às vezes, pretendendo tornar a aula de gramática mais 

interessante (e duplamente útil, ilustrando os seus alunos), o 

professor trazia (ou traz) um texto literário para nele exercitara 

busca de orações subordinadas ou de substantivos abstratos. 

Também era (e é) frequente a utilização de enunciados 

pescados cá e lá em contos, romances ou poemas de escritores 

consagrados para transformá-los, como a própria gramática o 

faz, em norma ou, ao contrário, em exemplos das exceções 

permitidas, porque provindas da pena de uma autoridade (o 

autor famoso). 

 
Desta maneira, o texto literário apenas se transforma em desculpa para a 

gramática, perdendo a força criativa do autor e a sua intenção estética para 

apenas ser usado como exemplo em uma exposição gramatical, visão observada 

pelo PCN (2001, p. 27) “é possível afastar uma série de equívocos que costumam 

estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los 

como pretexto para o tratamento de questões outras (valores 
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morais, tópicos gramaticais).” Na verdade, todas essas abordagens devem ser 

levadas em consideração. Jamais uma poderá suprimir a outra. Os textos 

literários deverão ser explorados em todas possíveis leituras e abordagens 

literárias e abordagens didáticas. 

Neste âmbito, a literatura, na escola, não possui o papel de formar leitores, 

como preconiza o PCN (2001). Leitores que são intermediados para se fazer a 

passagem de textos facilitados para textos complexos, de textos adaptados para 

textos em sua íntegra. 

Sobre estes textos facilitados, Osakabe (2012) afirma que a  escola “veda 

o direito aos desafios” quando lhe são apresentados textos fáceis, de leituras 

fáceis da forma existentes em nossas bibliotecas: adaptações de clássicos como 

Dom Quixote e Dom Casmurro em textos menores, ou até em histórias em 

quadrinhos. 

Dando uma rápida observação na ficha de empréstimos dos alunos, na 

biblioteca de minha escola, percebemos que os livros literários, que ali são 

encontrados, não são usados ou muito pouco utilizados. Corrobora, então, o que 

Lílian Lopes (2012, p. 83) identificou em sua pesquisa “lê-se muito pouco na 

escola”. 

Por outro lado, temos textos que não são facilitados por adaptações de 

menores páginas ou transformados em histórias em quadrinhos que chamam a 

atenção de nossos adolescentes – leitores; livros lidos com voracidade e que 

estão no topo do best-sellers, sagas que fazem o sucesso entre eles, livros que 

são lidos nos intervalos ou em falta de professores na sala de aula. 

Dentro da escola, está havendo a simulação de leitura, como afirma 

Geraldi (2012, p. 90) “na escola não se leem textos, fazem-se exercícios de 

interpretação e análise de textos. E isso nada mais é do que simular leituras.” 
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CAPÍTULO 3 

 
 

TRÍADE: LITERATURA, REFLEXÃO DA LINGUAGEM, PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 
3.1. A LITERATURA 

 
 

O vocábulo literatura é um termo de definição difícil de ser alcançada, pois 

engloba diversos escritos de vários e diferentes momentos da história da 

humanidade. Por causa desta mutabilidade de circunstâncias, diferenças 

importantes ocorrem em sua estrutura, demonstradas na forma e no conteúdo 

dos textos, como as poesias concretas contemporâneas de Augusto de Campos 

em contraste com os sonetos de Augusto dos Anjos, para título de 

exemplificação, formas de poemas diferenciadas pela estrutura e pelo conteúdo 

temático. 

Desde a Antiguidade Clássica o termo literatura tenta ser definido, 

Aristóteles afirmava que a arte literária é a mimese (imitação); é a arte produzida 

com a palavra, mas a tentativa de resposta a esta pergunta, perdura até a nossa 

contemporaneidade, pelo fato de algumas definições (senão todas!) serem 

insuficientes para contemplar alguma manifestação literária. Podemos assim, a 

partir dessa constatação, que nenhuma explicação se tornou íntegra, dificuldade 

citada por Vieira quando afirma que 

 
Demarcar os limites e definir exatamente o que é literatura não 
tem sido tarefa fácil para aqueles que se lançam nessa 
empreitada. Analisar condições e funções das representações 
literárias tem interessado diversos autores. (2009, p. 41). 

 
Alguns autores, em busca desta árdua tarefa, conceituaram a literatura de 

várias formas diferentes e que demonstram tão grandiosa riqueza em cada um 

de suas definições, comecemos pela definição de Antonio Candido 

 
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas 
as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os 
níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o 
que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas 
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mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 
civilizações. (1995, p. 242). 

 
A definição de Candido perpassa pelas formas mais simples às mais 

complexas do universo da fabulação, tornando todo elemento deste universo em 

literatura, amplitude também alcançada pela definição de Afrânio Coutinho 

quando ele expressa: 

 
A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a 
realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida 
através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os 
quais ela toma corpo e nova realidade. Passa, então, a viver 
outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência 
de realidade de onde proveio. (COUTINHO, 1978, p. 9-10). 

 
De fato, existem muitas definições diferentes para o que seja literatura, 

mas o que todos concordam e ressaltam a sua grande importância para toda a 

humanidade, indispensável para nós, ou seja, é um bem imprescindível: bem 

que não pode ser negado a ninguém, comparado à alimentação, ao vestir, à 

moradia, à crença no que se refere à importância tanto no nível da sobrevivência 

física como em níveis de integridade espiritual. Outro aspecto levantado de 

importância por Candido (1995) com a pena de ser considerado uma mutilação 

e desorganização social (1995, p. 240-241), em semelhante perspectiva de 

importância encontramos no ensaio de Llosa a defesa da literatura como pena 

de sua falta surgir a barbaridade humana 

 
Incivil, bárbaro, órfão de sensibilidade e torpe de fala, ignorante 
e ventral, negado para a paixão e para o erotismo, o mundo sem 
literatura desse pesadelo que tento delinear teria, como traço 
principal, o conformismo, a submissão generalizada dos seres 
humanos ao estabelecido. Também nesse sentido seria um 
mundo animal. Os instintos básicos decidiriam as rotinas 
cotidianas de uma vida fundamentada pela luta por 
sobrevivência, medo ao desconhecido, satisfação das 
necessidades físicas, na qual não haveria espaço para o espírito, 
e na qual a monotonia esmagadora do viver acompanharia, 
como uma sombra sinistra, o pessimismo, a sensação de que a 
vida humana é o que tinha de ser, e que assim será sempre, e 
que nada nem ninguém poderá mudá-la. (LLOSA, 2004, p. 366). 

 
É disso que trata a Literatura de instintos básicos decidiriam as rotinas 

cotidianas de uma vida fundamentada pela luta por sobrevivência. Vale dizer, a 
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literatura trata do cotidiano, das coisas mais comuns, mais ordinárias. E sabemos 

que ela (a literatura) é a ciência que trata de todas as ciências. Ela explica das 

demais ciências, e mesmo estrutura, através da organização dos discursos, à 

outras ciências. Para usar outra palavra que está na citação acima podemos usar 

a palavra rotina. Mas a literatura é tão diversa em si mesma que chega a ser 

contrária e na célebre máxima do escritor Ezra Pound “literatura é a novidade 

que permanece novidade”. Ou seja, a literatura é não só a informação, mas a 

forma como essa informação é veicula. Podemos observar essa afirmação nos 

fatos literários mais simples. Quantos poetas já cantaram o amor e mesmo assim 

o amor nunca se rende em ser traduzido e sempre cada qual ao seu modo o 

descreve. 

Inúmeros estudiosos e amantes da literatura como Candido e Llosa 

defendem impiedosamente que a leitura literária seja acessível a todos e que 

não seja abandonada. Temos diante dessa reconhecida importância para o 

humano, em primeira análise, pois é a mais visível exteriormente: a ampliação 

do vocabulário, a ação metalinguística de retroalimentar-se: quanto mais e bem 

se pratica mais se aprimora. Vivemos em um mundo que a nossa imediação com 

todos é feita através da linguagem e com a leitura, esta mediação vai se tornando 

mais refinada, sendo necessário possuir um léxico amplo e enriquecido para 

sabermos e conseguirmos expressar bem em cada aspecto de nossa vida com 

clareza e riqueza de vocábulos. E quem pode auxiliar a potencialização desta 

tarefa é a literatura assim como enfatiza Llosa (2004, p. 354-355) 

 
Um dos seus primeiros efeitos benéficos ocorre no plano da 
linguagem. Uma comunidade sem literatura escrita se expressa 
com menos precisão, riqueza de matizes e claridade do que 
outra, cujo principal instrumento de comunicação, a palavra 
tenha sido cultivada e aperfeiçoado graças aos textos literários. 
Uma humanidade sem leitura, não contaminada de literatura, 
parecer-se-ia muito com uma comunidade de gagos e de 
afásicos, afetada por tremendos problemas de comunicação 
devido à sua linguagem grosseira e rudimentar. 

 
Ao sermos levados ao outro mundo – mundo dos deuses, das coisas 

impossíveis, das não vividas, dos países nunca antes visitados - pela leitura, 

mundo que não é o nosso habitual, para entramos em um universo fabular que 
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faz com que percebamos e tomemos propriedades de palavras que não são do 

nosso repertório diário, além de nos apropriarmos de estruturas sintáticas que 

produzimos pelos novos arranjos da linguagem e que produzem um significado 

estilístico, reforçado por Llosa (2004, p. 355) quando retrata que 

 
Aprende-se a falar com correção, profundidade, rigor e sutileza 
graças à boa literatura, e somente graças a ela.  Nenhuma outra 
disciplina, tampouco um ramo das artes pode substituir a 
literatura na formação da linguagem com que as pessoas se 
comunicam. [...]. Falar bem, dispor de uma fala rica e diversa, 
encontrar a expressão adequada para cada ideia ou emoção que 
se quer comunicar, significa estar mais bem preparado para 
pensar, ensinar, aprender, dialogar e, também, fantasiar, sonhar, 
sentir-se e se emocionar. 

 
Com a ampliação de vocabulário, a nossa relação com o mundo torna-se 

mais refinada, pois a nossa mediação com o exterior se faz através de 

linguagem, em um universo grafocêntrico, ou seja, o uso da palavra é de suma 

importância para vivermos, o uso da fala ou da escrita pode abrir portas, antes 

fechadas e abre-nos também possibilidade de luta pelo mundo melhor. A leitura 

literária traz consigo o inconformismo, pois aumenta a criticidade, conforme 

esclarece Llosa (2004, p. 361): 

 
A boa literatura, na medida em que apazigua momentaneamente 
a insatisfação humana, incrementa-a e, desenvolvendo uma 
sensibilidade crítica inconformista diante da vida, faz os seres 
humanos mais aptos para a infelicidade. Viver insatisfeito, em 
luta contra a existência é se  empenhar em procurar três patas 
no gato, sabendo que tem quatro, [...]. Isso é provavelmente 
verdade; porém também o é que, sem a insatisfação e a rebeldia 
contra a mediocridade e a sordidez da vida, nós, seres humanos, 
viveríamos ainda num estágio primitivo, a história teria parado, o 
indivíduo não teria nascido, nem a ciência nem a tecnologia 
teriam se desenvolvido, nem a ciência nem a tecnologia teriam 
se desenvolvido, nem os direitos humanos seriam reconhecidos 

 
A literatura ainda propicia a humanização assim como declara Candido 

(1995, p. 243) “deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo 

assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande 

parte no subconsciente e no inconsciente”, significa dizer que nos tornamos 

melhores para si e para os outros, significa dizer que nos tornamos mais 

humanos diante dos erros ou acertos que não entenderíamos sem a 
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perspectiva da literatura, pois podemos compreender o âmago do ser e as razões 

das atitudes através da leitura de bons livros, conhecer e reconhecer mesquinhez 

do humano em Quincas Borba, em Memórias póstumas de Brás Cubas, a 

loucura de Bentinho em Dom Casmurro, a luta para sustento da família de Chico 

Bento em O quinze. 

Dada a suma importância da literatura conhecida pelos estudiosos, 

amantes e críticos, não é a mesma relevância, porém do público em geral,  pois, 

em pleno século XXI, ela vem perdendo espaço na vida das pessoas, muitas 

vezes, devido ao consumismo exacerbado seja do que for: perfumes, jogos, 

filmes, entre outras coisas, isso leva as pessoas a diminuir seu tempo com a 

leitura literária e como afirma Bechara (1985, p. 6) “a substituição da leitura pelos 

meios de comunicação em massa” e até mesmo nas escolas em que a disciplina 

literatura é vista no Ensino Médio, não como o estudo de texto, mas sim como 

história literária em que nada cativa aos alunos e no ensino fundamental, o texto 

literário muitas vezes serve apenas como pretexto, assim como nos confirma 

Silva e Fortunato (2009, p. 14) “algumas vezes, deparamo- nos com aulas que 

não vão além da contagem dos adjetivos nos textos literários.” 

Outro ponto importante a ser visto, é o fato de o texto literário não estar 

presente na maioria das salas de aula, principalmente de escolas públicas. 

Diante deste fato, os alunos são privados dos conhecimentos que a literatura 

proporciona. Alheios a estes conhecimentos, o indivíduo é limitado do saber 

literário, ele também não poderá se tornar um amante de literatura, não poderá 

conhecer-se através dos livros, viajar por vários universos, entender sentimentos 

alheios e compreender o fio que tece a vida, em contraponto os livros e textos 

que os alunos leem são livros de autoajuda que estão no topo da lista dos dez 

livros mais lidos em revista semanais de grande circulação (como as revistas 

Veja e Época). Na esteira desse raciocínio, esclarece Silva e Fortunato (2009, p. 

14) “outros autores que participam da disputa de edições destinadas à autoajuda 

acabam sendo norteadores de nossa literatura.” 

Leitura que está sendo substituída, muitas vezes, por filmes que duram 

cerca de duas horas e meia ou resumos encontrados em sites da internet ou em 

plataforma de buscas: “é a leitura integral de livros que está sendo substituída 

pela síntese rápida do Google” (SILVA E FORTUNATO, 2009, p. 
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14). Podemos apontar como uma outra causa da falência, o crescimento sem 

precedentes das novas tecnologias que nos prendem e nos encantam, enfim, em 

nossa sociedade atual, somos refém do tempo, pois tudo que é breve se torna 

mais prático. O próprio Llosa em seu artigo A literatura e a vida cita o exemplo 

das ocupações das pessoas como pretexto para a não leitura de livros de 

poemas, de romances ou até de ensaios literários. 

Neste mundo alheio à literatura, a escola deve ter papel importante de 

interceptar o indivíduo à arte literária, pois temos que ensinar os nossos alunos 

que a literatura é de imensa importância para melhor entender as mazelas do 

mundo, destarte nos confirma Moisés (2016, p. 82): 

 
imitando essa resposta sintética e cabal, podemos concluir: a 
literatura serve para rir, para chorar, para viajar, para assombrar, 
para pensar, para compreender e, sobretudo, para nos encanta 
com fato de que a  linguagem verbal seja  capaz de tudo isso e 
mais um pouco. 

 
Certamente, essa deficiência, nas escolas públicas e privadas, quanto ao 

ensino apropriado da Literatura se faz de maneiras diferentes de um 

estabelecimento para outro. Há nessa deficiência um componente cultural muito 

forte, na verdade um traço cultural de não-leitura. Como podemos abordar 

disciplinas fundamentais a produção intelectual como a Literatura, a Sociologia 

e a Filosofia sem apresentarmos aos nossos alunos antes de tudo o bom (e 

indispensável) hábito da leitura, como poderemos fazer desenvolver o 

pensamento, a produção dele sem a leitura? Eis um dilema, árduo e complexo 

que devemos enfrentar se quisermos fazer com que nosso trabalho não seja 

visto como algo vazio, destituído de valor, para que os mais incautos não nos 

acusem de sermos apenas “bom vivants” que não fazemos nada. Do outro lado 

desse abismo cultural os nossos governantes é que se beneficiam com a 

ignorância exacerbada, “perpétua” e “hereditária” de nosso povo. 

Lajolo (2000, p. 206) defende que "o cidadão, para exercer plenamente 

sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, 

tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá escrever um livro: mas 

porque precisa ler muitos". Em semelhante perspectiva encontramos a afirmação 

de Bechara (1985, p. 7) retratando que a tarefa do professor não é fazer dos 

alunos futuros literatos ou até mesmo gramáticos, médicos ou 
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qualquer outra coisa, mas cidadãos que sejam críticos e modificadores de sua 

sociedade. 

A sociedade precisa de cidadãos que modifiquem a sociedade por um 

bem comum, e a literatura é capaz disto, assim como já citado, neste texto, a 

afirmação do Professor Antonio Candido (1995, p. 243) que a literatura é “um 

fator indispensável de humanização”. Dentro desta perspectiva, o acesso à 

leitura do texto literário é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento 

intelectual, social e cultural do aluno. 

 
 

3.2. OS CLÁSSICOS 

 
 

Algumas vezes, nós ouvimos, em ambientes escolares ou acadêmicos 

que é de bom grado ou bom tom ler os clássicos da literatura brasileira ou 

universal. Assim, somos apresentados a alguns livros de Machado de Assis e 

algumas obras da Antiguidade Clássica como Odisseia e Ilíada de Homero. Mas 

o que são os clássicos, por que essas e outras tantas obras são consideradas 

clássicas? 

As explicações que Calvino (1993) nos dá para clássico levam-nos a 

concluir que clássicos são todos os livros que trazem consigo uma grande carga 

de riqueza e que exercem influências para a vida, de forma atemporal, um livro 

que sempre quando é lido traz algo novo, algo que não foi encontrado antes, 

assim como afirma Calvino (1993, p. 12) “os clássicos são livros que, quanto 

mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se 

revelam novos, inesperados, inéditos”. Analisando e refletindo sobre Calvino 

entende-se que clássico é um livro que representa o período e de sua escrita e 

atravessa gerações sem perder seu valor. 

Quando Calvino (1993) cita um autor “Cioran” e afirma que não é um 

clássico, pelo menos por enquanto, dá-nos a ideia de que a classificação de 

clássicos é trazida pelo tempo e que a obra está no ambiente literário e a 

importância que ela possui neste ambiente, mas nada o impede de tornar-se um 

clássico daqui há algumas décadas ou séculos adiante, ao sabor das sociedades 

e suas representações sociais. 



35 
 

O texto literário não está presente nas maiorias das salas de aula das 

escolas públicas, como conteúdo ministrado e estudado pelos alunos, mas 

notoriamente, aparecem nos livros didáticos, em textos curtos como crônicas e 

contos, enquanto os clássicos são muitas vezes esquecidos, como faz notar 

Silva e Fortunato (2009, p. 13) “se perguntássemos em nossa sociedade quem 

foi Homero, provavelmente, dos mais jovens não teríamos resposta. Infelizmente 

os estudos clássicos, na contemporaneidade, não têm recebido muita atenção, 

pelo menos no Brasil” e ainda expressa que “se indagássemos a nossos alunos 

sobre as leituras que fizeram, poucos dirão que conhecem os clássicos da 

literatura brasileira e portuguesa”. 

A escolha dos textos é provavelmente feita pela facilidade de a escrita 

propiciar a compreensão textual mais rápida e mais fácil, pois a escrita é muito 

próxima a usual, pelas histórias comoventes ou até mesmo as que produzem 

risos. Destarte a fruição estética torna-se limitada, atrofiando a capacidade 

estética, estilística de produção textual destes alunos, pois a facilidade dos textos 

não permite a interpretação, a procura de detalhes, o rebuscamento do léxico. 

Bechara defende o uso de clássicos em vez de textos com linguagem 

semelhante a oral como a crônica. Sob a mesma perspectiva os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (2001) citam o uso da literatura 

infantil e infanto-juvenil como não aproximação dos textos de boa qualidade aos 

alunos “por trás da boa intenção de promover a aproximação entre alunos e 

textos. Há um equívoco de origem: tentar aproximar os textos – simplificando- os 

– aos alunos, no lugar de aproximar os alunos a textos de qualidade.” Em 

semelhante perspectiva acontece em sala de aula, os textos clássicos não são 

apresentados em sua íntegra ou do modo que foram escritos para serem 

apresentados textos adaptados ou textos de linguagem do cotidiano. Menciona 

Bechara: 

 
a expansão vitoriosa da crônica, especialmente da crônica do 
quotidiano vazada em língua também do quotidiano, alargou a 
influência do coloquial dentro da escola, já que as antologias 
para fins didáticos são praticamente constituídas de crônicas. 
(1985, p. 6) 
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Desta forma, a falha no pouco aparecimento dos clássicos é de grande 

perca estudantil, face à linguagem “simples” da crônica, da literatura infantil ou 

infantil-juvenil, ou até mesmo as adaptações dos clássicos feitas com histórias 

em quadrinhos ou linguagem em prosa com linguagem mais simplificadas é bem 

próxima à linguagem coloquial, das ruas e os clássicos devem ser apresentados 

para alicerçamos nossa leitura. Silva e Fortunato (2009, p. 16) aponta: “não 

podemos acreditar que aprendemos as literaturas modernas, sem o 

conhecimento das literaturas clássicas; [...] ou seja, o passado é o alicerce que 

nos permite compreender o presente e caminharmos com segurança para o 

futuro.” 

Mas é necessário afirmar e deixar claro que as crônicas têm sua 

importância, e vale salientar, uma grande importância para o conhecimento 

literário e é um texto muito utilizado em sala de aula. Um dos problemas está no 

uso demasiado e repetitivo desses textos na sala de aula em contrapartida do 

não uso dos clássicos, o que gera o conhecimento apenas de um gênero textual. 

Sem a leitura dos clássicos não se permite o contato com as escolhas 

estilísticas destes textos, possuem e que trazem consigo, escolhas que 

enriquecem o vocabulário e as estruturas sintáticas. Assim como advoga 

Bechara a favor dos clássicos: 

 
O resultado é que os alunos não sendo alertados para o 
propósito estilístico que inspira a opção linguística, limitando-se 
a essa leitura, têm perdido o contacto com os tradicionais textos 
“clássicos” e, com isto, a oportunidade de extrair deles subsídios 
para o seu enriquecimento idiomático, especialmente no campo 
da sintaxe do léxico. (1985, p. 6-7). 

 
 
 

3.3 OS MITOS – METAMORFOSES - OVÍDIO 

 
 

Segundo Grimal (2000, p. 34), mito é “um conjunto, constitui uma massa 

de narrativas fabulosas” e Campbell (1990, p. 22) “complementa que nos ajuda 

a entender a sabedoria da vida”, já de acordo o com Machado (1994, p. 132), o 

mito é uma narrativa tradicional contada oralmente até o momento que foi 
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transformada em escrita, mas conservou a forma elementar do formato do 

enredo. 

O surgimento dos mitos aparece da necessidade do homem de contar sua 

história, pois os mitos têm o propósito de instrução espiritual, diferentemente da 

lenda que busca apenas o entretenimento. (CAMPBELL, 1990, p. 64). 

Segundo Machado (1994, p. 132) o mito é muitas vezes confundido com 

cultura, pois é com eles que garantem as bases culturais daquela civilização. 

Suas histórias falam das gênesis, da criação, de deuses, de divindades, tendo 

como base a lenda por causa das narrativas. Procura recompor o passado 

distante, mas este passado contribui para sustentar o presente, auxiliando a 

construção da cultura de um povo. 

Dentre os mitos, citamos os de Ovídio publicados em Metamorfoses, com 

a importância de ser a base das literaturas ocidentais, assim como explica Silva 

e Fortunato (2009, p. 15) “A base das literaturas modernas está nas literaturas 

greco-romanas. Como explicar Os Lusíadas de Camões, sem no mínimo 

conhecer a Ilíada e a Odisseia, de Homero e a Eneida, de Virgílio?” e ainda 

enfatiza (p. 16) que “o passado é o alicerce que nos permite compreender o 

presente e caminharmos com segurança para o futuro.” A partir dessa afirmação, 

afirma-se a imprescindibilidade de se conhecer o passado para se entendermos 

o presente, portanto, faz-se necessário ler os mitos para compreender melhor a 

literatura. 

Públio Ovídio Nasão3 era o filho mais novo de uma família com situação 

abastada. Nasceu em Sulmo, a 20 de março de 43 a.C. Foi enviado a Roma para 

prosseguir os estudos, juntamente com seu irmão mais velho, por volta de 

31 a. C. Depois de alguns anos, Ovídio vai a Atenas. Quando regressa a Roma, 

começa a trabalhar em uma carreira pública, mas abandona a profissão para 

dedicar-se à poesia, algo que o pai não apoiou. 

Sua produção se iniciou pela elegia amorosa4, compôs os Amores e as 

Heroídes, ao mesmo tempo compôs poesia didática baseada em modelos 

helenísticos: a Arte de Amar e os Cosméticos para a face feminina. Por volta 

 
3 A biografia de Ovídio foi encontrada na Introdução da edição das Metamorfoses que consta 

nas referências deste trabalho. 
4 Elegia é uma poesia de tom terno e triste. 
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dos quarenta cinco anos, Ovídio passa a se dedicar a dois projetos: Fastos, que 

é um calendário poético do ano romano, e Metamorfoses, um livro de mitos. No 

ano 8 a.C., Ovídio é exilado para Tomos, a atual Constanza, Romênia, por 

decreto de Augusto sob a acusação de maiestas5, atentado contra a pessoa, a 

política ou autoridade do princeps. Ele morreu no ano 17 a.C., sem nunca ter 

retornado à sua terra. 

Uma obra considerada ‘sem igual’, comparada a Eneida de Virgílio, assim 

como nos esclarece Alberto (2007, p. 14). Esta obra é singular pela 

peculiaridade, por ser formado por versos de metros heroicos que cantam 

sucessões mitológicas, permeada sempre pela transformação. 

De acordo com Alberto (2007, p. 15), existia a tradição de contar histórias 

sobre fenômenos de transformação de seres, assim como nós vimos na Odisseia 

de Homero, quando Circe transforma amigos de Ulisses em porcos, mas nada 

que foi escrito chegou a alcançar a majestade que fez Ovídio em Metamorfoses. 

Esta obra é composta de versos escritos sobre esta temática: os corpos mudam 

de forma e natureza, transformando-se em vários seres inanimados ou 

animados. O livro inicia com a origem do mundo até a metamorfose que 

ocasionou, perpassando por metamorfoses de seres, assim como a aranha, o 

corvo, eco, até a metamorfose de César, transformado em um deus e Roma 

como capital do mundo. 

Segundo Alberto (2007), a tradução tem a mesma desenvoltura textual e 

poética encontrada no texto latino, seguindo o mesmo ritmo, imagens, jogos de 

sentidos, até mesmo as repetições de palavras encontradas no texto ovidiano. 

Ovídio traz em seus mitos um diálogo entre a ficção e coisas do cotidiano, assim 

como Eco que perdeu suas formas passou a viver dentro de cavernas, e é daí a 

palavra “eco” a repetição de sons que ouvimos em ambientes “fechados”, como 

cavernas, por exemplo: 

 
Ovídio estabelece com o leitor um permanente jogo  entre ficção 
e realidade. As personagens podem pertencer ao universo do 
imaginário, serem deuses, ninfas, sátiros, seres monstruosos, 
objetos resultantes dos mais assombrosos e inverossímeis 
processos de metamorfose, mas elas são situadas no mundo 
real, no de todos os dias, que o público ovidiano podia 
reconhecer cada verso (ALBERTO, 2007,  p. 21). 

 

5 Atentado contra a pessoa, a política ou autoridade do princeps. 
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E ainda, a maneira sutil de que Ovídio termina seus textos após a 

transformação é muito peculiar, assim como afirma Alberto (2007, p. 22): “E de 

grandes números de episódios, consumada a metamorfoses, terminam com um 

habitual ‘e ainda hoje lá está na cidade tal...’, ou ‘e ainda se conserva aquela 

pedra...’ 

O efeito dos mitos para o leitor é de deleite para com o texto lido que faz 

nos refletir sobre o mundo e sobre a existência humana, temos como a maldade 

e mesquinhez dos deuses, a soberba humana, a fragilidade diante do que é belo 

e inalcançável, essas características são destacadas por Alberto 

 
Mais que docere (‘ensinar’) e mouere (‘comver’, ‘impressionar’), 
as Metamorfoses pretende sobretudo delectare (‘deleitar’). Os 
episódios mitológicos são tratados não numa perspectiva 
alegórica ou de interpretação de algo, tal como acontecera na 
tragédia grega, ou na Eneida, em que o mito de Eneias ganha 
uma dimensão. (2007, p. 23). 

 
A versão que escolhemos para estudar com os alunos diz respeito àquela 

que tenta seguir o texto latino fielmente com toda poesia, jogos de imagens que 

o texto oferece, destaca Alberto 

 
A presente tradução destina-se ao leitor que não tem o privilégio 
de ler Ovídio no original (ou, pelo menos, com a desenvoltura 
necessária), mas que tem gosto poético e aprecia uma boa 
história bem contada. Procura, em linguagem simples e directa, 
seguir fielmente o texto latino, na sua forma cientificamente mais 
consolidada, de modo a que se possam apreciar as imagens, os 
jogos de sentido, as metáforas, o registo apropriado, por vezes 
mesmo o ritmo do texto ovidiano. Mesmo no caso de certas 
repetições de palavras, características do estilo ovidiano, que em 
português nem sempre são de bom gosto [...] preferi mantê-las, 
justamente por uma questão de fidelidade ao estilo ovidiano. 
(2007, p. 27). 

 
Enfim, Ovídio tem uma grande importância para a nossa 

contemporaneidade por causa da escrita de Metamorfoses, assim como define 

Alberto “uma obra sem igual. 
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3.4. UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA PARA O ENSINO DA 

GRAMÁTICA EM SALA DE AULA 

 
Como professora de Língua Portuguesa, deparo-me com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – documento de referência curricular proposto para o 

ensino fundamental – que deveria fazer parte do processo de professor de forma 

mais eficiente, pois como afirma Nunes (2000, p. 93) “tais documentos buscam 

subsidiar o trabalho de professores nas diferentes áreas”. 

Diante do que é notado em algumas salas de aula de Língua Portuguesa 

são professores despreparados para trabalhar o uso eficaz da leitura e escrita. 

Entre estes professores incluo-me, pois os PCNs não foram introduzidos de 

forma satisfatória. “Entendemos” deles, apenas, que o texto deve ser pretexto 

para as aulas de gramática, reproduzindo uma prática antiga e comumente usada 

na sala de aula, corrobora com a nossa ação, Nunes aponta (2000, p. 95) 

 
As correntes aí mais difundidas são as de língua como código 
ou como sistema. A essas concepções acrescentou-se, mais 
recentemente, a de que o texto deve ser a unidade básica de 
ensino, ou seja, para se ensinar o código ou o sistema, deve-se 
sempre partir do texto. Tal acréscimo pouco contribuiu para uma 
mudança significativa das práticas de sala de aula, onde o texto 
é, em geral, utilizado como o pretexto para o ensino de 
gramática. 

 
Embasado na teoria de concepção enunciativa postulada por Bakhtin 

(1979), os PCNs bebem da fonte desse autor para trabalhar com os alunos com 

os gêneros do discurso: 

 
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (...) 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso... A riqueza e a variedade 
dos gêneros de discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 
atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo 
isso que denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1979, 
p. 279). 
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Com o estudo detalhado dos PCNs, percebe-se que a língua é 

compreendida como discurso, pois nos expressamos através de algum gênero 

discursivo e texto, como sua manifestação verbal. Assim, o aluno precisa estudar 

diferentes gêneros de diferentes esferas da sociedade. Tarefa não muito fácil, 

pois merece um estudo sistematizado e conscientização de que ensinar Língua 

Portuguesa vai muito além de ensinar a gramática normativa. 

 
Adotar a posição dos PCNs implica a necessidade de distinguir 
gêneros, textos e tipos de textos; pensar a não dicotomia entre 
capacidades relacionadas de leitura, escrita e gramática e 
estabelecer práticas de reflexão sobre a linguagem no lugar do 
estudo da gramática normativa. (NUNES, 2000, p. 96). 

 
E como trabalhar com a leitura, reflexão da gramática e escrita nos dias 

atuais para este procedimento ser replicado dentro de uma sala de aula? Temos 

a teoria, mas, na prática realmente funciona? Uma das respostas a estes 

questionamentos pode ser encontrada em Bakhtin, que se utilizou deste método 

da linguagem em uso. Como professor, ele analisou 300 redações, feitas em 

casa, das turmas de 8º série (equivale ao nosso ensino médio) mediante o uso 

do período composto por subordinação sem o conectivo, montou uma sequência 

didática centrada na análise estilística de um fator gramatical e estudou com seus 

alunos a expressividade daquele período. 

 
Dos que combinam pesquisa, ensino e tentativa de construir 
caminhos metodológicos a partir de teorias que enfrentam a 
língua viva, em uso, ele tentava uma articulação, em suas aulas, 
entre sua concepção dialógica de linguagem e a prática para o 
ensino de questões de gramática exigidas pelo programa oficial. 
(GRILO e AMÉRICO, 2013, p. 13-14). 

 
Com isso, os alunos de Bakhtin aprenderam a expressividade dos 

períodos por subordinação sem o conectivo, unindo a tríade: leitura, produção 

textual e análise linguística, de forma eficiente, como preconiza os nosso  PCNs. 

Desta forma, percebemos que é possível trabalhar dentro desta dinâmica, para 

levar o aluno a ler e escrever com autonomia, tornando-se sujeito dessas 

atividades inerentes para a construção de sua condição de cidadão, Bakhtin fala 

sobre as aulas. (BAKHTIN, 2013, p. 40). 

No geral, os resultados de todo esse trabalho eram bastante 
satisfatórios. A composição sintática da linguagem dos alunos 
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melhorou significativamente. Nas duzentas redações do 
segundo semestre da 8ª série, já havia mais de setenta casos de 
uso de períodos compostos sem conjunções. Na 10ª série, os 
resultados foram melhores ainda: ocorreram dois ou três 
períodos desse tipo em quase todas as redações. A mudança da 
forma sintática resultou também em uma melhora geral do estilo 
dos alunos, que se tornou mais vivo, metafórico e expressivo, e 
o principal: começou a revelar-se nele a individualidade do autor, 
ou seja, passou a soar a sua própria entonação. As aulas de 
estilística não foram em vão. 

 

Em nossa sala de aula, trabalhamos a reflexão sobre a linguagem com as 

conjunções sob a perspectiva dos elementos coesivos usados em textos 

narrativos, no caso os mitos ovidianos. 

 
 

3.5 COESÃO TEXTUAL 

 
 

Para compreendermos coesão é necessário entender o que é um texto, 

pois os elementos coesivos surgem a partir da construção textual, desta forma 

nos explana Elias o conceito de texto (2016, p. 174): 

 
O texto é uma construção que demanda conhecimentos de 
língua, de coisas do mundo, de formas de comunicação e 
interação. Então, pensar o texto, na perspectiva da escrita ou da 
leitura, é pensar na ativação desses conhecimentos que temos 
armazenados na memória, resultantes de nossas experiências, 
vivências, das muitas leituras que realizamos e das muitas 
interações de que participamos em nosso dia a dia. 

 
Vale salientar, que um texto é assim caracterizado contendo apenas uma 

palavra, dezenas ou centenas delas, fazendo se necessário construir inferências 

para que o texto possa ser compreendido, preenchendo as lacunas que se 

formam, Elias elenca alguns pressupostos diante da leitura de um texto (2016, 

p. 174-175). 

 
• o uso da língua acontece sempre na forma de textos e com 
propósito interacional; 
• no processo interacional, os sujeitos operam o 
balanceamento de informações, ou seja, o que explicitar ou 
implicitar é uma operação sustentada no princípio de 
compartilhamento de conhecimentos; 
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• o texto contém pistas que orientam o preenchimento de 
lacunas e a produção de sentidos. Daí o argumento de Dascal 
(2005) de que somos todos “caçadores de sentido”; 
• o texto, metaforicamente concebido como um iceberg, 

apresenta uma parte visível, composta pelo linguístico, e outra 
parte que envolve conhecimentos situados numa espécie de 
base comum que orienta a interação; 
• não existe texto sem contexto, este último, em ampla 

acepção, envolve o linguístico, a situação imediata de interação, 
o entorno sociopolítico e cultural e a bagagem cognitiva dos 
interlocutores; 
• a coerência ou sentido do texto é uma construção baseada 

no que o texto apresenta em sua superfície  linguística, mas 
também no que “esconde”, em se tratando de conhecimentos 
pressupostos; 
• a coesão é um princípio que contribui para a construção do 

texto e do seu sentido. 

 

O texto é uma construção que precisa de conhecimentos da língua, de 

coisas do exterior, de formas de comunicação e interação. Desta forma, pensar 

o texto, diante da escrita ou da leitura, é pensar que estes mecanismos de 

conhecimentos que temos armazenados em nós na memória, resultantes de 

nossas experiências, vivências, das várias e diversificadas leituras que 

realizamos e das muitas interações de que participamos em nosso dia a dia. 

Se fossemos dividir um texto em pedaços, a coesão seria a parte 

relacionada aos elementos interligados dentro do texto para produzir sentindo, 

trazendo carga de valor ao semântico do texto para refletirmos sobre a coesão 

citamos, neste início, um dos poemas conhecidos de João Cabral de Melo Neto, 

“Tecendo a manhã” 

 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
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Para além do viés poético, percebe-se no fragmento todo um componente 

de coesão textual, tal quando cita que um galo necessita de outro para se 

construir uma manhã, desta forma o texto necessita de elementos que o liguem 

assim como os galos que vão tecendo a manhã. 

Podemos observar que, no poema, tanto os galos quanto seus cantos, e 

até a própria manhã servem como metáforas dos elementos constitutivos de um 

texto em construção. A manhã não surge imponente, poderosa e pronta de uma 

vez, vai avançando, assim como o texto, até seu auge de esplendor: um dia 

ensolarado ou um texto claro, objetivo, cujas partes estão interligadas, com o 

propósito, convergindo para uma finalização adequada. 

É inerente a comparação a coesão quando se diz respeito aos termos que 

são utilizados para transformar o texto em um caráter de união, assim como os 

galos tecem a manhã, da mesma forma os elementos que vão se unindo vão 

transformando o texto em uma unidade. 

Retomando as palavras de Antunes (2005, p. 47), a coesão é a 

“propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que 

dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática”, assim como Koch (2014, 

p. 14) retrata “que um texto não é apenas uma soma ou sequência de frases 

isoladas”. Como explana Silva, Carvalho e Bispo, (2011, p. 224) “por meio dela, 

organizamos as ideias, garantimos a progressão textual, estabelecemos 

relações entre as partes do texto, com vistas a consecução de determinados 

propósitos comunicativos e à construção de sentidos”, aprofundando ainda mais 

Koch (2002, p. 45) define coesão “como o fenômeno que diz respeito ao modo 

como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram 

interligados entre si, por meio de recursos também linguísticos, formando 

sequências veiculadoras de sentido” 

Desta forma, o texto necessita de elementos que consigam fazer a coesão 

dos termos produzindo retomadas, substituições, mecanismos que trazem 

sentidos que o texto se apropria: finalidade, oposição, consequência, localização 

temporal, acréscimo de argumentos, justificativa, tendo como base “algum outro 

elemento crucial para sua interpretação”, assim como nos afirma Koch (2014, 

p.16). 
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Segundo Aquino (2016, p. 202) dentre as marcas linguísticas, por meio 

das quais a coesão se manifesta, 

 
Encontramos elementos gramaticais e elementos lexicais. No 
âmbito gramatical, podemos citar o uso de artigos, pronomes e 
numerais, responsáveis pela continuidade referencial do texto, e 
o emprego de conectores, como preposições, conjunções e 
advérbios, responsáveis pela articulação entre os segmentos 
textuais. No âmbito do léxico, citamos o uso de substantivos, de 
formas verbais, de sinônimos, de hiperônimos. 

 
Um dos tipos de coesão é a chamada referencial, que Koch (2014, p. 31) 

define como “aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão 

a outro(s) elemento(s) nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual”, 

como a autora mesmo explica, neste caso, a referência pode ser feita por um 

nome, um sintagma, um fragmento de oração que acrescenta traços a cada nova 

colocação. 

E outro tipo de coesão é a sequencial que diz respeito aos procedimentos 

linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de 

interdependência semântica e/ou pragmática entre enunciados à medida que faz 

o texto progredir (KOCH, 2014). 

A coesão referencial ou coesão por remissão é feita por catáfora ou 

anáfora, entendendo como Koch explanou coesão por remissão (2002, p. 46) 

“desempenhar quer a função de (re)ativação de referentes, quer a de 

“sinalização” textual”, sendo necessário o termo a que se refere o termo existente 

no texto, sendo o primeiro denominado forma referencial ou remissiva e o 

segundo por elemento de referência ou referente textual. E a cada acréscimo de 

traços ao referente, isso acarreta incorporação de traços que proporcionam mais 

conhecimento com respeito ao referente. (KOCH, 2014, p. 31). 

A coesão por remissão é feita por anáfora ou catáfora, ancorada nos 

estudos de Koch e Elias explicita (2016, p. 176). 

 
A remissão podia ocorrer em um movimento retrospectivo 
(anafórico) ou em um movimento prospectivo (catafórico). De 
outro modo, a forma referencial com função coesiva podia 
remeter a um referente que lhe era anterior (no caso da 



46 
 

anáfora), ou a um referente que lhe era subsequente (no caso 
da catáfora). 

 
Os elementos de ordem gramatical que fazem esta coesão são: pronomes 

adjetivos, a saber: demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos, 

relativo; pronomes pessoais de 3º pessoa: ele, ela, eles, elas; pronomes, 

substantivos, numerais cardinais e ordinais; artigos definidos e indefinidos, 

advérbios locativos, repetição (total ou parcial de um mesmo item lexical, 

sinônimos ou quase sinônimos, nomes genéricos, expressões ou grupos 

nominais definidos, nominalização. (KOCH, 2014). 

Enquanto a coesão sequencial, de acordo com Elias (2016, p. 183) 

 
 

diz respeito a procedimentos linguísticos por meio dos quais se 
estabelecem entre segmentos do texto (enunciados, partes de 
enunciados, parágrafos, sequencias textuais) diversos tipos de 
relações semânticas ou pragmático-discursivas, à medida que 
se faz o texto progredir. 

 
De acordo com Elias (2016, p. 183) 

 
 

a coesão sequencial pode ocorrer com reiteração de formas 
linguísticas. Nesse caso, podem ser destacados na progressão 
textual os seguintes tipos de recorrências: com reiteração de 
formas linguísticas: repetição, paralelismo, paráfrase; sem 
reiteração de formas linguísticas: – progressão temática (com 
tema constante, com temas variados, com progressão do tema 
de forma linear etc.); – encadeamento (por justaposição e por 
conexão). 

 
Os elementos de coesão auxiliam e conduz o leitor a compreensão do 

texto, fazendo com que a linha argumentativa do escritor seja compreendida. 

Dessa forma, afirma Mendonça (2016, p. 197) que “a coesão é um trabalho 

linguístico construído entre os interlocutores do discurso”, pois o escritor 

seleciona e relaciona elementos que contribua para tessitura textual para 

ocasionar um efeito naquele que lê, trazendo uma materialidade linguística do 

texto, como corrobora Aquino (2016, p. 200), “no texto escrito, a coesão é um 

fator importante no auxílio da compreensão das informações dadas. ” 
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3.6 A PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
 

No período que compreende as três últimas décadas, foram realizados 

diversos estudos linguísticos que se dedicaram a aprendizagem e o ensino de 

língua portuguesa, dentro de uma perspectiva textual e discursiva, como pode- 

se ratificar nos trabalhos de Geraldi (1991, 1997), Matêncio (2001), Marcuschi 

(2001, 2002, 2008), Marcuschi, e Leal (2009) Antunes (2003), Shneuwly e Dolz 

(2004), Koch e Elias (2006), Bonini (2006), Brito (2009) dentre outros. Estes 

estudos marcaram a mudança de um ensino centrado nos aspectos formais de 

língua, na identificação e análise de unidades estruturais, para um ensino 

preocupado principalmente com a construção do sentido. 

Tais estudos afirmam a necessidade de mudanças, assumindo a 

concepção de linguagem como um lugar de interação, de interlocução humana, 

não permitindo mais uma visão imanente de língua, que separa a linguagem de 

seu uso social em contextos específicos de comunicação. Destacaram-se os 

aspectos socioculturais da linguagem, o estudo da oralidade, dos gêneros 

textuais, da leitura e da escrita, como processos de interlocução situados em 

contextos específicos de comunicação. 

Para esta concepção, o foco para o ensino de língua materna está em 

proporcionar ao aluno condições para realizar atividades verbais: ler de forma 

crítica, escrever para alguém, falar fluentemente com objetivos específicos, 

dentro de uma modalidade adequada ao contexto de funcionamento da língua. 

O ensino de língua materna, privilegiando os gêneros como objeto de estudo e 

o texto como unidade de ensino-aprendizagem, trouxe contribuições para a 

mudança de paradigma que atualmente se observa em algumas práticas de 

ensino de língua, voltadas para o letramento dos alunos. Há um consenso, ao 

afirmar que o texto é o instrumento de linguagem mais apropriado para se 

ensinar uma língua porque nele estão presentes os elementos necessários para 

uma comunicação efetiva. 

Compreende-se uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer 

extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Em  outras 

palavras, “o texto é uma unidade de linguagem em uso cumprindo uma função 

identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa” (COSTA VAL, 1999). 

Mesmo com todas estas reflexões sobre um ensino de língua 
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portuguesa que consideram os usos desta, e do grande número de pesquisas 

existentes na área de língua materna, com o olhar voltado para o trabalho com 

os gêneros textuais/discursivos e para as práticas de letramento, muitas 

pesquisas comprovam que a escola prioriza a linguagem de modo 

descontextualizado. 

De acordo com Koch (2002, p. 17), “o texto passa a ser considerado o 

próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos”. O texto é considerado 

como lugar de interação porque é a partir dele que professor e aluno interagem 

e trocam informações. Enquanto estudante e mestre leem o texto e tentam 

melhorá-lo, dialogam e constroem novos conhecimentos (professor e aluno ou 

texto e leitor são vistos como participantes de um jogo interlocutor, o que significa 

que são sujeitos construindo conhecimentos). 

Compreendemos que o trabalho com as condições de produção dos 

gêneros textuais, em especial, com as sequências didáticas em torno de tais 

gêneros, quando mediadas pelo professor ou pelo livro didático, abre 

possibilidades para reverter o quadro atual do ensino de escrita em muitas 

escolas de nosso país. Visto que os gêneros possibilitam um trabalho integrado 

de língua, possibilitando a concretização de uma perspectiva sociointerativa e/ou 

enunciativa para as aulas de língua portuguesa, que, segundo Hila (2009, 

p. 161), quer dizer que “uma perspectiva que leva em conta o conhecimento 

situado, a linguagem efetivamente em uso, o trabalho com textos e práticas 

didáticas modais e multimodais”. 

Dessa maneira, como colocamos a escrita: o que significa escrever e para 

que escrevemos? A resposta para tais perguntas está condicionada à 

perspectiva teórica adotada pelo pesquisador, professor ou pelo produtor de 

textos. Se dermos ênfase à escrita com foco na língua, a preocupação maior  do 

ato de escrever tratar-se-á do domínio das normas gramaticais, vocabulário, uso 

de sinais de pontuação, concordância, regência etc, conforme destacam Koch e 

Elias (2006). Nesta perspectiva, só quem conhece bem as regras da língua 

poderá escrever bem. Diferentemente a esta concepção de escrita, encontra-se 

uma concepção de linguagem como um sistema pronto, acabado, devendo o 

escritor se apropriar desse sistema e de suas regras. O texto passa 



49 
 

a ser compreendido como produto de uma codificação realizada pelo escritor 

para ser decodificado pelo leitor. 

No entanto, a concepção de escrita com foco no escritor é entendida como 

representação do pensamento, “escrever é expressar o pensamento no papel’ 

(KOCH E ELIAS, 2016, p. 33). Trata-se de uma atividade por meio da qual aquele 

que escreve expressa o seu pensamento, suas intenções sem levar em conta as 

experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação que envolve este 

processo. Neste sentido, o texto é compreendido como produto lógico do 

pensamento do escritor. A escrita com foco na interação é vista como produção 

textual, cuja realização exige do produtor a ativação dos conhecimentos e a 

mobilização de várias estratégias. O produtor de textos guiado pelo princípio 

interacional da linguagem como prática social situada, reflete sobre a própria 

escrita, contemplando os objetivos do texto, o leitor, o registro linguístico, o 

gênero textual etc. 

Nesta perspectiva dialógica de língua, segundo Koch e Elias  (2006) tanto 

aquele que escreve, quanto aquele para quem se escreve são vistos como 

atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente - se constroem 

e são construídos no texto, que é considerado um evento comunicativo para o 

qual concorrem aspectos linguísticos, cognitivos, sociais, interacionais. 

Ainda segundo os estudos das autoras supracitadas, a escrita é uma 

atividade que demanda da parte de quem escreve muitas estratégias: a) ativação 

de conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa; 

b) seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a garantir a 

continuidade do tema e sua progressão; c) balanceamento entre informações 

explícitas e implícitas, entre informações novas e dados, levando em conta o 

compartilhamento de informações com o leitor e o objetivo da escrita; e d) revisão 

da escrita ao longo de todo o processo. Essas estratégias compartilham com a 

ideia de que elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa 

simplesmente pela codificação das ideias ou das informações através de sinais 

gráficos. Produzir um texto supõe várias etapas interdependentes e 

intercomplementares que vão desde o planejamento do que se vai escrever até 

a revisão do texto. 
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Nesse processo de revisão e reescrita do texto, o professor é visto como 

mediador, pela razão de que tem a chance de encaminhar e conduzir seus 

alunos para a melhor construção do texto, para a aprendizagem e prática da 

produção. O texto que é produzido, a partir da interação entre professor e aluno, 

ou entre texto e aluno, é realizado na escola e, consequentemente, é classificado 

como uma produção de texto, porque o aluno tem liberdade para realizar 

apontamentos individuais e sua produção não fica restrita apenas à leitura do 

professor, como também pode ser lida por outros colegas de sala de aula e, até 

mesmo, ser exposto na escola. O produtor desse texto é um sujeito ativo/agente 

“que enuncia o que diz e tem consciência absoluta de seu dizer, pois sabe o que 

diz. Trata-se de um sujeito pronto que, apropriando-se da língua, atualiza-a no 

seu dizer...” (GERALDI, 1997, p. 19). 

Assim percebe-se que a concepção interacionista de escrita revela que tal 

atividade trata-se de processo que exige reflexão crítica, não resulta apenas do 

uso ou domínio do código, nem tão somente das intenções do escritor. 

Assumimos esta concepção porque reconhecemos o caráter dialógico da escrita 

como sendo uma prática social situada, na qual se escreve para alguém, em uma 

dada circunstância, para atender a um objetivo específico. 

Garcez (2004, p. 2-9), na mesma linha de raciocínio, que compreende a 

escrita como atividade interativa e processo dialógico, concebe tal atividade 

como uma habilidade que pode ser desenvolvida e não um privilégio que poucas 

pessoas possuem. 

Portanto, a escrita trata-se de uma construção social, coletiva, tanto na 

história humana quanto na história de cada indivíduo. O aprendiz precisa do 

outro para aprender e continuar escrevendo, e o modo como aprendemos a 

escrever é fundamental para determinar o nosso contato com a escrita. Por isso, 

não faz sentido escrever simplesmente para preencher uma folha de  papel em 

branco com o intuito de cumprir uma tarefa exigida pelo professor em sala de 

aula. 

É preciso dar sentido ao que se escreve, com objetivo e com função social, 

ou melhor, a escrita se efetiva como prática social quando há um contato real 

entre quem escreve e quem lê. Os estudos de Garcez também apontam para o 

fato de que através da escrita, a pessoa não apenas mostra e comunica o que 

sabe, mas também descobre o que é, o que pensa, o que 
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quer, em que acredita. Saber escrever é também compartilhar práticas sociais 

de diversas naturezas que a sociedade vem construindo ao longo de sua história. 

(GARCEZ, 2004, p. 09). 

Para Geraldi (1997), a produção de textos é preponderante para todo o 

processo de ensino-aprendizagem da língua. Já que é no texto que a língua se 

revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de formas e de seu 

reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva 

constituída no próprio processo de enunciação, marcada pela temporalidade e 

suas dimensões. 

Para se produzir um texto em qualquer modalidade, ainda segundo 

Geraldi (1997) é preciso que: se tenha o que dizer; se tenha uma razão para se 

dizer o que se tem a dizer; se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; o 

locutor se constitua como tal enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz; 

e se escolham as estratégias para realizar: 1) Ter o que dizer – não significa 

devolver a escola o que a escola diz, mas levar para a escola o que a escola 

ainda não sabe. O vivido é o ponto de partida para a reflexão na ação educativa. 

2) Razões para dizer - um projeto de trabalho somente se sustenta quando os 

envolvidos neste trabalho encontram motivação interna para executá-lo. Não 

fosse assim, não haveria trabalho, mas tarefa a cumprir. 3) A escolha das 

estratégias - não se dá em abstrato, elas são selecionadas ou construídas em 

função tanto do que se tem a dizer quanto das razões para se dizer a quem se 

diz. 

O posicionamento defendido por Geraldi, desde a metade dos anos 80, 

para se trabalhar a produção de textos, considerando o contexto de produção e 

de circulação dos mesmos, nos faz ver que é inviável levar os alunos a 

produzirem simples “redações”, como meros produtos escolares destituídos de 

intenções, objetivos, função social. Portanto, devemos incentivar os alunos a 

produzirem textos que se aproximem dos usos extraescolares, com função 

específica, objetivos claros. Assumindo esta posição, investimos em um ensino 

mais produtivo de escrita que leva em consideração o próprio processo de 

produção de textos e que vê a sala de aula, assim como as esferas da 

comunicação humana, como espaços de interação verbal. 

Nesta mesma linha de discussão, Marcuschi e Leal (2009) afirmam que 

no espaço extraescolar, ao produzir um texto escrito, o autor, via de regra, tem 
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em vista, mesmo que, inconscientemente, as condições de produção e de 

circulações textuais. Leva em conta para quem escrever, quando, sobre o que, 

com que objetivo se escreve. Esses fatores, conforme as autoras, definem tanto 

os gêneros textuais mais adequados ao contexto sociocomunicativo, quanto o 

tom que deseja imprimir ao seu texto (formal ou informal, irritado ou benevolente, 

entre outras possibilidades). 

Refletindo sobre a questão da escrita nas aulas de português, Antunes 

(2003) mostra que o que existe de fato é a prática de uma escrita mecânica e 

periférica centrada, inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais 

gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas: 

para muita gente, não saber escrever ainda equivale a escrever com erros de 

ortografia, ou seja, a prática de uma escrita artificial e inexpressiva, realizada em 

exercício de criar lista de palavras soltas ou ainda de formar frases. Tais palavras 

e frases isoladas, desvinculadas de qualquer contexto de uso da linguagem, 

tornam-se vazias do sentido e das intenções com que os interlocutores dizem o 

que pretendem. 

Segundo Antunes (2003), é na escola que as pessoas “exercitam” a 

linguagem ao contrário, ou seja, a linguagem que não diz nada. Nessa linguagem 

vazia, os princípios básicos da linguagem são violados, porque o que se diz é 

reduzido a uma sequência de frases desconexas umas das outras, sem qualquer 

perspectiva de progressão textual e sem responder a qualquer tipo particular de 

contexto social. Acreditamos que para reverter este quadro é preciso levar em 

consideração as condições de produção e circulação dos textos e trabalhar de 

forma sistemática com os gêneros textuais e, mais precisamente, com as 

sequências didáticas em torno de tais gêneros. 

Schnewly, Dolz e Noverraz (2004), ao falarem sobre a importância e a 

dificuldade no sentido de se trabalhar gêneros orais e escritos em sala de aula, 

afirmam que muitas pistas realmente são apresentadas, mas nenhuma  satisfaz, 

simultaneamente, às seguintes exigências: 1) permitir o ensino da oralidade e da 

escrita a partir de um encaminhamento, a um só tempo semelhante e 

diferenciado; 2) propor uma concepção que englobe o conjunto da escolaridade 

obrigatória; centrar-se de fato nas dimensões textuais da expressão oral e 

escrita; 3) oferecer um material rico em termos de referência, escritos e orais, 

nos quais os alunos possam inspirar-se para suas produções; 
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4) ser modular para permitir uma diferenciação do ensino; 5) favorecer a 

elaboração de projetos de classe. 

Com efeito, segundo os autores citados anteriormente, criar contextos  de 

produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados é o que 

permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e dos 

instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de 

expressão oral e escrita, em situações de comunicação diversas. Desta maneira, 

os autores apresentam o procedimento sequência didática como uma maneira 

precisa para se trabalhar com os gêneros em sala de aula. “Uma sequência 

didática é o conjunto de atividades escolares organizadas de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (SCHNEWLY, DOLZ 

E NOVERRAZ, 2004, p. 97). 

Para Schnewly, Dolz e Noverraz (2004) a estrutura de base de uma 

sequência didática pode ser representada da seguinte forma: apresentação da 

situação, produção inicial, módulos e produção final. Após uma apresentação da 

situação, é descrita, de maneira detalhada, a tarefa de expressão oral ou escrita 

que os alunos irão realizar, estes elaboram um primeiro texto inicial, oral ou 

escrito, que corresponde ao gênero trabalhado; é a primeira produção. Essa 

etapa permite ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as 

atividades e os exercícios previstos na sequência às possibilidades e 

dificuldades reais de uma turma. 

Além disso, uma sequência didática define o significado de uma produção 

escrita para o aluno, isto é, as capacidades que deve desenvolver para melhor 

dominar o gênero do texto em questão. Os módulos constituídos por várias 

atividades e exercícios dão-lhes os instrumentos necessários para esse domínio, 

pois os problemas trabalhados pelos gêneros são realizados de maneira 

sistemática e aprofundada. No momento da produção final, o aluno pode colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos e com o professor, medir os progressos 

alcançados. A produção final serve também para uma avaliação de tipo somativo, 

que incidirá sobre os aspectos trabalhados durante a sequência (DOLZ, 

SCHNEULY e NOVERRAZ, 2004, p. 98). 

Trabalhar a partir dos gêneros é muito relevante porque concebe a língua 

numa perspectiva sociointeracionista de linguagem, levando o produtor a ter 

consciência acerca dos gêneros que serão abordados, dos possíveis 
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destinatários e dos participantes da produção (individualmente ou em grupo). O 

processo de comunicação é bem definido para que o aluno não apresente 

dúvidas em relação ao gênero que ele vai produzir. 

Este momento pertinente à avaliação dos gêneros permite ao professor 

perceber de forma precisa a questão do nível linguístico textual dos alunos, isto 

é, em que nível está a turma e quais são as dificuldades encontradas pelos 

alunos. O resultado das produções dos alunos passa a ser um objeto de análise. 

No tocante aos módulos, os autores destacam a importância de se distinguir e 

trabalhar com quatro níveis principais na produção de textos: representação da 

situação de comunicação (visão acerca do destinatário, finalidade visada, 

posição como autor ou locutor), elaboração dos conteúdos (técnicas de 

criatividade e busca sistemática de informações relacionadas ao ensino de 

outras matérias), planejamento do texto (preparação de um plano coerente com 

a finalidade que se deseja atingir), realização do texto (vocabulário apropriado, 

utilização devida dos tempos verbais, organizadores textuais para introduzir 

argumentos). A produção final permite aos professores e alunos avaliarem os 

progressos realizados no domínio trabalhado. 
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CAPÍTULO 4 

 
 

A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E SUA REFLEXÃO 

 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DOS ESTUDANTES 

 
 

 
Esta proposta de sequência didática foi desenvolvida na disciplina de 

Língua Portuguesa, no turno matutino, na turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Rosa Pignataro, localizada na cidade  de Nova 

Cruz/RN. 

A escola era considerada de porte 1 pela Secretaria de Educação, no ano 

de 2017, pois atendia um total de 1.215 alunos, dividido em três turnos: matutino, 

vespertino e noturno e era considerada referência na região por questões do 

porte físico e pela quantidade de alunos. Diante dessa qualificação e 

quantificação, todos os projetos pioneiros da SEEC/RN vinham para a escola em 

prol de aumento do IDEB, como foi o caso do PROEMI e do Ensino Técnico 

profissionalizante semi-integral. 

A comunidade e o contexto social da escola possuíam características bem 

próprias, atendíamos a um público oriundo da zona urbana e da zona rural, no 

turno matutino e vespertino respectivamente, e no turno noturno havia uma 

mescla desse público tendo em vista que neste horário ministrávamos  aula para 

o Subsequente Normal. Nosso quadro docente era composto por 42 professores. 

A equipe de apoio era considerada muito pequena para o  tamanho da escola e 

pela quantidade de alunos, pois só possuíamos um coordenador por turno que 

era encarregado de quase todos os afazeres pedagógicos e extra – pedagógicos 

como colocar alunos para dentro da sala de aula, conversar com alunos que 

brigavam, entre outras coisas. 

A turma escolhida para a aplicação do projeto era formada por 35 alunos 

matriculados, porém desses, cerca de 10 alunos frequentavam assiduamente as 

aulas. A turma apresentava alguns problemas de rendimento em várias 

disciplinas, com dificuldades na compreensão de leitura feitas, alguns 

conseguiam apenas decodificar e em contraponto tínhamos alguns –para não 
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dizer poucos- alunos que liam, pois víamos eles lendo livros ou comentando 

algo que havia lido. 

Em meados do mês de setembro do corrente ano de nossa intervenção, 

recebemos a notícia da Secretaria de Educação que nos tornaríamos integral,  a 

escola passaria a ter ensino integral, o que acarretaria em transferências de 

professores para outras escolas, assim como a transferência de cerca de 800 

alunos, pois a nossa escola comportaria no máximo 400 alunos no novo modelo. 

Diante da notícia, a escola tornou-se quase um velório pois o sentimento 

que nos restava era de tristeza e incertezas, pelas percas que ocasionariam: o 

quadro de professor foi reduzido a vinte profissionais, e o quadro discente passou 

para cerca de 400 alunos. Esse clima prejudicou tanto o rendimento dos alunos, 

como dos professores, trabalhar bem e produtivamente neste ambiente fúnebre 

não era possível. 

No desencadear destas emoções vividas pelos alunos e pelos professores, 

era o momento em que estávamos na parte da sequência didática que 

correspondia a análise linguística, só podemos começar o estudo, pois com o 

passar do tempo, alguns professores começaram a finalizar seu ano letivo antes 

do esperado e os alunos começaram a rarear nas salas de aulas, sabendo que 

não permaneceriam mais na escola. 

Esta etapa final da sequência didática foi muito prejudicada nesta turma de 

9º ano, neste ano de ensino diante da realidade que nós, professores e alunos 

que presenciamos. 

 
 

4.2.  A SEQUÊNCIA DIDÁTICA - METAMORFOSES COMO ELO ENTRE A 

PRODUÇÃO TEXTUAL, LEITURA LITERÁRIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 
4.2.1 INTRODUÇÃO 

 
 

A experiência relatada aqui, nasce da necessidade de se aplicar uma 

proposta de intervenção para o trabalho final do ProfLetras. Trata-se da 

elaboração de uma sequência didática que tenta abordar conjuntamente leitura 

literária, análise linguística e produção textual. 
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O estudo de análise linguística, da leitura literária e produção textual de 

forma conjunta no trabalho dentro da sala de aula é algo novo, pois o estudo, até 

então ministrado, era feito de forma fragmentada com as aulas divididas em 

áreas específicas do ensino de língua portuguesa: gramática - aulas executadas 

sem conexão com o contexto, usando o texto apenas como pretexto e para 

exemplos - leitura literária e produção textual, porém o ensino articulado já nos é 

proposto pelos PCNs, mas não utilizado em sala de aula. 

Na tentativa de demonstrar aos alunos um gênero pouco estudado, 

utilizamos gênero MITO. Vale ressaltar que os mitos utilizados foram retirados 

do livro Metamorfoses, escrito por Ovídio, um texto escrito em latim e traduzido 

para o português direto do seu original. O objetivo geral da proposta é de 

conduzir o aluno a entender a produção de um mito, compreender seu valor 

literário para realizar a própria produção mítica. 

A experiência relatada desenvolveu-se em uma turma do 9º ano do ensino 

fundamental, com aproximadamente 15 alunos, cuja frequência era inconstante 

ao longo da aplicação da proposta, ministrado na Escola Estadual Rosa 

Pignataro, Nova Cruz/RN, dentro o segundo semestre do ano de 2017. 

Para a sequência descrita trabalhamos com três mitos: Narciso e Eco, 

Aracne e Medusa, encontrados no livro Metamorfoses de Ovídio. Este relato está 

organizado em quatro partes, a saber: esta: 3.1 - Introdução, 3.2 - 

Fundamentação teórica, 3.3 - Procedimentos Metodológicos e Avaliação de 

Resultados, 3.4 - Conclusão. 

 
 

4.2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Tomamos como referência para desenvolver nossas aulas expositivas 

sobre o estudo dos textos literários, Candido (1995), quando este retrata as 

funções da linguagem. 

 
Analisando-a, podemos distinguir pelo menos três faces: (1) ela 
é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta 
emoções e a visão de mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) 
ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação 
difusa e inconsciente. (CANDIDO, 1995, p. 244). 
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E quanto a coesão textual, retomando as palavras de Antunes (2005, p. 

47), a coesão é a “propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de 

ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática”, assim 

como Koch (2014, p. 14) retrata “que um texto não é apenas uma soma ou 

sequência de frases isoladas”. Como explana Silva, Carvalho e Bispo, (2011, p. 

324) “por meio dela, organizamos as ideias, garantimos a progressão textual, 

estabelecemos relações entre as partes do texto, com vistas a consecução de 

determinados propósitos comunicativos e à construção de sentidos”. 

Os elementos de coesão auxiliam e conduz o leitor a compreensão do 

texto, fazendo com que a linha argumentativa do escritor seja compreendida. 

Dessa forma, como afirma Mendonça (2016, p. 197) que “a coesão é um trabalho 

linguístico construído entre os interlocutores do discurso”, pois o escritor 

seleciona e relaciona elementos que contribua para tessitura textual para 

ocasionar um efeito naquele que lê, trazendo uma  materialidade linguística do 

texto, como corrobora Aquino (2016, p. 200) “no texto escrito, a coesão é um 

fator importante no auxílio da compreensão das informações dadas.” 

 
 

4.2.3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
4.2.3.1 PRIMEIRA ETAPA: A APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 
Esta etapa consistirá em três horas aulas, de cinquenta minutos cada, 

para a apresentação da situação e a produção inicial. Faremos uma 

apresentação inicial sobre o contexto histórico, social e cultural de produção de 

escrita dos mitos ovidianos e apresentação de uma história mítica: “A história de 

Eco e Narciso” (Livro III, versos 339-510). 

Após a leitura algumas questões para a reflexão serão feitas para nortear 

a aula: 

a. Vocês já ouviram alguma história parecida com a que foi ouvida? 

b. Pensem em algo que apreciem e imaginem como poderia ter sido 

a sua criação. 
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c. Há alguma semelhança entre a história lida com a realidade de 

hoje? É possível acontecer isso atualmente? 

Em seguida a estas discussões, mostrará uma reportagem de um homem 

que morreu por tentar tirar um selfie em cima de um penhasco para eles 

refletirem sobre o que se assemelha com a história de Narciso. 

 
OBJETIVOS 

 

 Compreender o contexto de produção dos mitos ovidianos. 

 Perceber a atemporalidade dos mitos 
 
 

 
FASE PROCEDIMENTO RECURSOS DURAÇÃO 

1 (oral) 
Apresentação da situação inicial 

de produção 
Fotocopiadas 40 min 

 
2 

(leitura) 

Leitura do mito individualmente, 
após em conjunto com o professor 

Mito 
fotocopiado 

50 min 

3 (oral) Conversa sobre as percepções do 
mito lido com alguns 

questionamentos para nortear as 
conversas. 

Voz 60 min 

 
 
 

4.2.3.2 SEGUNDA ETAPA: MÓDULOS 

 
 

MÓDULO 1 

 
 

Este módulo terá como objetivo a apropriação das funções da literatura 

que Candido nos faz refletir: 1. Ela é uma construção de objetos autônomos 

como estrutura e significado; 2. Ela é uma forma de expressão; 3. Ela é uma 

forma de conhecimento. As atividades que serão desenvolvidas terão por 

duração duas aulas de 50 minutos cada. 

Nas duas primeiras aulas, primeiramente será entregue para a turma o 

mito “A história de Aracne” (Livro VI, versos 1-145). Sobre os alunos responderão 

as seguintes questões: 

1. Qual o assunto principal abordado pelo texto e como surgiu? 
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2. Quais as emoções que o texto traz? 

3. Qual a visão de mundo de cada personagem? 

Logo após a primeira leitura, será feita uma apreciação conjunta entre o 

professor e os alunos e observado as construções textuais escolhidas pelo autor, 

para contar a história, relendo alguns versos com o objetivo de fazer com que 

eles identifiquem a diferença de um texto literário em detrimento dos outros 

textos. 

Dentro desta discussão deverá fazer parte a análise das emoções, as 

visões de mundo, os sentimentos dos personagens. E o que este texto revelou 

de experiência, de conhecimento para a vida dos alunos. 

Esta etapa da sequência didática será mais uma conversa, diante das 

respostas dos alunos, para percepção da turma de como a literatura traz algo 

novo, algo que ainda não foi visto, fazendo com que eles compreendam as 

atitudes alheias, vendo que o mito é algo atemporal e como forma de 

conhecimento. 

 
 

FASE PROCEDIMENTO RECURSOS DURAÇÃO 

1 (leitura) Leitura do mito Mito fotocopiado 50 min 

2(oral) Análise do mito a partir das 

respostas dos alunos 

Voz 

Trechos dos mitos 

50 min 

 

MÓDULO 2 

 
 

Neste módulo, serão utilizadas duas aulas de 50 minutos para os alunos 

conhecerem mais algumas histórias míticas, como Medusa (Livro IV, versos 765-

803) 

Com o texto em mãos, visível a todos, tentaremos fazer com que os alunos 

identifiquem as funções da literatura, de acordo com o que foi visto nas aulas 

anteriores. 

Logo após relembraremos os elementos de uma narrativa, assunto da 

grade curricular de anos anteriores, e tentaremos identificar nos textos algumas 

questões: O que aconteceu? Onde? Quando? Com quem? Qual o clímax da 

história? E o tempo verbal utilizado. 
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Os alunos serão motivados no rumo da construção de um mito, com 

temática de surgimento de algum animal que apreciem, de acordo com as 

características estruturais e literárias estudadas. Tarefa que será iniciada na 

escola e com a sua continuação em casa para a entrega no próximo encontro. 

Os objetivos deste módulo são refletir sobre as funções da literatura e 

construir a primeira versão da produção mítica. 

 
 

FASE PROCEDIMENTO RECURSOS DURAÇÃO 

1 (leitura) Leitura do mito Mito fotocopiado 20 min 

2 (escrita) Atividade sobre a compreensão 

do texto literário 

Caderno 

e caneta 

30 min 

3 (oral) Identificação dos elementos da 

narrativa 

Quadro e lápis 50 min 

4 (escrita) Escrita da primeira produção 

mítica 

Folha e lápis Em casa 

 
 

 

MÓDULO 3 

 
 

Com a entrega dos mitos feitas pelos alunos anteriormente a este módulo 

e consequente análise do professor dos textos, começará, nesta etapa, a 

reflexão sobre a linguagem. 

Para esta etapa de reflexão sobre a linguagem será utilizada duas aulas. 

Nesta etapa de reflexão incidirá sobre o uso dos elementos coesivos e 

tem por objetivo esclarecer o uso dos elementos coesivos. 

Traremos um texto simples para o exercício sobre a coesão e logo após 

escolheremos para apresentarmos em Datashow, trechos dos escritos de vários 

alunos que apresentaram a melhor adequação nos elementos coesivos, para a 

partir destes trechos analisarmos o uso dos elementos coesivos. 

Na próxima etapa, será trazido um texto de um aluno com lacunas que 

deverão ser preenchidas com alguns elementos que estabeleçam coesão. Esta 

etapa será feita de forma colaborativa, envolvendo todos os alunos com as suas 

contribuições, pois o exercício deverá ser corrigido oralmente. 
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Nesta etapa de reflexão incidirá sobre o uso dos elementos coesivos e 

tem por objetivo esclarecer o uso dos elementos coesivos. 

 
 

FASE PROCEDIMENTO RECURSOS DURAÇÃO 

1 (escrita) 
Resolução de exercício Caderno 

e lápis, voz 
30 min 

2 (oral) Explicação dos elementos 

coesivos, seus usos e 

sentidos 

Voz 30 min 

3 (escrita e oral) Atividade sobre coesão e 

correção oral 

Caderno e 

lápis, voz 

60 min 

 
 

4.2.3.3. AVALIAÇÃO 

 

 
Os alunos serão avaliados continuamente durante toda a aplicação da SD. 

Serão observados aspectos tais como: participação e nível de comprometimento 

com as atividades. 

Também serão avaliados pelo nível de evolução no processo de reescrita 

do mito, a partir das orientações que serão ministradas. 

A correção utilizada na produção dos textos será a denominada por Ruiz 

(2001), de indicativa, que consiste em marcar junto à margem as palavras, as 

frases e os períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. 

Também será usada a correção textual-interativa, em que os alunos serão 

avaliados no contexto da produção, recebendo bilhetes anexados ao texto 

escrito por eles, orientando-os para a reescrita. 

Assim sendo, a avaliação se dará pelos três aspectos: a produção textual, 

a prática de leitura e análise linguística, que será verificada a evolução durante 

o processo de construção do texto. 

 
 

4.2.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E AVALIAÇÃO DE 

RESULTADOS 
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O primeiro passo a ser realizado foi a escolha dos mitos, pois queríamos 

algo que eles pudessem identificar e apreciar, por isso a escolha foi por alguns 

mitos conhecidos previamente e outros totalmente desconhecidos para eles, 

mas com uma aplicação para a vida real. 

 
1ª, 2ª E 3ª AULAS 

 
 

Nas duas primeiras aulas, iniciamos com um pouco do contexto histórico 

de produção e trouxemos alguns nomes das entidades mitológicos para o 

apreciação e reconhecimento de nomes já conhecidos por eles e para o aumento 

do conhecimento sobre os nomes pertencentes a mitologia greco- latina. 

Logo após, distribuímos as folhas com os mitos de Eco e Narciso (Anexo 

1). Primeiramente, lemos o mito de Eco, para realizarem alguns questionamentos 

sobre o conhecimento que eles possuíam sobre a personagem “Eco”. 

Percebemos que alguns conheciam o substantivo e o que representava, depois 

da leitura passaram a conhecer a história mítica. Em seguida, lemos o restante 

da história que retrata Narciso e trouxemos após a leitura uma reportagem 

retirada do G1 para exemplificar a morte pela apreciação do belo é possível, e 

não é algo absurdo, necessariamente; notícia que trouxe discussões válidas e 

pertinentes. (Apêndices 1, 2 e 3) 

 
4ª E 5ª AULAS 

 
 

Partindo do conhecimento prévio dos alunos sobre a mitologia greco- 

latina, trouxemos o mito de Aracne (Anexo 2), personagem conhecida por alguns 

deles, após a árdua leitura causada pela quantidade de páginas, trouxemos 

alguns questionamentos sobre a criação literária, os pontos de vista de cada uma 

das personagens e sobre cada emoção que o texto trazia ao decorrer da 

narrativa. 

Estas percepções foram descritas por alguns dos alunos facilmente, mas 

outros precisaram ser incentivados a falarem para poder expressarem-se. Esta 

etapa da sequência didática foi mais uma conversa para a compreensão das 

funções da literatura, para percepção da turma de como a literatura traz algo 
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novo, algo que ainda não foi visto, fazendo com que eles compreendam as 

atitudes alheias, vendo que o mito é algo atemporal e como forma de 

conhecimento. 

 
6ª E 7ª AULA 

 
 

A aula iniciou-se com os questionamentos sobre o conhecimento que 

possuíam sobre a Medusa, a partir desta conversa surgiram filmes, desenhos, 

séries que se referiam a esta personagem, percebemos que é uma personagem 

muito conhecida pelos alunos, mas que desconheciam a origem dos cabelos de 

serpentes. 

Após a leitura, relembramos os elementos de uma narrativa, assunto da 

grade curricular de anos anteriores, e tentamos identificar nos textos algumas 

questões: O que aconteceu? Onde? Quando? Com quem? Qual o clímax da 

história? E o tempo verbal utilizado. 

Os alunos foram motivados para a construção de um mito, com temática 

de surgimento de algum animal que apreciem ou qualquer outra coisa que 

gostem, de acordo com as características estruturais e literárias estudadas. 

Tarefa que foi entregue no próximo encontro. (Apêndice 4) 

 
 

8ª e 9º AULAS 

 
Nesta aula foi feito a introdução do conteúdo de coesão, foi explanado o 

conteúdo e foi trazido um pequeno exercício de coesão por substituição. 

(Apêndice 5) 

Logo após, lidos os mitos, previamente, em casa, um dos mitos escritos 

pelos alunos foi digitado para a apreciação da turma e feito a atividade com 

respeito aos termos coesivos, a partir do estudo do texto. (Apêndice 6) 

 
 
 

 
4.2.5. CONCLUSÃO 
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Considerando tudo que foi realizado em sala, concluímos que essas 

atividades se mostraram produtivas para alunos, principalmente para os que 

participaram assiduamente durante todo o processo. 

A falta de assiduidade dos alunos em sala, prejudicou o processo, pois o 

acompanhamento das atividades ficou com lacunas. Outra dificuldade 

encontrada pelos alunos foi a leitura do texto ser muito dificultada uma vez que 

os textos serem carregados de vocábulos de difícil compreensão que merecia 

explicação, dificultando a fluidez do texto e algumas vezes, a compreensão. 

 
 

4.3. A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
 

A análise dos dados foi orientada com base nos seguintes objetivos 

específicos da pesquisa: a. incentivo à leitura dos mitos para a ampliação de 

conhecimentos sobre clássicos, b. escritura de um mito como produção textual, 

c. o estudo sobre conectivos utilizando as produções textuais dos alunos. 

Percebe-se a importância do mito, pois é um texto atemporal que discute 

as relações humanas. É um texto que nasce de uma necessidade até catártica 

humana de compreensão do mundo externo ou até da compreensão do mundo 

externo ou até mesmo da essência enquanto seres humanos, mas não 

trabalharemos o gênero mito com a turma citada, explanamos o gênero mito 

como gênero literário, na perspectiva de narrativa literária para sensibilizar a 

turma para os aspectos da literários do texto, assim como os elementos 

narrativos. 

A escolha dos mitos para sensibilização foi de grande importância para 

esse papel. Primeiramente foi escolhido Eco e Narciso pelo seu caráter poético 

e pela questão de amor a si próprio. Após foi escolhido Aracne por se pensar na 

aranha, animal conhecido por todos, mas com a receptividade baixa desse mito 

por questão de ser bastante longo, o terceiro mito foi escolhido pelo pequeno 

tamanho e pela história ser conhecida: Medusa. 

No primeiro momento, foram direcionadas duas aulas para a primeira 

parte da sequência didática: o contexto social, histórico e cultural da época de 

escrita dos mitos ovidianos. Apresentamos algumas entidades mitológicas e os 

alunos demonstraram ter algum conhecimento prévio trazido por alguns filmes 
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assistidos e livros lidos. Nesta etapa, participaram cerca de dezoito alunos; 

realizamos algumas perguntas para instigar o interesse dos alunos sobre a 

personagem Eco. A grande maioria conseguiu identificar a correlação entre o 

mito de Eco e a sua substantivação - o som que ecoa em ambientes fechados. 

Com o início do mito de “Eco e Narciso”, os alunos que estavam na sala, 

começaram a prestar atenção e questionar quem seria o Narciso, presente no 

início da história. Decidimos que iríamos nos deter em Eco e em outra aula 

conheceríamos a personagem Narciso. 

Com o término da narrativa sobre Eco, uma aluna exclamou em tom de 

surpresa: “E ela se transformou em uma voz!!!”. 

Na aula seguinte, com cerca de 12 alunos, demos início a continuidade da 

leitura e estudo de “Eco e Narciso”. A leitura ficou prejudicada, pois alguns alunos 

que estavam presentes na aula anterior, estavam ausentes nesta sala, desta 

forma a classe ficou prejudicada, pois, para alguns, a leitura ficou fragmentada. 

Desta forma a leitura do mito de Narciso, começou com um resumo da história 

de Eco, em seguida foi feita a leitura do mito de Narciso, que encantou alguns 

pela paixão que o ser pode sentir por si mesmo. 

Com o término da leitura, surgiram questionamentos sobre o absurdo de 

morrer por admirar para a sua própria imagem. Uns apontavam para o outro ou 

para si mesmo e afirmavam que eram “Narcisos”. Neste momento, trouxemos o 

texto retirado de um jornal que retratava um homem que morreu após subir em 

um morro para fazer uma selfie, desequilibrou-se e morreu em decorrência da 

queda. 

Com a história, trouxemos o mito para a contemporaneidade, fazendo com 

que eles compreendessem que os mitos são atemporais, e os comentários foram 

canalizados para esta posição. Desse modo, os alunos compreenderam a ideia 

de atemporabilidade. 

Estivemos na sala do ano 9º ano B, no quarto horário, para a leitura do 

mito de “Aracne”. Encontrei a turma mais cheia do que outras vezes, porém, 

menos interessada do que o costume. Uns faziam atividade de outra disciplina, 

outros conversavam aos cochichos, outros permaneciam ao celular. De uma 

turma de 30 alunos, apenas 5 permaneciam e permaneceram calados prestando 

a atenção ao texto. 
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Ao iniciar a aula, relembrei o que tínhamos visto nas outras aulas e alguns 

alunos lembraram a história de “Eco e Narciso” e a partir daí iniciamos a leitura 

do mito de Aracne. Após o início da leitura ainda entraram cerca de seis alunos 

para fazerem atividade de outras disciplinas. Durante a leitura, alguns alunos 

saíram para fazer o trabalho, alguns ficaram disfarçando, mas fazendo o mesmo 

trabalho, alguns estavam em conversas paralelas ou até mesmo ao celular. 

Ao fim, apenas cinco alunos estavam concentrados à leitura e 

interessando-se pela narrativa, mas a leitura foi muito árdua e dificultada pela 

extensão dos mitos, pela dificuldade do vocabulário, enfim foi uma experiência 

de leitura mais difícil e que dispendeu mais tempo para compreensão.. 

Após a leitura, foi questionado sobre as visões de mundo das 

personagens Aracne e Minerva – em que se assemelhavam? Quais as 

diferenças entre elas? – para os alunos observarem as visões de mundo que os 

personagens têm diante das várias perspectivas que a vida proporciona. 

Estas percepções foram descritas por alguns dos alunos facilmente, mas 

outros precisaram ser incentivados a falar para poder manifestar suas opiniões. 

Esta etapa da sequência didática foi mais uma conversa para a compreensão 

das funções da literatura, para percepção da turma de como a literatura traz algo 

novo, algo que ainda não foi visto, fazendo com que eles compreendam as 

atitudes alheias, vendo que o mito é veículo atemporal de transmissão de 

conhecimentos. 

Na outra aula, em dois horários seguidos, trabalhamos um mito mais curto, 

de apenas uma página, o mito de “Medusa”. Diferente do Aracne que é 

constituído por cinco páginas. Iniciamos com a introdução do conhecimento que 

possuíam sobre a história da Medusa. Nesta conversa, os alunos contaram parte 

da história da Medusa: sua morte, o seu matador, e outras coisas. Lemos o mito 

pausadamente, explicando algumas expressões e/ou dificuldade que o texto 

trazia. 

Neste momento, após leitura, fomos instigados pelos alunos aos juízos de 

valores dos personagens. Alguns surgiram com o questionamento: “Por que 

Minerva fez isso com ela, se foi culpa de Poseidon?”. Logo após esta análise das 

visões de mundo dos personagens, com o texto em mãos, analisamos as partes 

da narrativa, instigados pelos questionamentos: “O que aconteceu? 
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Onde? Quando? Com quem? Qual o clímax da história?”. Além disso, refletimos 

sobre o tempo verbal predominantemente utilizado. Após as respostas, 

lançamos a proposta de eles criarem um mito com temática de surgimento de 

algum animal que apreciassem ou qualquer outra coisa de que gostassem, de 

acordo com as características estruturais e literárias estudadas. A reposta dos 

alunos que estavam foi a mais diversa possível. Alguns se animaram e proferiram 

o que iriam fazer, outros falaram que não iriam conseguir, pois não sabiam fazer, 

outros, ainda, ficaram quietos e baixaram a cabeça e começaram a escrever algo 

no caderno. 

Com os ânimos apaziguados, com o tempo que restava, eles começaram 

a escrever. Alguns já nos mostraram os mitos semiprontos, outros já haviam 

terminado, mas pedi que passassem a limpo e observassem as questões 

ortográficas. Os mitos escritos foram entregues na sala em outro momento. 

Neste outro momento, participaram doze alunos e teve duração de duas 

aulas. Foi o momento do estudo da reflexão da língua, mais precisamente, o 

estudo dos elementos coesivos. Explicamos o assunto com o auxílio de slides. 

Logo após os alunos fizeram um pequeno exercício sobre coesão por 

substituição que foi corrigido em sala de aula, e houve a tentativa de retirada  de 

dúvidas. Em seguida, realizamos outro exercício de coesão por substituição, 

usando um mito escrito por um aluno e sanamos algumas dúvidas pertinentes 

ao processo de escrita. 

 
 

 
4.4. A REFLEXÃO DA PROPOSTA PARA A SALA DE AULA 

 
Este trabalho de pesquisa, com proposta interventiva, teve como 

finalidade implementar e unir a prática de leitura literária com a produção textual 

e a reflexão da linguagem, esforço idealizado e feito por Bakhtin, quando atuava 

como professor da língua materna, nos anos de 1940. “Bakhtin também se 

preocupava com um ensino que, tratando abstratamente a língua não lograva de 

fato ensinar seu comportamento vivo aos alunos.” (Brait, 2013, 

p.   9-10).  Proposta  nada   distante   da   nossa   necessidade,  pois  os  PCNs 
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direcionam o ensino articulado e não fragmentado do ensino no âmbito do ensino 

da Língua Portuguesa. 

Na tentativa de alargamento do conhecimento dos clássicos e dos mitos 

ovidianos, foi trabalhado esta sequência didática em uma turma de 9º ano do 

turno matutino da Escola Estadual Rosa Pignataro. O trabalho foi considerado 

positivo, apesar de ter tido alguns problemas que comprometeram a aplicação 

da SD: 

a) No primeiro momento, observou-se que os alunos conheciam as histórias 

míticas, por causa da leitura de alguns livros como a saga de Percy Jackson, 

escrita por Rick Riordan, como também pela apreciação de filmes com temas 

mitológicos: Furia de Titãs, Percy Jackson e o mar de monstros. Esta sintonia 

com o tema tornou mais fácil o estudo dos mitos. 

b) As atividades foram prejudicadas devida a pouca participação dos alunos 

(baixa assiduidade). A turma, oficialmente formada por trinta  alunos, não atingia 

o número médio de quinze alunos. Além disso, apenas  cinco alunos participaram 

de todas as aulas. 

c) À medida que avançávamos no trabalho com os mitos, percebíamos o 

empenho de alguns alunos com o aprendizado e com a leitura desse processo 

interventivo. Alguns alunos apáticos que não participavam passaram a se 

envolver no processo. Outros não se envolveram, realizavam apenas aquilo que 

era pedido sem nenhum entusiasmo perceptível. 

d) A perspectiva de trabalhar a tríade “reflexão da linguagem, produção 

textual e texto literário” é possível e de grande alcance em aprendizado pelos 

alunos, apesar de árdua por causa do trabalho que demanda do professor. 

e) Como construtora de uma sequência didática, senti a necessidade de 

aprender mais. Em minhas pesquisas, percebi que há muito material escrito 

sobre as análises críticas das sequências didáticas, e alguns exemplos de 

sequências didáticas, mas não encontrei nenhuma sequência tendo como estudo 

literário o mito. 

f) No curso de Letras, no qual me licenciei em 2006, não nos instigavam a 

usar as diretrizes dos PCNs, que eram vigentes à época. Tornei-me professora 

e leciono acerca de 10 anos, em escolas públicas, ministrando aulas de Língua 

Portuguesa e só atentei para este aspecto neste último ano, ou seja, só agora 

reconheci essa fragilidade em minha formação. O não direcionamento dos 
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preceitos dos PCNs em sala de aula por partes dos professores é perceptível, 

demonstrando uma fragilidade na formação estudantil e na falta da formação 

continuada, como assim corrobora com nossa opinião Barbosa (2008, p. 149) 

quando retrata a formação continuada do professor como um meio de 

melhoramento da qualidade de ensino: “Dentre estas, consideramos que a 

formação continuada de professores e demais educadores deva ser privilegiada, 

sem o que a prática de sala de aula não sofrerá mudanças substanciais na 

direção pretendida”. 

Neste contexto, dentro desta sala de aula, procuramos desenvolver esta 

sequência didática para que os alunos conseguissem chegar a série seguinte 

com menos problemas de leitura no que diz respeito ao texto literário, 

compreendendo o mito como um escrito atemporal, produzindo um texto 

narrativo seguindo os aspectos estudados das narrativas e tendo uma 

experiência de reflexão da língua sendo feita com base nos textos, sendo a 

gramática sendo estudada em uso. 

Para conseguirmos este objetivo, deixamos como proposta para o 

professor uma sequência didática que poderá adaptada à sua realidade, 

contribuindo para que professores trabalhem a leitura do texto literário 

produzindo os saberes da literatura e melhorando a educação literária, a 

capacidade de produção textual e a reflexão linguística dos discentes, a partir da 

tríade preconizada. 
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CONCLUSÃO 
 

A presente dissertação teve como propósito discutir a importância e 

relevância de ensinar aos alunos um estudo articulado, assim como preconiza 

e instiga os PCNs. O ensino dentro de uma tríade: leitura literária, reflexão 

gramatical e produção textual, assim como também propor e relatar uma 

proposta de intervenção para ser aplicada por professores do ensino 

fundamental, contribuindo para o desenvolvimento das práticas da sala de aula. 

O trabalho articulado fez se necessário devido à grande dificuldade de 

leitura e compreensão em textos literários que os alunos apresentavam e não 

conseguiam articular o conteúdo gramatical estudado com a escrita de seus 

textos. Dessa maneira, sentimos a necessidade de trabalhar alguns dos mitos 

ovidianos, de forma que o significado da literatura estive mais presente e ser 

percebida como algo atual, utilizando a estrutura narrativa para se construir 

mitos e utilizando os elementos coesivos para a construção das ideias no texto. 

Para atingir o objetivo traçado inicialmente, foi aplicada uma sequência didática 

produzida para a articulação do ensino do texto literário, reflexão gramatical e 

a produção textual, aplicada numa turma de 9º ano. O texto utilizado foi escrito 

na antiguidade por Ovídio e a tradução lida é de origem lusitana. É 

imprescindível que o aluno tenha esse contato com o texto literário, assim 

como afirma Lajolo (1993) “o cidadão para exercer plenamente sua cidadania, 

precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar- se 

usuário competente”, desta forma a literatura exerce um grande poder na 

vida do indivíduo, ela auxilia na sua formação, desenvolvendo seu intelecto e 

integra o meio social em qual está inserido, por isso, faz necessário 

desenvolver práticas nas quais a literatura esteja inserida no ambiente escolar, 

para que a pessoa usufrua de todos os benefícios que a literatura tem a 

oferecer precisa conhecer, aprofundar-se, humanizar-se como retrata Candido 

(1995). 

A proposta de intervenção ministrada nesta turma teve por objetivo geral 

contribuir para o aperfeiçoamento da leitura e da produção de textos, fomentando 

os conhecimentos linguísticos dos alunos e de reflexão da língua por meio da 

obra ovidiana, Metamorfoses. A leitura literária foi alcançada 
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promovendo a análise crítica do texto, considerando a pertinência das 

informações e dos juízos de valor, para após produzir mitos a partir de uma 

sequência textual, proporcionando reflexão linguística sobre o emprego das 

conjunções como facilitador da coesão textual. 

A produção textual foi promovida após as leituras de alguns mitos, e 

revisão e estudo das características das narrativas, mas a proposta das 

metamorfoses dos seres tinha que ser mantida, assim como nos textos lidos e 

assim os alunos fizeram seus mitos, construíram suas histórias com a sua 

criatividade e sua percepção do mundo. 

O estudo da reflexão linguística foi baseado nos textos dos alunos e usado 

para refletirmos sobre o uso de alguns termos coesivos e como eles funcionavam 

e qual significado ele trazia para aquele contexto de uso. O ensino gramatical 

desta forma foi muito mais proveitoso com relação ao aprendizado, surtiu mais 

efeito, pois os alunos puderem perceber a língua funcionando dentro do texto, 

do que apenas lançar conceitos e exemplos para fazer avaliações. 

E quanto as leituras dos mitos, foi muito dificultada pela linguagem 

rebuscada e termos sintáticos invertidos que os alunos não haviam o hábito de 

ler textos com esta característica sintática, dificultou muito a leitura, mas com o 

auxílio de interpretação de alguns termos difíceis ou personagens 

desconhecidos a leitura se tornou compreensível e o conhecimento agradável. 

A tríade foi possível de ocorrer por causa do empenho para a produção 

da sequência didática, muita conversa com os alunos e o estudo dos textos para 

a compreensão dos termos coesivos, enfim foi um trabalho árduo, mas 

gratificante. Com esse trabalho, foi possível garantir o espaço de aprendizado na 

sala de aula, fomentando pessoas capazes a conseguir se expressar de forma 

clara, expressando o que pensam e compreender um pouco da humanização, o 

contato com o que existe mais intrínseco no ser humano. 

Por fim, reiteremos a necessidade de ensinar de forma una a reflexão 

gramatical, produção textual e leitura do texto literário, pois os bônus para os 

alunos são de grande valia, os PCNs militam a favor deste ensino. Cabe registrar 

que houve, durante todo período da transposição didática, cooperação mútua 

entre professor e alunos, salvo alguns alunos. 
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ATIVIDADE 1 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

O MITO 

 
 

Compor narrativa significa falar ou escrever sobre o passado, presente ou 

futuro. Quem fala ou escreve sobre o passado é basicamente um autor individual 

ou a tradição anônima. 

Como estas narrativas não foram criadas apenas para o entretenimento 

das pessoas, pois são elas que revelam a necessidade que todos os povos, num 

determinado momento de sua história, sentiram de explicar o mundo, assim 

criam-se os mitos. 

O mito significa toda história tradicional que, durante muito tempo, antes 

de ser registrada pela escrita, foi transmitida oralmente. 

Estas histórias sustentam o presente, garantindo as bases culturais da 

civilização, seja ela grega, latina, africana ou indiana. 

Falaremos sobre os mitos Ovidianos. Públio Ovídio Nasão era o filho mais 

novo de uma família com situação abastada. Nasceu em Sulmo, a 20 de março 

de 43 a.C. Foi enviado à Roma para prosseguir os estudos, juntamente com seu 

irmão mais velho, por volta de 31 a.C. Depois de alguns anos, Ovídio vai à 

Atenas. Quando regressa à Roma, começa a trabalhar em uma carreira pública, 

mas abandona a profissão para dedicar-se à poesia, algo que o pai não apoiou. 

Por volta dos quarenta cinco anos, Ovídio passa a se dedicar a dois 

projetos: Fastos, que é um calendário poético do ano romano, e Metamorfoses, 

um livro de mitos. Nesta época, Roma era um lugar efervescente, tanto do ponto 

de vista social e político, como cultural. 

 
REFERÊNCIAS 

MACHADO, Irene A. Literatura e redação: os gêneros literários e a tradição 

oral. 1º ed. São Paulo. Editora Scipione, 1994. 

ALBERTO, Paulo Farmhouse. Introdução. In: OVÍDIO. Metamorfoses. Trad. 

Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Cotovia, 2007. 
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ATIVIDADE 2 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

 
DIVINDADES MITOLÓGICAS 

 
 

A morada dos deuses era o cume do Monte Olimpo, na Tessália. Uma 

porta de nuvem, da qual tomavam conta as deusas chamadas Estações, abria- 

se a fim de permitir a passagem dos imortais para a Terra e para dar-lhes 

entrada, em seu regresso. 

 Júpiter (Zeus), embora chamado pai dos deuses e dos homens, tivera um 

começo. Seu pai foi Saturno (Cronos) e sua mãe Réia (Ops). Saturno e Réia 

pertenciam à raça dos Titãs, filhos da Terra e do Céu, que surgiram do Caos. 

 Juno (Hera), a esposa de Júpiter e rainha dos deuses. 

 Íris, a deusa do arco-íris, era a servente e mensageira de Juno. 

 Vulcano (Hefesto), o artista celestial, era filho de Júpiter e de Juno. 

Nascera coxo e sua mãe sentiu-se tão aborrecida ao vê-lo que o atirou para fora 

do céu. 

 Marte (Ares), deus da guerra, era também filho de Júpiter e de Juno. 

 Febo (Apolo), deus da arte de atirar com o arco, da profecia e da música, 

era filho de Júpiter e de Latona, e irmão de Diana (Ártemis). 

 Vênus (Afrodite), deusa do amor e da beleza, era filha de Júpiter e Dione. 

 Cupido (Eros), deus do amor, filho de Vênus, e seu companheiro 

constante. Armado com seu arco, desfechava as setas do desejo no coração dos 

deuses e dos homens. 

 Minerva (Palas), a deusa da sabedoria, era filha de Júpiter, mas não tinha 

mãe. Saíra da cabeça do rei dos deuses, completamente armada. 

 Mercúrio (Hermes), filho de Júpiter e de Maia, era o deus do comércio, 

da luta e de outros exercícios ginásticos e até mesmo da ladroeira; em suma, de 

tudo quanto requeresse destreza e habilidade. 
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 Ceres (Deméter), deusa da agricultura. 

 Baco (Dioniso), deus do vinho, era filho de Júpiter e de Semeie. 

 Ninfa é conhecida como a divindade que habita os lagos, florestas, 

bosques, rios, montanhas e demais ambientes da natureza. Segundo a mitologia 

grega, as ninfas são classificadas em diferentes classes, de acordo com o 

ambiente onde habitam e os seus hábitos. Alguns dos tipos de ninfas mais 

conhecidos são: 

 Dríades: típicas das florestas de carvalhos; 

 Nereídes: filhas de Nereu, associadas ao Mar Mediterrâneo (águas 

calmas e litorâneas); 

 Oréades: ninfas das montanhas; 

 Musas: filhas de Zeus e Mnemosine; 

 Quione: ninfa da neve; 

 Náiades: ninfas das águas doces; 

 Auras: ninfas das brisas; 

 Antríades: ninfas das cavernas e grutas. 

 
 
 

REFERÊNCIA 

 
 

http://historiadomundo.uol.com.br/artigos/deuses-gregos-romanos.htm 

http://historiadomundo.uol.com.br/artigos/deuses-gregos-romanos.htm
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ATIVIDADE 3 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

 

Leia esta notícia de jornal e observe o que há de semelhante ou 

diferente entre a pessoa da reportagem e o Narciso dos mitos ovidianos. 

 
ARTISTA PLÁSTICO MORRE AO CAIR DE UM PENHASCO ENQUANTO 

TIRAVA UMA SELFIE 

 
O artista plástico Pierre de Freitas morreu após cair de um penhasco na 

região da Serra do Carmo, na zona rural de Palmas, na manhã deste domingo (15). 

O acidente aconteceu em uma trilha de difícil acesso. Segundo os Bombeiros, o 

homem caiu de uma altura de cerca de 70 metros. 

A perícia esteve no local e informou que, segundo relatos de testemunhas, 

ele estava no topo tentando fazer uma selfie, quando escorregou e caiu. 

Conforme a corporação, o acidente ocorreu em uma trilha pouco utilizada. 

Parentes da vítima informaram aos militares, que Freitas sempre ia ao local fazer 

fotos. 

A perícia informou ainda, que o corpo foi encontrado preso a uma árvore e 

no local havia muito sangue. Também foram encontrados os pertences da vítima 

como tênis, óculos e uma corrente de ouro  que estavam espalhados pela vegetação 

por onde o corpo foi caindo. 

 
REFERÊNCIAS 

 
 

Fonte: http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/homem-morre-ao-cair- 

de-+penhasco-na-serra-do-lajeado.html 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/homem-morre-ao-cair-de-%2Bpenhasco-na-serra-do-lajeado.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/homem-morre-ao-cair-de-%2Bpenhasco-na-serra-do-lajeado.html
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ATIVIDADE 4 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

 

1. De acordo com a história que vocês leram, identifiquem as partes 

principais da narrativa: 

 
 O conflito: é qualquer componente da história que se opõe a outro, 

criando tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. 

 

 

 
 
 

 Clímax: é o momento culminante da história, no qual o conflito chega a 

seu ponto máximo. 

 

 

 

 
 

 Personagens: 
 
 

 

 

 
 

 Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, 

morais, psicológicas, em que vivem os personagens. 

 

 
 
 

 Narrador: 
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ATIVIDADE 5 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

 
 

 

1. Estabeleça a coesão do texto abaixo, valendo-se de expressões que 

substituam o excesso do emprego da palavra “golfinho”. Utilize expressões que, 

mesmo não oficiais, possam servir como substitutas. 

 
 

“O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo 

acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. O 

golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos 

estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que golfinho pede 

ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. O golfinho 

aprende facilmente os truques que o homem ensina e é por isso que muitos 

golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o 

mundo” (Revista Ciência Hoje). 
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ATIVIDADE 6 

ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO 

ALUNO:  

SÉRIE: 9º ANO 

 

1. Articuladores: preencha as lacunas com o articulador que considerar 

mais apropriado para o sentido do texto. 

O PEIXE LARA 

 
 

Nas terras aquíferas, encharcadas pelas correntes marítimas do Atlântico, 

jazia uma mulher cuja beleza era formidável. Ao  resplandecente brilho do nascer 

do sol, refletia-se nas águas a imagem de Lara: pescadora da vila Anselmo, fruto 

de um aglomerado de famílias circunvizinhas, 

    (Lara) de contagiante ternura atraía os olhares de 

quem  (Lara) via. Apaixonada pelas águas e suas encantadoras 

criaturas,  passava  a  maior  parte  do  (o tempo de Lara) tempo 

dedicando-se a terapêutica atividade da pesca. 

Em uma dessas pescarias, uma tragédia vinha a acontecer: o barco 

  (Lara) havia naufragado, deixando –  (Lara) sujeita as mais 

cruéis  adversidades. A mercê  dos  perigos iminentes,   (Lara) 

única escolha era esperar pelo pior. 

Criaturas de extravagante horrorosidade pairavam ao derredor, o ensurdecedor 

som   da   maré  bradava  enfurecidamente,  (conectivo  de 

adversidade) uma pequena força de esperança persistia em seu coração. 

Então  (Lara) clamou ao senhor das águas para poupá- 

  (Lara) de tamanha dor e sofrimento. 

As preces   (Lara) rugiam com espantosa 

convicção  que  ao ressoar de   (Lara) oração, Poseidon, 

atentou  seus olhares para  (Lara). Fascinado com tremenda 

agonia,  (Poseidon), da ponta do seu tridente mágico, fez cair 

uma transformação ao seu corpo. 
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   (Lara) já não era mais como antes. Em vez de braços 

possuía   nadadeiras,   no  lugar   de   pele havia  escamas,      

(conectivo de adversidade) sua majestosa beleza ainda residia na forma de um 

peixe.   (Lara) vida, a partir desse momento, era conviver 

com quem mais amava: o mar. 

Há quem diga que até hoje seus mergulhos são frequentes naquele 

lugar. 
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ANEXO 1 - O MITO DE NARCISO RETIRADO DO LIVRO METAMORFOSES 
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ANEXO 3 - O MITO DE ARACNE RETIRADO DO LIVRO METAMORFOSES 
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ANEXO 4 - O MITO DE MEDUSA RETIRADO DO LIVRO METAMORFOSES 
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ANEXO 5 - TEXTO ESCRITO PELO ALUNO 
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ANEXO 6 - TEXTO ESCRITO PELO ALUNO 
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ANEXO 7 - TEXTO ESCRITO PELO ALUNO 
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ANEXO 8 - TEXTO ESCRITO PELO ALUNO 
 
 
 

ANEXO 9 - TEXTO ESCRITO PELO ALUNO 
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