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RESUMO 

 

Considerando que as situações de ensino devem levar os alunos a refletirem 

sobre a linguagem para assim compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às 

situações e aos seus propósitos, conforme nos mostram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é que surge o presente trabalho, resultado de uma 

intervenção pedagógica, de caráter qualitativo, em uma turma do 9º ano de 

uma escola pública do município de Natal, no Rio Grande do Norte. Nossa 

pesquisa consistiu na identificação das interferências linguísticas enquanto 

sintoma de Tradições Discursivas no processo de escrita dos alunos, de acordo 

com os postulados de Kabatek (2006). Entende-se por interferência linguística 

o desvio das normas de uma língua a partir do aparecimento de elementos de 

uma outra, seja no campo fonético, morfológico, sintático ou lexical, segundo 

Kabatek (1997). A partir desse conceito, nosso estudo propôs-se investigar a 

presença das interferências entre variedades e suas influências no 

deslocamento das produções textuais no contínuo de oralidade e de 

escrituralidade, com base em Koch e Oesterreicher (1990), por meio da 

comparação entre as produções iniciais e as finais. Para tanto, fundamentamo-

nos na Linguística Textual, segundo Coseriu (2007), a partir da distinção entre 

os três níveis do falar: o universal, o histórico e o individual. Através da 

execução de uma sequência didática, modelo sistemático proposto por Dolz e 

Schneuwly (2004), os alunos produziram o gênero textual artigo de opinião, 

sobre o qual nos apoiamos teoricamente nas contribuições de Brakling (2000). 

Justifica-se a escolha pelo gênero por sua pertinência para a expressão de um 

entendimento crítico e reflexivo de temas relevantes na sociedade, através de 

variedades cultas. Ao final da intervenção e da análise dos resultados, 

constatamos o deslocamento das produções no contínuo de textos, através da 

substituição, pelos alunos, de interferências que caracterizam a oralidade, pelo 

emprego de estruturas voltadas à distância comunicativa, conforme exigência 

do contexto em questão. 

 

 

Palavras-chaves: gênero artigo de opinião; interferências linguísticas; 

oralidade; escrituralidade; sequência didática; Tradições Discursivas. 



ABSTRACT 
 
 

Considering that teaching situations should lead students to reflect on language 

in order to understand it and to use it appropriately to the situations and its 

purposes, as the National Curriculum Parameters show us, it is the present 

work, the result of a pedagogical intervention, of a qualitative nature, in a 9th 

grade class from a public school in the city of Natal, Rio Grande do Norte. Our 

research consisted in the identification of linguistic interferences as a symptom 

of Discursive Traditions in the students' writing process, according to the 

postulates of Kabatek (2006). It is understood by linguistic interference the 

deviation of the norms of a language from the appearance of elements of 

another, be it in the phonetic, morphological, syntactic or lexical field, according 

to Kabatek (1997). Based on this concept, our study aimed to investigate the 

presence of interference between varieties, and their influence on the 

displacement of textual productions in the oral or writing continuum, based on 

Koch and Oesterreicher (1990). initial productions and finals. For this, we are 

based on Textual Linguistics, according to Coseriu (2007), from the distinction 

between the three levels of speaking: the universal, the historical and the 

individual. Through the execution of a didactic sequence, a systematic model 

proposed by Dolz and Schneuwly (2004), the students produced the textual 

genre opinion article, on which we theoretically support the contributions of 

Brakling (2000). The choice by gender is justified by its relevance to the 

expression of a critical and reflective understanding of relevant themes in 

society through the cultivated variety. At the end of the intervention and the 

analysis of the results, we see the displacement of the productions in the 

continuum of texts, through the substitution by the students of interferences that 

characterize orality, by the use of structures focused on the communicative 

distance, as required by the context in question 

 

 

Keywords: gender opinion article; linguistic interference; orality; scripturality, 

didactic sequence; Discursive Traditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, as pesquisas sobre a oralidade começaram a se desenvolver 

mais intensamente a partir da segunda metade do século XX, originando 

trabalhos como o Projeto de Estudo da Norma Urbana Linguística Oral 

Culta (NURC), na década de 1970; o Projeto Censo Linguístico do Rio de 

Janeiro, em 1982; o Projeto A Linguagem Falada em Fortaleza, em 1988; o 

Projeto de Gramática do Português Brasileiro Falado, também em 1988, entre 

outros (cf. Castilho 2012, p. 214). Como resultado, a visão de que fala e escrita 

constituem uma dicotomia foi abandonada, dando lugar ao entendimento de 

que as duas variedades estão em um contínuo (cf. Castilho 2012, p. 222), 

percorrendo diferentes graus de formalidade. Como exemplo, Corrêa (2004, p. 

78 apud CASTILHO, 2012, p. 222) comprovou o encontro entre o escrito e o 

falado nas produções textuais de vestibulandos, o que nos leva a depreender 

acerca do interesse pela oralidade diante das questões de ensino. 

Nesse sentido, Marcuschi (2010) destaca que a oralidade é um 

importante tópico a ser abordado na sala de aula, o que pode ser comprovado 

nos documentos que tratam da questão do ensino no Brasil, entre eles os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – doravante PCN -, o qual afirma que: 

 
cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 
planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se 
de propor situações didáticas nas quais essas atividades façam 
sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, 
tomado como mais apropriado para todas as situações. A 
aprendizagem de procedimentos apropriados de fala e de escuta, em 
contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si 
a tarefa de promovê-la (BRASIL, 1998, p.25). 

 

Ainda em relação ao que nos dizem os PCN, é relevante destacar que: 

 
Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão 
como objetos privilegiados de ensino-aprendizagem na escola se 
justifica, na medida em que não faz sentido propor aos alunos que 
aprendam o que já sabem. Afinal, a aula deve ser o espaço 
privilegiado de desenvolvimento de capacidade intelectual e 
linguística dos alunos, oferecendo-lhes condições de 
desenvolvimento de sua competência discursiva. Isso significa 
aprender a manipular textos escritos variados e adequar o registro 
oral às situações interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, 
implica usar padrões mais próximos da escrita. (BRASIL, 1998, p.30) 
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Como podemos perceber, o contexto escolar é o espaço onde o aluno 

deve ter contato com as variedades cultas, tanto na modalidade falada quanto 

na escrita. Entretanto, alguns dados comprovam a dificuldade para a sua 

aquisição, como a ausência do hábito de leitura no Brasil. Tal prática deve ir 

além da escola, uma vez que é por meio da leitura que se pode adquirir, entre 

outros elementos, repertório para a produção escrita formal. 

De acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, 

realizada em 2016, pelo instituto Pró-Livro e executada pelo Ibope Inteligência, 

a referência para a definição de leitor é quem leu, completamente ou em 

partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Já o não leitor é aquele 

que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos três meses, mesmo que 

tenha lido nos últimos doze. 

Embora a pesquisa tenha constatado uma singela evolução em relação 

ao número de leitores nos anos anteriores - em 2011, eles representavam 50% 

da população; em 2015, são 56% - o percentual no Brasil ainda é baixo. O 

índice de leitura indica que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano – desses, 

0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria. Do total de 

livros lidos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes. A média anterior era 

de 4 livros lidos por ano. 

Considerando a dificuldade para a apropriação de variedades cultas, 

nosso trabalho se justifica pela necessidade de se refletir sobre a escrita 

margeada por marcas de oralidade, algo recorrente nos textos redigidos por 

nossos alunos, nas atividades escolares. 

A partir desse entendimento, o presente trabalho busca contribuir para a 

incorporação da língua falada às práticas de ensino, do ponto de vista do 

modelo de Tradições Discursivas. Nessa perspectiva teórica, a oralidade é 

entendida como a linguagem da imediatez comunicativa, isto é, da 

aproximação com o eu-aqui-agora1 da enunciação, enquanto a escrituralidade 

é a esfera da distância comunicativa, ou seja, do afastamento do eu-aqui-agora 
                                                           
1
 Segundo Fiorin (2017), as categorias que compõem a enunciação são a pessoa, o espaço e o 

tempo. A enunciação é a instância do ego, hic et nunc, isto é, do eu, aqui e agora, porque, 
nela, alguém, num espaço e num tempo criados pela linguagem, toma a palavra e, ao fazê-lo, 
institui-se como “eu”, e dirige-se a outrem, que é instaurado como um “tu”. Isso é o conteúdo da 
enunciação. As categorias de pessoa, de espaço e de tempo vão constituir aquilo que 
Benveniste vai nomear de “o aparelho formal da enunciação” (Benveniste, 1974, p. 79- 88, 
apud FIORIN, 2017). Koch e Oesterreicher postulam ainda que a distância ou a aproximação 
do ego, hic et nunc é determinada por outros fatores como os sociais ou emocionais. 



16 
 

da enunciação (cf. Koch; Oesterreicher, 1990). Os dois referidos polos não são 

dicotômicos: esse modelo postula que todos os textos possuem um perfil 

medial e concepcional. Quanto ao perfil concepcional, há um contínuo de 

Tradições Discursivas e de variedades linguísticas. As tradições, por sua vez, 

veiculam variedades linguísticas e, por isso, determinadas variedades só 

podem ser adquiridas através de determinados gêneros. 

Diante do exposto, é que surgem nossas questões de pesquisa, 

seguidas dos objetivos. Antes, convém salientar que o trabalho é vinculado ao 

Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – o qual tem 

como particularidade o fato de que a pesquisa realizada deve apresentar 

natureza interpretativa e interventiva, e ter como objeto de investigação um 

problema da realidade escolar e/ou da sala de aula do mestrando no que 

concerne ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental. Por essa razão, nossas questões de pesquisa e os objetivos são 

voltados tanto para o ensino quanto para a análise: 

Como questionamentos direcionados ao ensino, temos:  

 A escuta e a leitura de textos da esfera da escrituralidade, 

especificamente a jornalística, podem contribuir para a aquisição de 

variedades e tradições da distância comunicativa? 

 Pode uma proposta de sequência didática orientada pela escuta e leitura 

de gêneros jornalísticos e pela produção de artigos de opinião propiciar 

a aquisição de tais variedades e tradições? 

 

Quanto ao objetivo principal de ensino, nossa pesquisa pretende tornar o 

aluno capaz de: 

 adquirir Tradições Discursivas (estilo composicional, ponto de 

vista, entre outros) e variedades linguísticas da escrituralidade, 

especialmente aquelas que atravessam gêneros da esfera 

jornalística, como o artigo de opinião. 

 

Com a finalidade de alcançar esse propósito, foram definidos como 

objetivos específicos de ensino, permitir ao aluno: 

 conhecer os usos das tradicionalidades e variedades linguísticas 

adequadas para o propósito comunicativo, a partir de seus 
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conhecimentos prévios, por meio da leitura de textos como reportagens 

e artigos de opinião a respeito da Reforma do Ensino Médio no Brasil; 

 identificar os usos das tradicionalidades e variedades linguísticas 

adequadas para o propósito comunicativo em questão; 

 empregar tais tradicionalidades e variedades linguísticas na produção do 

gênero artigo de opinião, por meio da retextualização e deslizamento  de 

suas produções no contínuo  de oralidade e de escrituralidade. 

 

Ao delimitarmos os objetivos direcionados à análise, propomo-nos 

investigar a presença das interferências linguísticas (transposição, 

hipercorreção e divergência2) como sintoma de Tradições Discursivas na 

produção escrita dos alunos, com base nos estudos de Kabatek (1997). 

Entende-se por interferência linguística o desvio das normas de uma língua a 

partir do aparecimento de elementos de uma outra, seja no campo fonético, 

morfológico, sintático ou lexical; no caso do presente trabalho, consideramos a 

interferência entre as variedades populares e cultas. Para o autor, os indivíduos 

definem sua posição social não apenas mediante a seleção de uma variedade 

linguística concreta, mas também por demonstrarem suas relações com 

diferentes grupos por meio da combinação de elementos pertencentes a 

diferentes variedades. Sendo assim, o reconhecimento das interferências 

constitui um importante aspecto para verificar as tradições presentes, uma vez 

que o trânsito entre a distância e a proximidade comunicativa revela o uso de 

Tradições Discursivas diversas. 

Sendo assim, em relação ao procedimento de análise, nossa pesquisa 

apresenta como questionamento: 

 Quais tipos de interferência linguística ocorrem nas produções 

dos alunos e o que revelam a respeito do espaço e deslocamento 

de tais textos no contínuo de oralidade e escrituralidade? 

 

Considerando tal questão, nossa pesquisa tem como objetivo principal 

para a análise: 

                                                           
2
 Para Kabatek (1997), as interferências linguísticas podem ocorrer por transposição, 

hipercorreção, divergência e convergência. No entanto, para nosso trabalho, consideramos 
apenas as três primeiras para análise, como esclareceremos mais adiante. 
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 verificar se a intervenção pedagógica promove a aquisição de 

Tradições Discursivas e de variedades linguísticas da 

escrituralidade, por meio da análise das interferências linguísticas 

nas produções, segundo Kabatek (1997).   

 

No que se refere aos objetivos específicos de análise, nossa pesquisa 

pretende: 

 investigar o deslocamento das produções do gênero artigo de opinião no 

contínuo de oralidade e de escrituralidade por meio da análise dos tipos 

de interferência linguístico-textual, segundo Kabatek (1997), sendo elas 

a de transposição, da hipercorreção e da divergência; 

 identificar as ocorrências dos três tipos de interferência linguística nos 

dados do corpus; 

 comparar a distribuição dos três tipos de interferência nos diferentes 

grupos de redações do corpus; 

 interpretar os resultados quanto ao possível deslocamento das 

produções textuais no contínuo de oralidade e de escrituralidade. 

 

Dessa forma, nosso trabalho de natureza interventiva deu-se em uma 

turma de 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Professor 

Veríssimo de Melo, localizada na zona oeste da cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte, durante o ano letivo de 2017. A investigação se concentrou 

na análise da produção do gênero textual artigo de opinião, cujo eixo temático 

foi a Reforma do Ensino Médio no Brasil, sancionada pelo governo federal no 

mesmo ano. O corpus é constituído por 22 (vinte duas) produções para 

diagnóstico; 22 (vinte e duas) produções reescritas, mais 22 (vinte duas) 

produções finais após a intervenção, as quais fazem parte de uma coletânea 

publicada em um blog, e disponível no endereço 

www.reformarounao.blogspot.com. Justifica-se a escolha pelo gênero por sua 

importância para a expressão de um posicionamento crítico e reflexivo a 

respeito de assuntos relevantes na sociedade, através de variedades cultas.  

A organização de nosso estudo se apresenta, primeiramente, na 

exposição dos aportes teóricos que embasaram a pesquisa, seguida da 
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metodologia aplicada, da análise dos resultados após a intervenção e, por fim, 

das considerações finais. 

Após a presente introdução, no capítulo 2, são explanadas as 

contribuições da Linguística Textual com base nos estudos de Coseriu (2007), 

como os três níveis do linguístico: o universal, o histórico e o individual, além 

de reflexões sobre o conceito de texto. O modelo de Tradições Discursivas e a 

definição de gênero surgem a partir das contribuições de Kabatek (2006) e de 

Bakhtin (2011), respectivamente. O contínuo de oralidade e de escrituralidade 

são fundamentados pelos estudos de Koch e Oesterreicher (1990), os quais 

serviram de embasamento para os trabalhos de Marcuschi (2010), e o de 

interferência linguística (transposição, hipercorreção, convergência e 

divergência), a partir de Kabatek (1997), precedidos por um breve histórico das 

contribuições da Sociolinguística para o estudo da variação.  

  Ainda no mesmo capítulo, abordamos o ensino de língua portuguesa na 

perspectiva dos gêneros textuais, a partir das contribuições de Antunes (2003), 

Dolz e Schneuwly (2004) e Geraldi (2012), além do aporte de Libâneo (1994) 

no que se refere à formação docente.  O gênero artigo de opinião foi ancorado 

nos estudos de Brakling (2000) e de Melo (2003), e por fim, o trabalho de Adam 

(2008) orientou nossa intervenção no que se refere às estratégias 

argumentativas exigidas pelo gênero escolhido. 

 No capítulo 3, são abordadas as perspectivas teóricas sobre a pesquisa 

de intervenção, executada durante o processo, além de serem descritos o 

ambiente e os participantes. O conceito de sequência didática como estratégia 

didática, segundo Dolz e Schneuwly (2004), também é discutido, seguido da 

apresentação dos módulos (leitura, escrita e divulgação) aplicados. 

 O capítulo 4 trata da descrição da análise, de cunho comparativo, entre 

as produções iniciais e finais, com base na identificação das interferências 

linguísticas presentes nas produções. 

 Por fim, o capítulo de número 5 aborda as últimas constatações de 

nosso estudo, resgatando os resultados da análise, comprovando a relevância 

do trabalho de intervenção pedagógica, cuja viabilização pode assegurar ao 

aluno uma maior apropriação de recursos que melhor atendam aos propósitos 

comunicativos exigidos pela produção textual. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 
Neste capítulo, apresentamos um breve histórico acerca da Linguística 

Textual à luz dos postulados de Coseriu, a partir da distinção entre três níveis 

do linguístico, do conceito de texto, de gênero e de Tradições Discursivas. A 

seguir, abordamos o contínuo de oralidade e de escrituralidade, além do 

conceito de interferência linguística (transposição, hipercorreção, divergência e 

convergência) e dos fenômenos selecionados para a análise do corpus. Mais 

adiante, enfocamos as questões de ensino de língua portuguesa a partir dos 

gêneros e, por fim, a produção da sequência argumentativa, própria do gênero 

abordado em nossa intervenção.  

 

2.1 Os três níveis do linguístico e a concepção de linguagem 

  

 A Linguística Textual tem sua origem na Europa, mais precisamente na 

Alemanha, na década de 1960. No Brasil, muitos são os trabalhos voltados 

para a área, entre eles podemos mencionar as contribuições de Marcuschi 

(1993), de Koch e Travaglia (1989) e de Fávero (1991), por exemplo. 

Entretanto, Eugene Coseriu, linguista romeno e professor da Universidade de 

Tübingen, na Alemanha, já utilizara o termo desde a década de 1950. 

Embora tenha como ponto de partida os postulados de Saussure, 

Kabatek declara que Coseriu não deve ser considerado um estruturalista, uma 

vez que seu trabalho não se limita aos estudos saussurianos. Na verdade, 

Coseriu apresenta um relevante aporte para os estudos linguísticos, ao 

considerar, por exemplo, o fato de que a linguagem envolve uma série 

elementos, incluindo os extralinguísticos. Dessa forma, o falar é uma atividade 

mais ampla que a língua, pois “utiliza suas próprias circunstâncias e também 

atividades complementares não verbais” (COSERIU, 1979b, p. 215). Portanto, 

não se pode desconsiderar, por exemplo, os gestos, a prosódia, dentre outros 

elementos, os quais interferem na atividade linguística. 

 Nesse contexto, destacamos a distinção feita pelo autor entre os três 

níveis linguísticos: o nível universal do falar em geral, o nível histórico das 

línguas e o nível individual dos textos:  
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Níveis do 
linguístico 

Ponto de vista: 
língua como 

atividade 

Tipos de 
conteúdo 

Disciplinas 
correspondentes 

Nível universal Falar no geral Designação Linguística do falar 

Nível histórico Língua particular Significado 
Linguística das 
línguas particulares 

Nível individual Discurso (ou texto) Sentido Linguística do texto 
 
Quadro 01: níveis do linguístico  
Fonte: Coseriu (apud CASTILHO DA COSTA, p. 99, 2017). 
   

No que se refere ao nível universal, este corresponde aos eventos 

comuns a todas as línguas. Para o autor, tal nível trata da natureza das línguas 

e sobre os falantes, sendo a primeira propriedade universal das línguas a 

possibilidade de se fazer referência a algo que não se identifica com a língua 

em si. Através da comparação entre as línguas, podemos comprovar essa 

propriedade: diferentes línguas correspondem a configurações distintas para 

uma mesma realidade extralinguística (Cf. Coseriu, 20073, p. 130). Como 

exemplo, este cita a tradução, a qual só acontece a partir da noção de que 

diferentes línguas podem referir-se a uma mesma realidade, de modos 

distintos.  

Em relação à segunda propriedade atribuída pelo autor ao nível 

universal da linguagem, tem-se “a faculdade universal de falar, não 

determinada historicamente, que todos, como falantes, possuímos” (COSERIU, 

2007, p. 131). Trata-se de um saber falar que não se refere apenas ao saber 

falar alemão ou francês, por exemplo, mas sim que vale para toda língua e todo 

falar. No tocante ao saber falar geral, citado pelo autor, cabe diferenciar duas 

classes de fenômenos: os princípios gerais do pensar e o do conhecimento das 

coisas (Coseriu, 2007, p. 131). 

Entre os princípios gerais do pensar, o autor cita o da identidade e o da 

não contradição. Para Coseriu, os falantes não são capazes de formular, de 

forma consciente, esses princípios a partir da reflexão, mesmo não 

apresentando dificuldades de empregá-los ao falar. Podemos comprovar o 

princípio da identidade através da possibilidade de que o falante volte a referir-

se a algo já mencionado por meio do uso de pronomes, baseado na noção de 

                                                           
3
 Adotamos a referida obra intitulada Linguística del texto, de 2007, em sua versão em 

espanhol. Os trechos citados são de tradução nossa. 
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que a identidade do que foi dito se mantém, ao ser retomada, posteriormente, 

pelas formas pronominais. A segunda classe de fenômenos apresentada pelo 

autor é a do conhecimento das coisas. Ao falar, fazemos referência a um 

estado de coisas considerado normal: fatos como a existência de um sol e uma 

lua, por exemplo (Cf. Coseriu, 2007, p. 132).  

O segundo nível autônomo do falar é o nível histórico das línguas. 

Coseriu atesta que cada língua possui estruturas diferentes, sua própria 

gramática e um léxico estruturado de modo diferente. No nível histórico, 

encontra-se o conhecimento idiomático como conjunto das regras de uma 

determinada língua: “existe apenas controvérsia sobre a questão de saber se o 

nível das línguas coincide ou não parcialmente com o do texto, mas então nós 

entramos na justificação da autonomia do nível do texto” (COSERIU, 2007, p. 

132). Mais adiante, o autor diz haver uma série de razões que se opõem à se 

considerar o texto como sinal dependente por completo das línguas históricas, 

e prossegue: 

Os textos não são governados em todos os momentos pelas regras 
de uma língua. Os desvios das regras idiomáticas são sempre 
possíveis; e o que é mais importante, não se interpreta como tal, mas 
são bastante aceitáveis se forem motivados pela configuração do 
texto ou por alguma função textual (COSERIU, 2007, p. 133, tradução 
nossa). 

  

Dessa forma, no nível histórico, correspondente ao saber idiomático, 

fala-se em correção: uma expressão é considerada correta quando se ajusta às 

regras de um determinado idioma. Já em relação ao nível do texto, o que 

corresponde ao conhecimento expressivo, fala-se em adequação. (Coseriu, 

2007, p. 145).  

Para Coseriu, o nível individual dos textos é autônomo em relação ao 

nível histórico das línguas. Entre os argumentos por ele utilizados estão o fato 

de, embora os textos sejam realizados em uma só língua, isso não é uma 

condição necessária, já que um mesmo texto pode apresentar elementos de 

duas ou mais línguas. Além disso, as regras da língua podem ser transgredidas 

no texto, pois o desrespeito a essas normas, quando motivado, pode ser 

aceitável. Outro aspecto é o de que os textos são influenciados pelos universos 

de discurso, diferentemente das línguas: são diferentes os textos constituídos 

no universo da literatura, das ciências, da mitologia. Os textos também são 
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influenciados pela situação em que são produzidos, além de possuírem 

tradições particulares, diferentes das tradições das línguas históricas.  

Tendo como referência Humboldt, o qual recorre ao conceito de 

Aristóteles, Coseriu nos diz que a atividade verbal, de acordo com os três 

níveis mencionados, pode ser concebida sob três pontos de vista: como 

atividade de falar e entender (enérgeia), ou seja, a atividade em si, em que se 

cria o novo ou se diz algo novo a partir de um já existente; como conhecimento, 

saber fazer (dynamis), e como, produto criado pela atividade (érgon). Tal 

concepção de linguagem consiste na criatividade do falante, o qual não se 

restringe à aplicação de regras, mas que constrói algo novo, permitindo a 

integração entre a inovação e as tradições: 

 

Níveis Pontos de vista 
 Atividade 

Energéa 
Conhecimento 
Dynamis 

Produto 
Érgon 

Universal falar no geral conhecimento 
ilocucional 

soma do falado 

Histórico língua particular conhecimento 
idiomático 

língua particular 
abstraída 

Individual Discurso conhecimento 
expressivo 

Texto 

 

Quadro 02: parâmetros do falar na linguística de Coseriu (SCHROTT; VÖLKER, 2005, p. 14, 

apud CASTILHO DA COSTA, 2011) 

 

A abordagem desses três pontos de vista por Coseriu reforça sua visão 

de que a linguagem é uma atividade criadora; é destinada para o outro; e é 

realizada sempre em formas historicamente determinadas (Cf. Coseriu, 2007, 

p. 170-171). 

 

2.2 Reflexões sobre o conceito de texto  

 

Para os PCN, a competência discursiva tem como um de seus aspectos 

o fato de o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, adequando o 

texto a situações diversas de interlocução oral e escrita. Vale salientar que, 

quando produzido, o discurso se manifesta, linguisticamente, através de textos, 

sendo apropriado ressaltar que “[...] um texto só é um texto quando pode ser 

compreendido como unidade significativa global. Caso contrário, não passa de 
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um amontoado aleatório de enunciados” (BRASIL, 1998, p. 21). Nesse sentido, 

podemos entender que as práticas de ensino devem considerar que os usos da 

linguagem são determinados historicamente, de acordo com as demandas 

sociais, e que por essa razão: 

 
não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino 
as que decorrem de uma análise de estratos letras/fonemas, sílabas, 
palavras, sintagmas, frases que, descontextualizados, são 
normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco 
têm a ver com a competência discursiva. Dentro desse marco, a 
unidade básica do ensino só pode ser o texto (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

De acordo com essa afirmação, podemos entender que o texto não se 

configura como um produto, mas sim como um processo em que os 

participantes estão inseridos em um contexto historicamente situados, por meio 

da interação. Para Koch (1997): 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros 
de uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação 
linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores 
de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são 
capazes de construir, para ela, determinado sentido (KOCH, 1997, 
p.25). 

 

Tal compreensão endossa a visão de Coseriu aqui adotada: embora 

considere que o texto se apresente como o último nível da organização da 

língua – elementos mínimos; palavra; grupos de palavras; cláusula; oração; 

texto - (Coseriu, 2007, p. 128), este considera o texto como um nível autônomo 

no domínio do falar como atividade humana universal, o que implica que, 

mesmo que cada um dos níveis seja determinado pelos níveis anteriores, estes 

tem também autonomia para, em certos momentos, impedir a atuação dos 

princípios dos demais níveis. 

Como já mencionamos, Coseriu enumera uma série de argumentos para 

comprovar a autonomia do nível individual dos textos em relação ao nível 

histórico das línguas, entre eles, o fato de os textos serem influenciados pelos 

universos de discurso e pela situação em que são produzidos. Precisamos 

ressaltar também as tradições particulares apresentadas pelos textos, 

independentemente das línguas. Em Castilho da Costa (2011), vemos que: 

 
Coseriu fala de “tradições textuais”, em duplo sentido. Em um 
primeiro sentido, há tradições textuais específicas de cada língua. Por 
exemplo, a forma do alemão [Guten Morgen] pode ser traduzida 
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literalmente como “boa manhã”. Essa forma não existe desse modo 
no francês, no espanhol ou no português ([Bom jour], [Buen día], 
[Bom dia]). Portanto, [Guten Morgen] é uma tradição textual 
específica do alemão. Há também tradições textuais 
supraidiomáticas, isto é, que não estão restritas a uma língua 
particular (CASTILHO DA COSTA, 2011, p. 21).  
 
 

A partir desse entendimento, a Linguística do Texto, para Coseriu, tem 

um papel hermenêutico, isto é, seu objetivo é evidenciar o sentido dos textos, 

os quais apresentam um caráter individual, correspondendo ao último nível dos 

fenômenos da linguagem.  Diante dessa atribuição à Linguística Textual, o 

autor trata a questão do contexto, estabelecendo uma distinção entre os 

conceitos de situação, região, contexto, e finalmente, o universo do discurso, o 

que corresponde a um sistema universal de significações a que pertence um 

discurso. Indica também que o contexto pode ser verbal, constituído por outros 

signos, ou extraverbal, entre eles: o físico (aquilo que está à vista do falante); o 

empírico (objetos e estados de coisas conhecidos pelos falantes); o natural 

(universo empírico conhecido pelos falantes); o prático (a forma objetiva ou 

subjetiva do discurso); o histórico (momento histórico conhecido pelos 

falantes); e o cultural, ou seja, tudo o que pertence à tradição cultural de uma 

comunidade (Cf. Coseriu, 2007, p. 222-228). 

 Tal concepção de contexto para Coseriu remete a uma conceituação 

ampla, que permite compreender a noção de contexto desde as condições que 

envolvem o tempo e o espaço em que o falante produz o seu discurso até o 

universo discursivo utilizado para a produção do texto. 

 

2.3 Gênero textual e Tradições Discursivas  

 

 Recorrendo mais uma vez ao que nos diz os PCN, “interagir pela 

linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma coisa a 

alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em 

determinadas circunstâncias de interlocução” (BRASIL, 1998, p. 20-21). Sendo 

assim, o trabalho com textos que circulam nas mais diversas esferas de 

comunicação é um importante instrumento para a aquisição e aprendizagem 

dos usos da linguagem e da língua.  
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A partir dessa constatação é que passamos a refletir sobre a noção de 

gênero, a qual esteve, por muito tempo, relacionada aos gêneros literários – o 

lírico, o épico e o dramático, segundo Platão e Aristóteles. Bakhtin (2011) 

propõe uma reflexão sobre o fato de os gêneros se fazerem presentes no 

cotidiano das pessoas, relacionados a diferentes situações sociais. Entende-se 

por gênero como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 

2011, p. 262), sendo necessário observar aspectos recorrentes em sua 

composição, como o conteúdo temático, isto é, conteúdos típicos de uma 

determinada esfera comunicativa, com suas realidades socioculturais; o estilo, 

o qual se refere às escolhas linguísticas próprias da situação de produção; e o 

aspecto formal do texto, ou seja, os procedimentos responsáveis pela 

materialização do discurso, tornando-o adequado às particularidades da esfera 

comunicativa. Os gêneros evoluem de acordo com o tempo e as demandas do 

falante. Tal evolução nos remete ao que diz Coseriu sobre a língua: 

 
A língua real e histórica é dinâmica porque a atividade linguística não 
é falar e entender uma língua, mas falar e entender algo novo por 
meio duma língua. Por isso a língua se adapta às necessidades 
expressivas dos falantes, e continua a funcionar como língua na 
medida em que se adapta (COSERIU, 1979a, p. 94). 

 

Diante dessa evolução, a distribuição das produções discursivas em 

gêneros tem relação direta com a própria organização da sociedade. Bakthin 

(apud MARCUSCHI, 2008, p.208) refere-se aos gêneros enquanto “esquemas 

de compreensão e facilitação da ação comunicativa interpessoal”, ou seja, 

deve-se pensar no estudo sócio-histórico dos gêneros como uma forma de 

entender o próprio funcionamento social da língua. 

 Essa visão comprova a importância de o aluno produzir textos para além 

do espaço da sala de aula, em diferentes contextos, fazendo com que este 

reflita sobre a função e as particularidades de cada texto. Em consonância com 

esse pensamento, Dolz e Schenewly afirmam que: 

 

toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma 
decisão didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem, que 
são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, 
primeiramente para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor 
compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, em 
segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o 
gênero e que são transferíveis para outros gêneros próximos ou 
distantes. (DOLZ; SCHNEWNLY, 2004, p.80). 
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 Todavia, é importante salientar o que nos diz Kabatek (2012) acerca de 

que, embora a visão de Bakhtin não tenha desenvolvido toda a amplitude do 

termo gênero por tê-lo limitado, sobretudo, aos aspectos literários e à noção 

fundamental da intertextualidade na literatura, sua contribuição adquire 

importância na relação entre gênero e Tradição Discursiva. “Mesmo assim, no 

seu núcleo, a crítica feita por Bakhtin ao estruturalismo pode bem ser 

considerada precursora da ideia das Tradições Discursivas, mas sem ter 

desenvolvido uma aplicação ampla com todas as consequências implicadas” 

(KABATEK, 2012, p. 583). 

No que concerne ao conceito de Tradições Discursivas – doravante TD, 

este tem sua origem na linguística românica alemã, com base nas 

contribuições de Coseriu, as quais influenciaram nomes como Kabatek, Koch, 

Oesterreicher, entre outros. Para o modelo de TD, a visão sobre os três níveis 

linguísticos de Coseriu é considerada como fundamental para os estudos da 

linguagem, sobretudo o nível histórico. 

Para o conceito de TD, Koch (2008) sugere, contudo, uma alteração ao 

que fora proposto por Coseriu, em relação ao saber expressivo. Para Koch, 

entende-se por saber expressivo a “nossa capacidade de produzir textos 

segundo tradições e modelos históricos, no entanto, essas tradições históricas 

na forma de textos ou discursos são logicamente independentes das tradições 

das línguas particulares” (KOCH, 2008, p. 54). Por essa razão, Koch propõe 

uma subdivisão relacionada ao nível histórico de Coseriu, inserindo no 

esquema o domínio das TD pertencentes ao nível histórico, mas diferente das 

línguas históricas particulares (Cf. Koch, 2008, p. 54). Dessa forma, este retira 

a relação discurso – saber expressivo, segundo Coseriu, a fim de que não 

sejam confundidos o saber individual/ domínio do discurso – e nem o saber 

idiomático e expressivo, o qual, para Koch, refere-se ao domínio das regras 

discursivas que viabilizam a produção a produção de textos segundo tradições 

do nível histórico, e não particular: 

Nível Domínio Tipo de regras 
Universal Atividade de falar Regras elocucionais 
 
Histórico 

Língua histórica Regras idiomáticas 
Tradição DIscursiva Regras discursivas 

Individual Discurso  
Quadro 03: diferenciação entre os níveis de linguagem 
Fonte: Koch (2008) 
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Koch argumenta essa alteração diante da diferença entre a historicidade 

das TD e a historicidade das línguas históricas: enquanto as línguas históricas 

são constituídas por comunidades linguísticas, as TD são constituídas por 

grupos religiosos, políticos, corrente literárias, entre outros. Logo, para o autor, 

as línguas históricas definem os grupos, e os grupos definem as TD, só que 

“tanto as línguas históricas como as tradições discursivas constituem tradições 

do falar” (KOCH, 2008, p. 55). É por essa razão que as regras a serem 

conhecidas são diferentes e históricas e não se deve relacionar o saber 

expressivo de tais regras ao nível individual, mas sim ao histórico. 

Kabatek (2006), ao explicar essa posição quanto ao nível histórico, nos 

diz que a atividade do falar, com uma finalidade comunicativa concreta, 

passaria por dois filtros até chegar ao produto do ato comunicativo ou 

enunciado: o primeiro corresponde à língua, e o segundo filtro refere-se às TD, 

conforme o esquema a seguir: 

                       

Esquema 01: finalidade comunicativa do enunciado  

Fonte: Kabatek (2006)  

A definição de TD, segundo Kabatek (2006) pode associar-se, de início, 

às formas tradicionais de se dizer algo, desde uma fórmula simples até um 

gênero ou uma forma literária complexa. Sendo assim, costuma-se considerar, 

equivocadamente, o conceito de TD como sinônimo de gênero textual. Diante 

do exposto: 
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Entende-se por Tradição Discursiva a repetição de um texto ou de 
uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou de 
falar que adquire valor de signo próprio. Pode-se formar uma relação 
a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de 
conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre 
atualização e Tradição, qualquer relação que se pode estabelecer  
semioticamente entre dois elementos da Tradição que evocam  uma 
determinada forma textual ou determinados elementos linguísticos 
empregados (KABATEK, 2006, p.512) 

 
 Podemos observar que o conceito de TD adquire uma noção bastante 

ampla, pelo fato de o signo linguístico e os contextos nos quais os signos estão 

inseridos serem premissas para o texto pertencer ou não a uma determinada 

tradição. No que se refere à associação de TD aos gêneros textuais, Kabatek 

(2006) sustenta que as TD vão além do estudo dos gêneros, pois estudar sua 

estrutura e sua finalidade não atende às questões de mudanças pelas quais 

passam o texto ao longo do tempo, ou seja, a concepção de TD vai além do 

estudo dos gêneros textuais, uma vez que as TD não se preocupam apenas 

com o estudo do texto no que diz respeito às situações comunicativas, mas sim 

estabelece relações entre o texto e os sentidos produzidos ao longo do tempo. 

“Os gêneros são tradições do falar, mas nem toda tradição de falar são 

gêneros” (KABATEK, 2006, p. 509). 

 Ao se referir acerca de uma definição de texto, Kabatek (2006) ressalta 

que o status teórico-metodológico desse conceito não tem sido feito de forma 

idêntica por todos os autores e atribui, ainda, o lugar das TD na teoria 

linguística ao próprio conceito de texto, sendo, portanto, a TD a repetição de 

um texto ou de uma maneira particular de escrever ou falar. 

 Para Coseriu (2007, p. 86) o texto corresponde a uma série de atos 

linguísticos conexos que um enunciador realiza em uma situação concreta. 

Tudo o que corresponder a um ato linguístico se manifesta como um texto. 

Logo, compreendendo um texto como ação linguística, podem-se entender as 

TD como a repetição de conteúdos ou formulações ou formas de organizar o 

discurso na ação linguística. 

Para caracterizar um texto como sendo uma TD, segundo Kabatek 

(2006), é preciso considerar aspectos como a repetição e a evocação. A 

repetição faz referência ao fato de os textos estabelecerem entre si uma 

relação temporal, isto é, um texto em um determinado momento da história 

mantém relação com outro texto anterior a ele. O traço da evocação está 
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relacionado à repetição e contribui para a especificação da TD. O autor define 

a evocação como sendo o texto inserido em uma determinada situação em que 

sua tradução possui valor de signo próprio. Vejamos o seguinte esquema 

proposto por Kabatek (2006): 

 

              
Esquema 02: evocação discursiva  

Fonte: Kabatek (2006)  

  

Com base no esquema acima, a demonstração vertical diz respeito à 

TD, isto é, a repetição de texto em situações diferentes as quais se adequam 

às necessidades dos falantes. A parte horizontal faz referência ao contexto em 

que o texto foi empregado, em que o repertório lexical e semântico sofre 

variações conforme as exigências do propósito comunicativo. Dessa forma, o 

que o falante produz relaciona-se diretamente à situação concreta em que este 

se encontra. O encontro entre as demonstrações verticais e horizontais será a 

evocação, isto é, a relação entre textos escritos ou falados em períodos de 

tempo diferentes. 

 Podemos concluir, portanto, que as TD não são repetições de textos de 

uma mesma maneira, uma vez que o discurso está suscetível a alterações, de 

forma que uma tradição pode ser atualizada ou permanecer mantida, 

dependendo das situações e necessidades dos falantes. É nesse aspecto onde 

reside a relação entre TD e variedades linguísticas como um recurso na 

produção de discursos. 

 Ainda em relação às TD, Kabatek (2012) declara que os discursos não 

são criados em cada ato de enunciação só em função de uma gramática, mas 

com relação a textos já ditos ou escritos (repetindo ou variando ou evitando 

repetição), e questiona acerca dos fatores que entram em jogo na classificação 

desses produtos (fatores relevantes na comunicação verbal, fatores que guiam 

a relação entre o texto atual). Sendo assim, sendo os elementos repetíveis de 
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forma ilimitada ou “tradicionáveis”, segundo o autor, convém, a partir de uma 

série de fenômenos particulares, tipificá-los e estabelecer ordem entre eles. 

Segundo Kabatek: 

 
Como princípio de classificação, vamos supor a existência de vários 
continua ao longo dos quais os diferentes fenômenos particulares se 
situam. Comecemos com a forma de TD mais simples, a imediata 
repetição de um enunciado, por exemplo, de uma saudação como 
“oi”. É um enunciado que pertence à comunicação cotidiana, 
normalmente oral; é geralmente inserido em uma situação muito 
concreta, a sua repetição é repetição da forma e do conteúdo e o 
enunciado é relativamente breve; neste caso, uma só palavra. No 
outro lado do continuum, poderia situar-se, por exemplo, a tradição do 
romance, não cotidiana, escrita, sem correspondência à situação 
concreta e longa; ao mesmo tempo, nesta tradição, não se repete a 
expressão nem o conteúdo, não há repetição de fórmulas e só há 
unicamente coincidência formal, sem necessidade de que seja 
repetido nenhum elemento concreto (KABATEK, 2012, p.585) 

 

 Podemos depreender a partir do que diz o referido autor que, 

considerando o continuum, quanto mais cotidiana a tradição, menos marcas de 

autoria serão evidentes, desaparecendo no que Kabatek denomina de “névoa 

do coletivo”. Por outro lado, quanto mais distante do cotidiano, mais variará a 

tradição, tendo esta mais caráter de “artefato” 

 No que diz respeito ao gênero, Kabatek finaliza atestando que o 

potencial do termo de TD ultrapassa a descrição concreta de uma forma 

determinada de tradição textual. Trata-se da descoberta de toda a relevância 

dos elementos tradicionais nos textos e em todas as questões de cunho 

linguístico, gramaticais e pragmáticos: 

 

Por isso, as consequências são muito mais amplas do que as 
consequências da questão do gênero, salvo se o termo gênero é 
usado de maneira tão ampla como o proposto aqui para as TD, o que 
estaria em contradição com a tradição desse termo. Para todas as 
concepções mais limitadas de gênero, podemos afirmar: todos os 
gêneros são tradições discursivas, mas nem todas as tradições 
discursivas são gêneros (KABATEK, 2012, p. 587). 

 

 

2.4 O contínuo de oralidade e de escrituralidade: produção textual e 

ensino 
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É comum refletirmos sobre do fato de o falante, em suas relações 

sociais, já possuir certo repertório no âmbito discursivo e linguístico para se 

comunicar em interações do seu cotidiano e que, por essa razão, muitas vezes, 

o trabalho com a linguagem oral acaba não tendo tanta relevância no espaço 

escolar. Todavia, diversas são as situações em que será exigido do aluno o 

uso adequado dessa modalidade, como em ocorrências profissionais, ou até 

mesmo na defesa de seus direitos. Dessa forma, de acordo com o que já 

mencionamos, os PCN (1998) afirmam que é no espaço escolar em que o 

aluno deve aprender a empregar a linguagem oral para o planejamento e a 

realização de apresentações públicas, ou seja, em situações em que é exigida 

a utilização da fala em um nível formal. 

Crenças de que a fala assume um patamar inferior em relação à escrita 

são tidas como insustentáveis, por existirem formas diversas de se expressar 

de acordo com as situações, os contextos e os interlocutores. A questão não é 

a correção da forma, mas de sua adequação às circunstâncias de uso, isto é, 

da utilização adequada da linguagem. “Oralidade e escrita4 são práticas e usos 

da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas para 

caracterizar dois elementos linguísticos nem uma dicotomia” (MARCUSCHI, 

2010, p. 17).  

Apreendemos, então, que a língua falada não se opõe à língua escrita, 

nem são produções em situações polares, mas estão relacionadas no contexto 

do contínuo dos gêneros textuais com distinções graduais. A escrita, nesse 

ponto de vista, não se trata de uma transposição gráfica da fala para o papel, 

sendo as duas práticas discursivas, até porque: 

a escrita não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da 
oralidade, tais como a prosódia, a gestualidade, os movimentos do 
corpo e dos olhos, entre outros. Em contrapartida, a escrita apresenta 
elementos significativos próprios, ausentes na fala, tais como o 
tamanho das letras, cores formatos, elementos pictóricos, que 
operam como gestos, mímica e prosódia graficamente representadas. 
(MARCUSCHI, 2010, p.17)  

 

Os trabalhos de Marcuschi em relação aos conceitos de fala e de escrita 

são de grande relevância quando tratamos desses tópicos no âmbito do 

                                                           
4 Reiteramos que as contribuições Marcushi sobre fala e escrita são de extrema importância 
para a reflexão da linguagem. Entretanto, adotamos, como já explicitado, o conceito de 
oralidade e de escrituralidade, com base nos postulados de Koch e Oesterreicher (1990), os 
quais também embasaram os escritos de Marcuschi.  
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ensino. Entretanto, são nos postulados de Koch e Oesterreicher (1990) em que 

encontramos um embasamento que contempla consistentemente tal noção. 

Para os autores, os conceitos de proximidade e de distância 

comunicativa resultam do entendimento sobre as noções de meio e de 

concepção. O primeiro corresponde à manifestação física do discurso, por meio 

de sons (fonemas), ou escrito, por meio de símbolos (grafemas). Já concepção, 

por sua vez, abrange as condições de comunicação do texto e as estratégias 

adotadas para sua formulação, tendo em vista o modo como o evento 

discursivo foi concebido ou estruturalmente planejado, de forma a revelar, 

portanto, os graus em um contínuo entre proximidade (oralidade) e distância 

comunicativa (escrituralidade).  

Sendo assim, convém refletirmos acerca dos inúmeros fatores que 

influenciam a configuração linguística de um texto veiculado gráfica ou 

fonicamente. Por exemplo, em nosso cotidiano, deparamo-nos com situações 

em que textos veiculados fonicamente exigem uma certa distância social ou 

emocional, entre outros tipos, como uma palestra ou uma conferência, assim 

como, podemos observar que textos veiculados por meio da escrita adquirem 

certa informalidade, entre eles os textos redigidos nos aplicativos de 

mensagens. É nesse sentido que Koch e Oesterreicher (apud CASTILHO DA 

COSTA, 2017, p. 108) nos apresentam a substituição dos conceitos de fala e 

de escrita no que se refere à veiculação dos textos, pelos conceitos de 

oralidade e escrituralidade. É essa a concepção que serve de embasamento 

para Marcuschi (2010), assim como é a teoria que norteia nossa pesquisa, a 

qual parte para a distinção entre duas dimensões no tratamento da língua: a 

separação entre o meio (fônico versus gráfico) e a concepção discursiva 

(imediatez comunicativa versus distância comunicativa), conforme podemos 

observar na representação a seguir: 
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CONCEPÇÃO 

                                                         Oralidade  

                                       

Mensagem via WhatsApp                  Conversa espontânea 

                                                                                                      MEIO 

Escrito                                                                                     Oral 

  

Dissertação acadêmica                      Defesa e arguição de dissertação 

  

                                                                    Escrituralidade                                              

 

Esquema 03: representação do conceito de meio e concepção 
Fonte: autoria própria, com base nos estudos de Koch e Oesterreicher (1990)   
 

Nesse sentido, oralidade e escrituralidade passam a ser utilizadas para 

designar atividades comunicativas que ultrapassam o plano do código, 

passando muito mais a condição de eventos do que produtos. A partir dessa 

reflexão, pretende-se sugerir um tratamento menos preconceituoso à oralidade 

diante da escrituralidade. Seria um continuum e não uma dicotomia: 

 

Com os termos “oralidade” e “escrituralidade”, os autores fazem 
referência a dois extremos de um contínuo: a imediatez comunicativa, 
típica de comunicações marcadas por proximidade entre os 
interlocutores e mais características da esfera privada, e a distância 
comunicativa, em que os interlocutores expressam afastamento em 
diversos sentidos, e que está ligada à comunicação da esfera pública 
(CATILHO DA COSTA, 2017, p. 108). 
 

A parir desse contexto, Koch e Oesteirreicher (2007) demonstram o que 

eles denominam de parâmetros comunicativos, os quais ilustram a 

caracterização da concepção discursiva no contínuo de oralidade e 

escrituralidade: 

 

1. Grau de publicidade: considera-se o número de interlocutores e o caráter 

institucional – público ou privado – a que se destina a produção;  

2. Grau de intimidade entre os interlocutores: considera-se as experiências 

comunicativas e o conhecimento partilhado entre os interlocutores; 
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3. Grau de emocionalidade: relação de alta ou baixa afetividade entre os 

interlocutores; 

4. Grau de dependência do contexto situacional de comunicação: 

dependência ou autonomia do texto em relação à situação de comunicação; 

5. Ponto de referência da situação de comunicação: diz respeito ao fato de 

os objetos do discurso relacionarem-se – ou não – com o “eu-aqui-agora” do 

falante; 

6. Proximidade física: proximidade ou distância espacial e temporal; 

7. Grau de cooperação: medição da influência direta – mínima ou nenhuma - 

dos interlocutores na produção do discurso; 

8. Grau de dialogicidade: possibilidade – ou não – de troca do papel de 

enunciador; 

9. Grau de espontaneidade da comunicação: alto ou baixo grau de 

planejamento;  

10. Grau de fixação temática: fixa ou livre temática. 

. 

Como podemos observar, no que concerne à finalidade do discurso, é 

notória a influência dos graus de elaboração, representados em um polo, pela 

linguagem de proximidade – imediatez comunicativa - de um lado e, do outro, 

pela linguagem de distância, conforme ilustrado na representação a seguir: 

 

 
Esquema 04: representação dos graus de elaboração do discurso proposto por Koch & 
Oesterreicher (1990 apud KABATEK, 1997, p.229) 
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 A partir da imagem, podemos entender que o processo de produção de 

um texto será mais elaborado à medida que aumenta o grau de distância 

comunicativa, ou seja, os textos mais elaborados refletem em maior grau a 

finalidade de atuação do que os textos de proximidade.  

Recorrendo a Dolz e Schneuwly (2004), estes destacam que, 

considerando-se o oral como uma modalidade que se apresenta de diferentes 

formas, não haveria oposição entre oral e escrita, uma vez que não existe o 

oral, mas os orais, que se materializam por meio dos gêneros nos quais se 

utiliza por essência a modalidade oral da língua. Antunes (2003) sustenta que, 

embora haja particularidades entre as modalidades oral e escrita da língua, não 

se encontram nestas distinções fundamentais, já que as duas são utilizadas 

para a viabilização da interação verbal. Percebemos a constituição das duas 

modalidades através de diferentes gêneros textuais. Não há, portanto, razão 

em classificar a fala como sem planejamento, e a escrita como planejada: 

 

Postular algum tipo de supremacia ou superioridade de alguma das 
duas modalidades seria uma visão equivocada, pois não se pode 
afirmar que a fala é superior à escrita ou vice-versa. Em primeiro 
lugar, deve-se considerar o aspecto que se está comparando e, em 
segundo, deve-se considerar que esta relação não é homogênea nem 
constante (MARCUSCHI, 2010, p. 35). 

 

 Nesse aspecto, considerando o contínuo de fala (oralidade) e de escrita 

(escrituralidade), segundo Marcuschi (2010), os gêneros textuais são utilizados 

a partir das configurações linguísticas empregadas em determinadas situações 

de produção. Não há, portanto, oposições entre gêneros da fala e da escrita, 

mas sim existem gêneros, em que certos contextos, são mais voltados para a 

oralidade, e em outros contextos, mais voltados para a escrituralidade. 

Vejamos na ilustração a seguir, apresentada pelo autor: 
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Esquema 05: representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita, segundo 
Koch e Oesterreocher 
Fonte: Marcuschi (2010, p. 41) 
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Quando analisamos a distribuição dos gêneros dentro do contínuo, 

podemos observar que estes variam no que se refere ao emprego da 

linguagem. Por meio dessa representação, fica visível que o grau de 

formalidade é diretamente proporcional à exposição pública, em relação às 

duas modalidades. Quando observamos os gêneros da fala, quanto maior a 

formalidade, maior a mistura com os gêneros da escrita, isto é, maior a 

aproximação entre eles dentro do contínuo. 

Como nossa pesquisa é direcionada ao ensino, convém recorrermos a 

Marcuschi acerca do conceito de retextualização5, conforme apresentamos em 

nossos objetivos didáticos. A definição de retextualização é bastante pertinente 

quando temos como objetivo a adequação da linguagem empregada no gênero 

escolhido ao contexto de produção. Para o autor, a retextualização é entendida 

como “um processo que envolve operações complexas [de passagem do texto 

falado para o escrito e vice-versa] que interferem tanto no código como no 

sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos 

da relação oralidade-escrita” (MARCUSCHI, 2010, p. 46). 

Para o autor, a passagem do texto falado para o texto escrito não 

significa que o primeiro esteja desordenado e que o segundo seja controlado. 

Ambos apresentam sua formulação, sendo assim, “a passagem da fala para a 

escrita não é a passagem do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem 

para uma outra ordem” (MARCUSCHI, 2010, p. 47). 

Entretanto, nossa pesquisa não se vale da passagem de um texto 

produzido no meio fônico para o meio gráfico. Na verdade, as produções estão 

no meio gráfico, mas com marcas que caracterizam a oralidade, enquanto 

concepção, o que não é próprio do gênero artigo de opinião, cuja concepção é 

da distância comunicativa. Por essa razão, a passagem da fala para a escrita, 

ou a retextualização, como chama Marcuschi, não é um procedimento 

configurado na anulação de uma dicotomia, mas um procedimento configurado 

como deslizamento (shifting) de uma modalidade de uso da língua para outra 

modalidade de uso da língua segundo as intenções comunicativas e as 

necessidades sociodiscursivas. 

                                                           
5 De acordo com Marcuschi (2010, p 46), a expressão “retextualização” foi empregada por 
Neusa Travaglia (1993), referindo-se a tradução de uma língua para a outra. Para Marcushi, o 
termo adquire uma maior dimensão, na medida em que consiste na transposição de uma 
modalidade para outra. 
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Dell’Isola (2007) nos diz que a retextualização pode ser entendida como 

“o processo de transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, 

trata-se de uma refacção ou reescrita de um texto para outro, processo que 

envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem” 

(DELL’ISOLA 2007, p.10). 

Sendo assim, de acordo com a autora, para se retextualizar, isto é, para 

transpor de uma modalidade para outra ou de um gênero para outro, é preciso, 

fundamentalmente, que seja entendido o que se disse ou se quis dizer, o que 

se escreveu e os efeitos de sentido gerados pelo texto escrito (cf. Dell’isola, 

2007, p.14). Por essa razão, recorremos ao conjunto de procedimentos e de 

reflexões necessárias para desenvolver essa transformação, não de um gênero 

em outro, mas sim com o objetivo de adequar o texto marcado pela oralidade 

ao contexto em que o gênero, no caso do artigo de opinião, pertence à 

escrituralidade, sendo eles: leitura de textos publicados, previamente 

selecionados; compreensão textual, observação e identificação do gênero, com 

base na leitura, compreensão e observações feitas. (cf. Dell’isola, 2007, p. 41-

42), conforme veremos nos procedimentos metodológicos. 

 

2.5 Variação e interferência linguística                         

 

Neste subcapítulo, primeiramente, faz-se oportuno dialogarmos com as 

contribuições dos estudos sociolinguísticos no que se refere à variação e suas 

implicações no ensino de língua portuguesa para assim, adentrarmos no 

conceito de interferência, segundo Kabatek (1997), o que constitui o objeto de 

nossa pesquisa. 

Entende-se por Sociolinguística como a parte da Linguística que estuda 

as relações entre língua e sociedade e seu resultado empírico, isto é, a 

diversidade linguística. Considerando essa definição, há diferentes 

abordagens, que vão desde a Teoria da Variação e Mudança, bastante 

propagada no Brasil à Sociologia da Linguagem, Etnografia da Fala e 

Antropologia Linguística, o que vem a contemplar os fenômenos na interface 

língua, cultura e sociedade, e que muito podem contribuir para o ensino de 

língua materna (cf. Görski e Freitag, 2013, p. 13). 
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 A Sociolinguística, mais precisamente a de caráter variacionista com 

base nos pressupostos de Labov (2008), define seu objeto de estudo como a 

mudança da língua em um contexto social da comunidade de fala.  Nesse âmbi-

to, também recorremos a Coseriu, o qual sugere que as variedades linguísticas 

sejam descritas nos domínios da norma, cujo conceito embasa os estudos 

linguísticos propostos pela Sociolinguística, que se apoiam na observação, 

descrição e explicação das relações entre a língua e os fatores socioculturais, 

geográficos e históricos que permitem a sua utilização (Cf. Coseriu, 2004, p. 

91). Este apresenta, enquanto variantes, as diatópicas, que correspondem às 

diferenças no espaço geográfico (variedades regionais); as diastráticas, que 

são as diferenças entre as camadas socioculturais (nível culto, nível popular); 

as diafásicas, que dizem respeito às diferenças entre os tipos de modalidade 

expressiva (língua falada, língua escrita, língua literária, etc.) e as diacrônicas, 

que são as diferenças que aparecem em decorrência da faixa etária dos 

falantes. 

 Em se tratando do ensino de língua portuguesa, há de considerar a 

presença constante de variações linguísticas na produção do texto em sua 

modalidade escrita e oral. É por essa razão que os PCN asseguram que:  

 

Embora no Brasil haja relativa unidade linguística e apenas uma 
língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de 
palavras, de morfologia e de construções sintáticas, as quais não 
somente identificam os falantes de comunidades linguísticas em 
diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma 
comunidade de fala (BRASIL, 1998, p. 29). 
 

 Como podemos perceber, os PCN destinam um espaço para o 

reconhecimento da variação linguística, uma vez que essa questão possui 

grandes reflexos para a prática pedagógica. Segundo Görski e Freitag (2013, p. 

21), é de fundamental importância que o professor proporcione aos alunos 

condições de observar fenômenos linguísticos variáveis, entender seu 

funcionamento, para assim, perceber que o domínio de diferentes usos da 

linguagem, tanto na fala quanto na escrita, amplia as possibilidades de 

participação social no exercício da cidadania, até porque: 

 

A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos 
os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente 
de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em Língua 
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Portuguesa está se falando de uma unidade que se constitui de 
muitas variedades. (BRASIL, 1998, p. 29). 

  

Nesse aspecto, o tratamento da variação linguística no espaço escolar 

deve receber a devida atenção, uma vez que além do grande número de 

variedades existentes, ainda há de se considerar a frequente heterogeneidade 

presente na sala de aula, em que cada indivíduo expressa seu repertório 

linguístico, seja na fala ou na escrita. Martins, Vieira e Tavares (2014) dizem 

que: 

Nesse contexto, o professor de Língua Portuguesa precisa (re) 
conhecer essa pluralidade de normas com as quais efetivamente terá 
de trabalhar em sala de aula. Para que o processo de ensino-
aprendizagem faça sentido e tenha efeito nas práticas escolares, a 
realidade linguística multifacetada do português brasileiro – na 
produção de textos escritos e orais – tem de ser apresentada/ 
reconhecida/ trabalhada. (MARTINS; VIEIRA; TAVARES, 2014, p. 
14).     

 

 Associando o conceito de interferência linguística às implicações da 

variação no ensino de língua portuguesa, recorremos a Kabatek (1997), o qual 

menciona os trabalhos de Weinreich (1953) sobre o assunto. Para Kabatek, os 

indivíduos definem sua posição social não apenas mediante a seleção de uma 

variedade linguística concreta, mas também por demonstrarem suas relações 

com diferentes grupos por meio da combinação de elementos pertencentes a 

diferentes variedades.  

Diante disso, entende-se por interferência linguística o desvio das 

normas de uma língua a partir do aparecimento de elementos de uma outra, 

seja no campo fonético, morfológico, sintático ou lexical. 

 Entretanto, para contemplar-se a proposta de pesquisa de nosso 

trabalho, há de se ampliar o conceito de interferência linguística para 

interferência textual, ou seja, interferência entre TD, uma vez que ao considerar 

o trânsito entre diversas variedades em um registro, seja no que se refere à 

distância ou à proximidade comunicativa, há de se considerar também a 

utilização de TD diversas. 

Nessa perspectiva, pode-se entender que o conhecimento de 

determinadas variedades é transmitido mediante as TD, e o emprego destas 

variedades, considerando-se o contexto, pode ser condicionado pelas TD. “Por 
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definição, sempre que houver transformação de uma TD, haverá interferência” 

(KABATEK, 2006, p.10).  

 Ainda segundo o referido autor, é necessário que se faça a separação 

entre dois tipos de interferência: a positiva e a negativa. A primeira refere-se ao 

uso de um elemento de uma língua A em textos pertencentes a uma língua B. 

Já a segunda refere-se à ausência de determinados elementos em um texto de 

uma língua B devido à presença de uma língua A. A interferência negativa não 

configura em erro, mas sim em mudanças no emprego das formas. Em 

trabalhos posteriores, Kabatek reitera que: 

 

observamos que sempre é necessário distinguir entre dois tipos de 
interferência, a interferência positiva e a interferência negativa. A 
interferência positiva é o que geralmente se entende por interferência 
(IF) sem mais, no caso da IF linguística, a presença de elementos de 
uma língua A em um texto da língua B. A IF negativa, pelo contrário, 
muitas vezes não é considerada nos estudos de IF e consiste na 
ausência de determinados elementos em um texto da língua B por 
causa da presença da língua A. É uma IF que não produz um 
resultado que é um “erro” abertamente visível, mas alterações na 
frequência do emprego das formas (KABATEK, 2006, p. 514-515). 
 

Em outras palavras, podemos assimilar a interferência como resultado 

de três conjuntos de dados: elementos com marca de um sistema, elementos 

com marca de outro e elementos pertencentes aos dois, como podemos 

visualizar figura a seguir: 

 
Esquema 06: Relação entre os sistemas linguísticos  
Fonte: Kabatek, 1997, p.221 

    

A relação entre esses sistemas origina as interferências consideradas 

como positivas, denominadas de transposição e de hipercorreção. As 

interferências negativas são as de convergência e de divergência. Para 

Kabatek:  

 

Os quatro tipos de interferência que temos distinguido podem afetar a 
todos os campos da língua, e podem afetar tanto os significados 
quanto os significantes. No caso das interferências positivas, há de se 
distinguir entre interferências que afetam o sistema de uma língua e 
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interferências que não afetam o sistema, mas que produzem 
alterações na norma. As interferências negativas, por outro lado, só 
podem produzir alterações na norma de uma língua, alterando 
apenas a frequência normal de realização de certos elementos 
(KABATEK, 1997, p. 224, tradução nossa). 

 
Conforme dito anteriormente, podemos perceber que a realização do 

discurso, no que se refere à interferência linguística, determina a posição do 

indivíduo no espaço social. Entretanto, as características da fala desse 

indivíduo estão vinculadas a dois fatores: seu repertório e a finalidade do 

discurso realizado. De acordo com Kabatek (1997), a fala de um indivíduo 

reflete suas finalidades sociais, dadas as diferenças individuais, considerando 

traços linguísticos e fatores extralinguísticos. Ainda segundo o autor, as marcas 

fonéticas da fala de um indivíduo, de modo geral, são reflexos de elementos de 

sua língua materna enquanto que no léxico, tal influência não é tão perceptível.  

 

2.5.1 A interferência de transposição  

 

Entende-se por interferência de transposição, segundo Kabatek (1997), 

o deslocamento de elementos de uma língua para um discurso proferido em 

uma outra língua diferente. Em se tratando de produções escritas analisadas 

no contínuo de oralidade e de escrituralidade, fundamento postulado por Koch 

e Oesterreicher (1990), conforme já mencionado, a transposição consiste, 

portanto, no emprego de escolhas presentes na linguagem de proximidade 

comunicativa, enquanto o mais adequado seriam as escolhas voltadas para a 

linguagem de distância. Em outras palavras, podemos constatar que a 

interferência de transposição é caracterizada pela presença de marcas de uma 

variedade em outra, sendo separadas por níveis, segundo Kabatek (1997), 

sendo eles o fonético, o morfossintático e o lexical.  

Para efeitos de análise na presente pesquisa, serão considerados, entre 

outros fenômenos, a ausência do -R em coda final, no nível fonético; no nível  

morfossintático, os equívocos na concordância verbal e nominal, e por fim, no 

nível lexical, o uso do verbo ter em substituição ao verbo haver existencial. É 

válido salientar que os fenômenos elencados caracterizam as variedades 

populares e a influência da oralidade. 
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2.5.2 A interferência de hipercorreção: o desejo de escrever bem 

 

Kabatek (1997) define hipercorreção como o resultado da aplicação de 

regras de conversação de uma língua em elementos de uma outra língua, 

originando-se uma forma até então inexistente nos dois sistemas. Trata-se de 

uma forma singular de interferência já que sua existência só ocorre pela 

presença simultânea de mais de um sistema linguístico na competência de um 

falante e diferencia-se da interferência de transposição por criar novos 

elementos, indicando o objetivo de um falante de fazer uso de uma forma 

correta de um sistema, mas que pela ausência de conhecimento, acaba-se 

criando estruturas desconhecidas. Recorrendo ao que diz Camara Jr (2002), 

trata-se de um equívoco em decorrência do desejo de falar bem, isto é, quando 

se modifica, numa tentativa de correção, o que é da norma linguística. 

Com base no que atesta o referido autor, é bastante comum identificar o 

fenômeno da hipercorreção durante o contato com as produções textuais de 

nossos alunos, seja na modalidade oral ou escrita, uma vez que eles, assim 

como outros produtores que não possuem certo repertório, já demonstram 

certa noção das normas da língua; caso contrário, não teriam a disposição para 

o seu emprego. Tal constatação nos leva a perceber a preocupação, por parte 

do produtor, em evitar determinadas inadequações com as quais já teve 

contato, resultando na aplicação da regra onde esta não se faz necessária. De 

acordo com Calvet (2002, p.69), a presença de variedades cultas na sociedade 

pode resultar em dois tipos de comportamento linguístico: o primeiro refere-se 

ao modo como os falantes encaram sua própria fala, reconhecendo o seu jeito 

de falar como “uso certo” ou “uso errado”. Assim, valorizam sua prática 

linguística ou, ao contrário, tentam modificá-la para adequá-la a um modelo de 

prestígio. O segundo comportamento refere-se às reações dos falantes ao 

comentarem a fala dos outros, isto é, diz respeito ao fato de que as pessoas 

podem julgar os diferentes modos de falar, estigmatizando uns e valorizando 

outros.  

Em nossa intervenção pedagógica, ao consideramos a presença da 

hipercorreção na produção escrita dos alunos, evidenciamos a tentativa de 

aproximação com a escrituralidade, embora lhes falte, em algum momento, o 

exato conhecimento acerca das regras. 



45 
 

Para Calvet (2002), a predisposição pelo uso de variedades cultas é 

resultante da chamada insegurança linguística, a qual consiste no valor 

atribuído pelo falante à sua própria fala, isto é, quando, por razões sociais 

diversas, o falante considera seu modo de falar como uma norma 

desprestigiada e reconhece outra variedade de mais prestígio como modelo. 

Dessa forma, “crer que há um modo prestigioso de falar a própria língua 

implica, quando alguém pensa não possuir esse modo de falar, em tentar 

adquiri-lo” e isso “pode gerar uma restituição exagerada das formas 

prestigiosas: a hipercorreção”. Ou seja, para o autor, devido à insegurança 

linguística, esse falante tenta imitar, de forma exagerada, a norma modelo, por 

várias razões: “fazer crer que se domina a língua legítima ou fazer esquecer a 

própria origem.” (CALVET, 2002, p.77-78). 

 

 2.5.3 A interferência de convergência e de divergência 

 

Denominadas de interferências negativas, segundo Kabatek (2006), a 

interferência de convergência é caracterizada pela preferência do falante por 

elementos comuns às duas línguas – ou duas variedades, no caso da presente 

pesquisa -, evitando-se formas diferentes, preferência esta motivada por razões 

de economia linguística como também pela falta de conhecimento de 

elementos divergentes entre si. Do lado oposto, a interferência de divergência 

refere-se à preferência por formas diferentes, evitando formas comuns. Esses 

dois tipos de interferência podem estar presentes concomitantemente, na 

produção de um texto e são particularmente frequentes no contato de línguas 

semelhantes, como o português e o espanhol, por exemplo. Para o autor: 

 

o conceito de interferência negativa também é aplicável no caso da 
interferência entre TD. Seguindo com o exemplo da épica, o autor de 
uma crônica, consciente da diferença das caraterísticas textuais entre 
épica e crônica, pode estar tentado a evitar qualquer alusão ao 
gênero original, evitando qualquer repetição de vogais interpretável 
como rima. De maneira semelhante, o tradutor de um texto de uma 
língua a outra semelhante, pode estar tentando buscar expressões 
diferenciadas do original mesmo se as expressões do original fossem 
totalmente “normais” também na língua de chegada. No estudo das 
transformações das TD, o aspecto da interferência textual, tanto 
positiva como negativa, é um dos mais importantes, não sendo muitas 
vezes a transformação outra coisa do que uma combinação nova de 
elementos procedentes de diferentes tradições (KABATEK, 2006, 
p.515). 
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Reiteramos que os tipos de interferência apresentados pelo referido 

autor podem ser agrupados em dois grupos: o de interferência positiva e o de 

interferência negativa. A interferência de transposição e a de hipercorreção são 

consideradas positivas, por apresentarem resultados demonstráveis nos 

discursos produzidos, isto é, ambas as interferências produzem elementos 

positivamente presentes. Por outro lado, a interferência de convergência e a de 

divergência são negativas, porque não produzem elementos positivamente 

realizados no discurso, já que consistem em não-realização de certos 

elementos. “As interferências negativas só podem produzir alterações na 

norma de uma língua, alterando apenas a frequência normal de realização de 

certos elementos” (KABATEK, 1997, p. 224, tradução nossa). 

 

2.5.4 Alguns fenômenos selecionados 

  

 Conforme mencionado anteriormente, nossa pesquisa dedicou-se a 

verificar as ocorrências de interferências linguísticas na produção do gênero 

artigo de opinião, como um sintoma de TD próprias da proximidade e da 

distância comunicativa. Para efeito de análise, consideramos apenas as 

ocorrências da interferência de transposição, de hipercorreção e de 

divergência, uma vez que a convergência, por se caracterizar pela ausência de 

termos divergentes (evitação das formas da oralidade), pode predominar nas 

produções em que as marcas da oralidade são bastante evidentes. 

No presente subcapítulo, abordamos, do ponto de vista teórico, alguns 

fenômenos presentes nas produções textuais, caracterizando a interferência de 

transposição, como a ausência do -R em coda final, no nível fonético; no nível 

morfossintático, os equívocos na concordância verbal e nominal, e por fim, no 

nível lexical, o uso do verbo ter em substituição ao verbo haver existencial. 

 

2.5.5.1 A variação fonético-fonológica: -R em coda final 

  

Em alusão ao que já mencionamos, uma das marcas de interferência 

linguística por transposição analisada em nossa pesquisa, sendo esta do ponto 

de vista fonético, é o apagamento do elemento –R em coda (consoante em 

posição pós-nuclear dentro de uma sílaba, ou seja, após a vogal nuclear) final. 
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Para tanto, faz-se necessário refletirmos sobre o processo de aquisição da 

escrita, uma vez que nem sempre há uma equivalência entre o som (fonema) e 

sua representação gráfica. Tal discrepância no nível ortográfico, muitas vezes, 

é responsável pelos constantes equívocos por parte do aluno em seu processo 

de escrita. 

Diversos são os trabalhos da Sociolinguística, sobretudo os de caráter 

variacionista, que traçaram o perfil de diferentes falares em nosso país. Para 

Pedrosa (2014), podemos perceber a recorrência de variáveis, entre eles o 

apagamento de coda, como algo bastante recorrente na escrita, já que no início 

do processo de aquisição, os alunos ainda não se familiarizaram com as 

convenções, e por essa razão, acabam por acreditar que a escrita consiste em 

uma mera transferência da fala. A autora declara que o processo de escrita 

apresenta certo grau de dificuldade para a criança no início de sua 

aprendizagem, pelo fato de nosso sistema apresentar dois tipos de 

organização: 

 

O primeiro deles é baseado na proposta alfabética, em que há uma 
correlação entre fala e escrita e o segundo, que diz respeito a uma 
sistematização ortográfica, que busca anular a variação linguística e 
propõe uma normatização sem tomar por base a oralidade. Dessa 
forma, a criança precisa sistematizar dois tipos de conhecimento: um 
em que pode fazer uso de conhecimentos prévios advindos da 
oralidade; outro do qual só terá conhecimento a partir da 
alfabetização (PEDROSA, 2014, p. 57). 

 

 Considerando primordialmente a fala, segundo estudos de autores como 

Callou; Moraes e Leite (1996), é quase que total a ausência do -R em posição 

final de palavras, no que se refere ao infinitivo verbal, assim como nos 

vocábulos monossilábicos. Diante disso, em nossa análise, verificamos a 

influência desse comportamento na escrita com base na transposição entre 

variedades, sendo esse comportamento uma marca de interferência linguística 

pautada pela diferença entre TD: uma presente nas relações cotidianas 

caracterizadas pela informalidade, e outra, pelas exigências dos textos de 

configuração da escrituralidade. 

 Pedrosa (2014, p. 66) nos mostra que no português brasileiro – 

doravante PB – apenas as consoantes /S, L, R, N/ ocupam a posição de coda e 

que essas consoantes se apresentam em processo de variação, o que pode 
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ser comprovado pelos vários estudos de caráter variacionista realizados 

considerando essa posição silábica no PB. As codas /L/ e /R/ têm 

comportamento bem próximos, uma vez que há uma relevante predisposição 

ao seu apagamento, principalmente a final (Hora e Pedrosa, 2008, apud 

Pedrosa, 2014, p. 67). 

 A literatura voltada para os estudos sociolinguísticos no que se refere ao 

apagamento do –R em coda final já somam algumas décadas. Como 

exemplificação, recorremos, mais precisamente, ao que dizem Hora; Pedrosa e 

Cardoso, 2010, estudos esses de cunho variacionista. 

Os referidos autores refletiram sobre a constituição das consoantes pós-

vocálicas, (além do /r/, a líquida /l/; a nasal /N/ e a  fricativa /s/) no PB, 

observando se essas estão em posição de coda ou se estão em onset com 

núcleo não preenchido. Com base em diversos trabalhos relacionados à 

Sociolinguística, os autores observaram o comportamento variável das 

consoantes em análise, constituindo-se como semivocalização, a palatalização 

e o apagamento. Através da comparação com trabalhos anteriores, com foco 

em apenas uma consoante, os autores observaram o comportamento desses 

segmentos de forma conjunta, tendo por base a posição desses na sílaba, para 

assim analisar o comportamento dessas consoantes no corpus do Projeto 

Variação Linguística no Estado da Paraíba (Projeto VALPB), cujo levantamento 

contou com professores de língua portuguesa de escolas municipais de João 

Pessoa, entre 2009 e 2010. Os autores dividiram o grupo de consoantes pós-

vocálicas em consoantes ocupantes da posição de coda (/r/ e /l/) e consoantes 

em posição de onset de núcleo vazio (fricativa). A partir desta separação, 

observaram a extrema fragilidade da posição de coda, tendo como 

consequência o enfraquecimento do segmento ocupante desta posição, 

resultando em seu apagamento. 

Ainda considerando o corpus do Projeto VALPB, e especificamente 

sobre o apagamento do –R em coda final, constatou-se que entre as 11.492 

ocorrências, 91% referem-se ao apagamento: da [h] sugestões -> da[Ø] 

sugestões (Hora; Pedrosa, 2008, apud PEDROSA, 2014, p.70).  

Nesse aspecto, observamos o que diz Faraco (2005), sobre o fato de 

que a língua portuguesa apresenta uma representação gráfica embasada em 

uma memória etimológica, recurso este que utiliza como critério para 
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determinar a forma gráfica de determinadas palavras não somente pelas 

unidades sonoras que as constitui, mas também pela sua origem. Isso nos leva 

à constatação de que, na língua portuguesa, nem sempre a harmonização 

entre som e letra será uma constante, havendo, nesse caso, um considerável 

número de palavras cuja ortografia é resultante de uma arbitrariedade. Cabe, 

portanto, à prática pedagógica que esta se paute em recursos que auxiliem o 

aluno a melhor compreender esse sistema arbitrário. 

 

2.5.5.2 A variação morfossintática no âmbito da concordância verbal e 

nominal 

Por se tratar de mais um dos aspectos analisados em nossa pesquisa, 

no âmbito da interferência por transposição do ponto de vista morfossintático, 

neste subcapítulo discorremos acerca do fenômeno da concordância verbal e 

nominal. Além do ponto de vista da abordagem tradicional, verificamos a 

concordância com base em uma perspectiva funcionalista centrada no uso, por 

considerar a necessidade de se verificar o modo como os usuários da língua se 

comunicam eficientemente, o que implica considerar as estruturas linguísticas 

como configurações de função, conforme Neves (1997).  

Para Possenti (2002), o ensino de gramática na escola deve partir das 

noções que o aluno tem em mente, resultantes de suas interações verbais, 

seguindo para aquilo que ele realmente usa nas situações concretas de 

comunicação para assim, chegar ao que é mais elaborado, uma vez que é 

papel da escola criar as condições para que o aluno aprenda também as 

variedades que não conhece – as cultas -, tornando-se este falante capaz de 

se expressar nas mais diversas circunstâncias, obedecendo às exigências e às 

convenções determinadas pela situação de comunicação. 

Em relação à gramática normativa, entende-se por regra na 

concordância verbal o fato de que nas construções em que apareça um só 

núcleo, o verbo deve se conformar ao número e à pessoa do sujeito. Sendo um 

fato morfossintático, essa relação entre verbo e sujeito se concretiza por meio 

das desinências verbais de natureza número-pessoal, de acordo com Vieira 

(2007). Ainda para a autora, variáveis linguísticas e extralinguísticas atuam 

como condicionadoras da concordância e da não-concordância na fala.  
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É bastante perceptível a concordância entre os falantes escolarizados, 

principalmente se o sujeito estiver anteposto ao verbo, mesmo fator que 

ocasiona a ausência da marca de plural entre os não escolarizados. Sendo 

assim, o ensino da concordância verbal justifica-se pelo fato de a ausência 

dessa marca constituir um traço de estigmatização, que se revela, sobretudo, 

no âmbito escolar, segundo Vieira (2007). Podemos constatar, portanto, que as 

propostas de ensino devam surgir de uma realidade próxima do falante, com 

dados que correspondam ao uso. 

 No que se refere à aplicação, sugere-se que os aspectos motivadores 

para a não concordância devam ser exemplificados para que o aluno adquira a 

regra tanto para a modalidade escrita quanto para a falada, isto é, a partir de 

uma situação efetiva de uso. Para Possenti (2002), o trabalho com a gramática 

na escola não deve desconsiderar a gramática normativa, mas que este deve 

consistir em práticas efetivas, significativas  e contextualizadas nas quais é 

importante fazer-se entender pelo outro e entender o que o outro diz, 

priorizando, assim, o caráter funcional da linguagem. 

 Embora o tema da concordância seja de grande relevância quando o 

assunto é o emprego de variedades cultas, este ocupa, geralmente, a listagem 

de conteúdos nas séries finais do Ensino Fundamental. Em alguns livros 

didáticos, por exemplo, ainda se pode perceber que a explanação do tópico 

concordância verbal vem sendo pautada na demonstração da regra geral 

seguida de exercícios os quais consistem na exploração dos casos especiais 

como podemos ver nos exemplos6 a seguir: 

Observe estes dois trechos do texto “Uma escolha para a História7”: 

I “As mudanças climáticas foram causadas ao longo do século [...]”. 

II “A vitória sobre as mudanças climáticas exigirá o triunfo do otimismo 

[...]”. 

a) Em que número e pessoa está a locução verbal destacada no trecho 

I? 

                                                           
6 Os exemplos referem-se a exercícios retirados da Coleção Jornadas. Port, edição 2012, 9º 
ano, páginas 296 e 297. 
7 Texto publicado na mesma edição, página 282. 
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b) Em que número e pessoa está a forma verbal destacada no trecho 

II? 

Observe agora a posição do sujeito composto neste trecho: 

“Já foi elaborada para a publicação a retrospectiva do ano e as notícias 

de hoje”. 

a) O sujeito está posposto ou anteposto à locução verbal? 

b) A locução verbal está no singular ou no plural? 

c) Podemos concluir que a locução verbal concorda com os dois 

núcleos do sujeito composto? Explique. 

Pelos exemplos acima, podemos perceber que a tendência das 

propostas é a de privilegiar a concepção de variedades cultas, contemplando-

se a regra geral e desconsiderando aspectos relacionados à noção de variação 

linguística, tão presentes nas situações concretas de comunicação.  

Do ponto de vista da Linguística Funcional, de acordo com Vieira (2007), 

pode-se conceber a concordância verbal como um fato variável em situações 

concretas de interação, ou seja, a concordância pode ser concretizada ou não 

pelo usuário da língua em função de fatores diversos de natureza linguística ou 

extralinguística. 

Entre as variáveis linguísticas, podemos mencionar, segundo Vieira, 

2007, p. 88-89:  

a) a posição do sujeito em relação ao verbo: sujeitos pospostos tendem 

a favorecer a não-concordância. (Chegou os menino (s)); 

b) a distância entre o núcleo do sintagma nominal sujeito e o verbo: 

quanto maior a distância, maior o cancelamento da regra de 

concordância verbal (Os livros, sobre a viagem dos navegantes do 

século XVI, já menciona o fato); 

c) o paralelismo no campo oracional: o menor número de marcas 

explícitas de plural no sujeito levaria à ausência de marcas de plural 

no verbo (os peixe nada velozmente); 

d) a animacidade do sujeito: sujeitos de caráter animado (peixe, 

homem), os quais funcionam como agentes da oração, em geral, 
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tendem a favorecer a marca de plural no verbo, enquanto os de 

natureza inanimada (barco) não a favoreceriam; 

e) o paralelismo no campo discursivo: no caso de verbos em série 

discursiva, a ausência de marcas de plural em um verbo levaria a 

ausência da marca nos verbos seguintes (os peixe pula, corre, nada 

sem parar); 

f) a saliência fônica (além da relação entre a tonicidade e o número de 

sílabas das formas singular e plural): no que se refere à diferença 

material fônica entre as formas singular e plural, as formas verbais 

mais perceptíveis, mais salientes (como por exemplo cantou/ 

cantaram ou é/ são), seriam mais marcadas no plural do que as 

menos perceptíveis, ou menos salientes (come/ comem); 

g) o tempo verbal e o tipo de estrutura morfossintática: ainda pode-se 

testar a hipótese de que os índices de concordância poderiam ser 

diferenciados, dependendo do tempo verbal e da construção 

sintática. 

 

Já em relação às variáveis extralinguísticas, consideram-se a localidade 

e a faixa etária a que pertencem os participantes da pesquisa, além do nível de 

escolaridade. 

No que se refere à concordância nominal, de acordo com a gramática 

normativa, trata-se da reiteração do mesmo conteúdo morfológico - categoria 

de gênero ou de número – de um nome no determinante – artigo, pronome 

demonstrativo ou possessivo e/ou adjetivos a ele inter-relacionado sintática e 

semanticamente, o que funciona, diversas vezes, como uma marca explícita ou 

redundante dessa interdependência, segundo Brandão (2013). Para 

exemplificação, de acordo com a visão estruturalista de Camara Jr (1979, p. 

92, apud BRANDÃO, 2013, p.57), a distribuição da categoria gramatical de 

gênero nos nomes segue três padrões: nomes substantivos de gênero único: a 

criança/ a criatura; nomes de dois gêneros sem flexão: o/a estudante; nomes 

substantivos com flexão redundante: o autor/ a autora. 

Quanto à modalidade falada popular, no âmbito do sintagma nominal, 

doravante SN, observamos os estudos de Scherre (1998; 1989a; 1989b; 1992; 

1994; 1996; 2005, apud BRANDÃO, 2013), os quais constatam diferenças de 
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padrões de concordância, tendo em vista o diversificado número de 

constituintes que pode compor o SN, e ainda, outros fatores que o 

condicionam. Para focalizar a questão, de acordo com Scherre, é necessário 

levar em conta aspectos relevantes ligados mais propriamente à estrutura do 

SN, os relativos a alterações morfofonológicas decorrentes de mecanismos de 

flexão; às características dos falantes (sexo, idade, nível de escolaridade, área 

de origem ou de residência – urbana, rural); à situação de intercomunicação 

(formal, informal) e à modalidade de língua (falada, escrita). 

Para os estudos mencionados (Brandão, 2013, p. 63-65) interessam, em 

particular, três classes: a) a que ocupa, categórica ou usualmente, posição à 

esquerda do núcleo – a dos determinantes, composta por artigos, 

demonstrativos e possessivos; b) a dos quantificadores, que inclui vocábulos 

que exprimem diferentes tipos de quantificações; e c) a dos adjetivos, que pode 

ocorrer à direita ou à esquerda do núcleo. 

 

Exemplos: Comprei um livro interessante.     Comprei um interessante livro. 

 

Brandão (2013) nos apresenta ainda as variáveis importantes para o 

estabelecimento de concordância nominal, entre elas o fato de os constituintes 

estarem comprometidos morfossintaticamente com um elemento nuclear (o 

nome) e o princípio da saliência fônica, proposto por Lemle e Naro (1977, apud 

BRANDÃO, 2013), que consiste em uma “maior ou menor identidade entre as 

formas de singular e plural dos vocábulos” (BRANDÃO, 2013, p. 64). 
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Graus de saliência fônica 

 
Quadro 04: graus de saliência fônica 
Fonte: Scherre (1988. p. 75-76, apud Brandão, 2013, p. 64) 
 

Outro princípio analisado no âmbito dos estudos da concordância 

nominal é o do paralelismo formal, o qual 

 

consiste na ideia de que marcas levam a marcas e zeros levam a 
zeros, isto é, de que uma vez presente, por exemplo, o morfema (a 
marca) – S, de plural, num constituinte do SN, este poderia 
condicionar a presença do morfema no elemento subsequente, o 
mesmo ocorrendo em relação ao Ø (BRANDÃO, 2013, p. 65, grifo da 
autora). 
 

Exemplos: 

TodosS oS meuS alunoS leram o livro.         Comentei oS livroØ 

didáticoØ. 

 

À face do exposto, podemos concluir que diante das mais variadas 

situações de uso da língua, trata-se de um desafio para o professor o trabalho 

com a gramática normativa em sala de aula, uma vez que, para muitos, ainda é 

cultural considerar a aula de português como a mera reprodução das regras 

prescritas pela gramática normativa para a modalidade escrita. Conforme já 

mencionado, costuma-se reputar a fala, por exemplo, como sinônimo de “caos”, 

em que tais regras não são aplicadas. Entretanto, embora seja o papel da 

escola permitir o acesso às variedades cultas, é fundamental também que se 

proponham atividades em que sejam refletidas as questões de uso dentro das 
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diversas situações de comunicação. Considerando especificamente a 

concordância verbal, conforme diz Vieira (2007), é importante que se promova 

o raciocínio lógico-científico do aluno, para que ele desenvolva o conhecimento 

sobre as relações e esteja consciente da valoração sociolinguística, de modo a 

fazer de forma consciente as opções linguísticas na produção de textos orais 

ou escritos. 

Ainda de acordo com os PCN, o trabalho com a gramática não é mais 

visto como um fim em si, mas como um meio para o desenvolvimento das 

competências linguísticas do aluno. No que se refere à Língua Portuguesa, não 

se deve desconsiderar os elementos que a constrói, uma vez que para 

compreendê-la, é necessário se refletir sobre seus usos comunicativos e, 

nessa perspectiva, os PCN apontam uma série de variáveis com que o aluno 

tem de lidar, no papel de enunciador, tais como: lugar social do locutor em 

relação ao destinatário; o lugar social do destinatário; intenção do autor; tempo 

e lugar da produção e do suporte. 

 

2.5.5.3 A alternância entre os verbos ter e haver em estruturas 

existenciais 

  

 No tocante aos avanços no contínuo de oralidade e de escrituralidade, 

alvo de nossa pesquisa, tratamos, neste subcapítulo, do próximo aspecto 

analisado nas produções escritas de nossos alunos: a substituição do verbo 

haver pelo verbo ter em construções existenciais, o que constitui uma 

interferência linguística por transposição, no âmbito lexical. Sobre a temática, 

temos como aporte os estudos de autores como Callou e Avelar (2000) e 

Callou (2012)8, observando as diferenças linguísticas entre as regras 

determinadas pela gramática normativa e as reais situações de uso da língua. 

 Diante do exposto, tomemos por base o que diz a gramática normativa 

acerca dos verbos ter e haver com sentido de existir a partir, por exemplo, de 

Bechara (1983). Para esse autor, a variação consiste em uma irregularidade do 
                                                           
8
 No texto “Sobre variação e mudança no português no Brasil – aspectos morfossintáticos”, de 

2012, Dinah Callou aborda a trajetória de ter e haver como um fenômeno morfossintático pelo 
fato de o verbo haver, como auxiliar, levar a construção do futuro do presente no português do 
Brasil. Entretanto, consideramos, em nossa pesquisa, a alternância entre ter e haver como um 
fenômeno de caráter lexical, uma vez que contempla a escolha do léxico quando empregados 
no sentido existencial. 
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ponto de vista das variedades cultas, sendo o emprego do verbo haver a 

referência do “correto” uso da língua. Segundo esses autores, o verbo haver 

em orações equivalentes ao sentido do verbo existir, isto é, seguido de objeto 

direto e significando a existência de uma pessoa ou objeto, atua como um 

verbo impessoal e, por essa razão, deve sempre ser empregado na 3ª pessoa 

do singular. No que se refere ao uso do verbo ter com sentido de existir, 

podemos perceber que seu emprego quase não é citado ou, quando o é, seu 

uso se limita à fala, sendo, portanto, tais construções uma “incorreção na 

língua culta” (BECHARA, 1983, p. 33), a exemplo de Tem vários nomes aqui. / 

Tem um homem na sala.    

 Com relação às pesquisas de caráter sociolinguístico, estas nos 

mostram que o verbo ter também adquire a função existencial, tanto na fala 

quanto na escrita, inclusive em contextos próprios à escrituralidade, e que sua 

substituição pelo verbo haver depende de questões como a escolaridade ou o 

meio social em que se insere o falante. Como exemplificação, percorremos o 

trabalho de Callou e Almeida (2009, apud CALLOU, 2012) cuja perspectiva 

para análise dos fenômenos é a da sociolinguística variacionista a partir de 

Labov (1994). 

 Callou (2012) destaca que, para a pesquisa, foram utilizadas quatro 

amostras de fala culta, de duas cidades brasileiras: Salvador, na região 

Nordeste – dados cedidos pela equipe local, e Rio de Janeiro, na região 

Sudeste, dados disponíveis em www.letras.ufrj.br/nurc-rj, registradas em dois 

períodos distintos de tempo - década de 1970 e década de 1990. Para o 

português europeu falado, foram utilizadas amostras reunidas no Projeto 

VARPORT - Projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português, 

disponíveis em www.letras.ufrj.br/varport, também referentes às duas décadas. 

Para a língua escrita (português brasileiro, doravante PB, e português europeu, 

doravante PE), foram utilizados textos jornalísticos do mesmo período. 

Segundo a autora, o trabalho visou à discussão sobre a hipótese de a variação 

de cada fenômeno estar relacionada à “alimentação” da gramática periférica, 

no processo de escolarização, ou à gramática nuclear, construída no processo 

natural de aquisição da linguagem, de acordo com Kato (2005, apud CALLOU, 

2012) além do fato de os padrões de distribuição de uso virem a ser explicados 

também por fatores externos, pelo contexto sócio histórico das comunidades e 
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suas características demográficas. De um lado, observa-se o comportamento 

linguístico variável de duas grandes cidades: Rio de Janeiro e Salvador, e, de 

outro, o das duas variedades continentais da língua portuguesa: PB e PE. 

A fim de ilustrar a aproximação ou afastamento das variedades, Callou 

(2012) comprova que, de início, as construções existenciais expressas até hoje 

através da forma culta com haver, no PE, estão em oposição ao PB, que dá 

preferência ao ter-existencial. As análises revelam que as duas cidades 

brasileiras apresentam, no que se refere às construções existenciais, 

comportamentos semelhantes, embora o emprego de ter no campo de haver 

esteja em estágio um pouco mais avançado na cidade de Salvador que na do 

Rio de Janeiro (Callou; Avelar, 2000, apud CALLOU, 2012, p.162). A 

comparação entre as duas décadas sugere uma mudança: o percentual de ter 

salta de 63%, em 1970, para 76%, em 1990, no Rio de Janeiro; e, na fala culta 

de Salvador, o percentual passa de 74%, em 1970, para 86%, em 1990.  

De acordo com a pesquisa, pôde-se constatar que 

 

tanto na fala culta carioca, quanto na soteropolitana, quatro 
condicionamentos atuam – dois intralinguísticos e dois 
extralinguísticos – tanto em 1970, quanto em 1990: tempo verbal, 
especificidade semântica do argumento interno, faixa etária e gênero 
do locutor. A análise relativa à fala culta de Salvador deixa evidente 
que nas mulheres das faixas etárias de 25 a 35 anos e de 36 a 55 
anos a mudança já foi efetivada, sendo o uso de ter categórico, 
embora, na faixa que se inicia aos 56 anos, o uso de ter-existencial 
seja ainda inibido. A penetração de ter no campo de haver tem 
encontrado maior resistência entre os homens da terceira faixa etária, 
com apenas 45% de casos de ter-existencial. Comprova-se, mais 
uma vez, que são as mulheres que tendem a liderar os processos não 
estigmatizados de mudança linguística e que, quanto mais jovem o 
falante, maior a frequência de uso de ter. Levanta-se a hipótese de, 
no português brasileiro atual, a criança só adquirir o verbo haver, nas 
estruturas existenciais, durante o seu processo de aprendizado na 
escola. (CALLOU, 2012, p.163) 
 

Ainda sobre a pesquisa, a autora afirma que na escrita, o haver-

existencial até então prevalece, embora o percentual de uso varie, dependendo 

do gênero de texto. Em textos jornalísticos, o uso do haver chega a 86% e o de 

ter apenas a 14%, situação inversa à da fala culta. 

Por fim, no que se refere à gramática naturalmente internalizada, 

segundo Avelar (2006, apud CALLOU, 2012, p. 169), não há variação real 

entre ter e haver no PB, mas entre o que o autor define como um “padrão 
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default” de sentenças existenciais, para o qual se recorre ao verbo ter, e outros 

padrões diferenciados que se valem de verbos com valores semântico-

pragmáticos diversos, entre os quais se inclui o verbo haver. O uso de haver 

com sentido de existir, sendo uma forma canônica da língua escrita não 

consiste, nessa perspectiva, em um reflexo de procedimentos internos à 

gramática nuclear, mas do provimento da gramática periférica, resultante do 

processo de escolarização. Nesse caso, devemos atentar, segundo Callou 

(2012), para o fato de o aprendizado da língua escrita no Brasil ter como alvo 

estágios anteriores da língua ou a norma do português europeu, o que pode 

explicar a razão da preponderância de haver e da tendência à exclusão do 

verbo ter com sentido de existir na língua escrita. 

Sendo assim, sabemos ser de fundamental importância que a prática 

docente reflita constantemente acerca do papel da oralidade e da consciência 

acerca das exigências da escrituralidade nas práticas sociais. O distanciamento 

entre essas duas vertentes pode resultar em uma condução equivocada do 

processo de ensino, sobretudo no que se refere à avaliação do aluno, até 

porque, ratificando o que vem sendo dito em nosso estudo, por se tratarem de 

práticas e usos da língua com características próprias, mas não 

suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos. 

 

2.6 O ensino de língua portuguesa na perspectiva dos gêneros textuais  

 

 Quando o assunto é a realidade da educação no Brasil, muito se discute 

sobre as relações entre professor e aluno durante o processo de ensino-

aprendizagem. No que se refere à disciplina de língua portuguesa, questões 

que envolvem a leitura e a escrita recebem um grau maior de atenção, por 

muitos atribuírem o papel exclusivo de se ensinar a ler e a escrever ao 

professor de português: quando o aluno obtém um bom resultado em 

produções textuais de processos seletivos, como o ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), por exemplo, costuma-se atribuir seu sucesso às aulas de 

redação; caso contrário, essas aulas – e o professor – não foram tão eficientes. 

Essa associação, geralmente, é feita, inclusive por docentes de outras 

disciplinas, os quais responsabilizam o professor de português pelo êxito ou 

insucesso no processo de escrita do aluno. É preciso que se compreenda a 
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importância do engajamento de todos para o aprimoramento de questões que 

envolvam a leitura e a escrita no ambiente escolar. 

 Por se tratar de uma pesquisa de natureza interventiva, faz-se pertinente 

refletir acerca do papel do professor diante do ensino e de seus desafios. 

Libâneo (1994, p. 28) nos diz que “a formação profissional do professor implica 

em uma contínua interpenetração entre teoria e prática”. O processo de ensino-

aprendizagem, sob essa ótica, dá-se a partir da viabilização de contextos que 

representem algo de concreto para o aluno, em que suas vivências sejam 

consideradas. Segundo o autor: 

 

O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e 
alunos, organizado sob a direção do professor, com a finalidade de 
promover as condições e meios pelos quais os alunos assimilam 
ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 29) 

 

 No que se refere ao ensino de língua portuguesa e corroborando com o 

que declara Libâneo (1994), os PCN reiteram a importância do professor na 

condução de ações que permitam ao aluno o contato com práticas diversas da 

linguagem: 

A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental 
de organizar ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e 
reflexivo com o diferente e o desvelamento dos implícitos das práticas 
de linguagem, inclusive sobre aspectos não percebidos inicialmente 
pelo grupo - intenções, valores, preconceitos que veicula, explicitação 
de mecanismos de desqualificação de posições - articulados ao 
conhecimento dos recursos discursivos e linguísticos. (BRASIL, 1998, 
p. 48) 

 

 Conforme dito anteriormente, é necessária a viabilização de situações 

em que a aprendizagem seja norteada por ações práticas. Em uma via oposta, 

Geraldi (2012) fala sobre a existência de uma dicotomia entre o ensino da 

língua e o ensino da metalinguagem. Tradicionalmente, associou-se a aula de 

português às classificações e às descrições de cunho gramatical. 

Considerando o fato de que, uma das vertentes de nossa pesquisa seja 

analisar os progressos dentro do contínuo de oralidade e de escrituralidade, 

isto é, a aplicação de variedades cultas em situações de produção textual 

relacionada à esfera formal, torna-se bastante apropriada a afirmação do 

referido autor de que, “para o ensino fundamental, as atividades devem girar 

em torno do ensino da língua e apenas subsidiariamente se deverá apelar para 
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a metalinguagem” (GERALDI, 2012, p. 46). Nosso interesse, portanto, vai muito 

além de conceitos gramaticais, uma vez que: 

 

não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino 
as que decorrem de uma análise de estratos - letras/fonemas, 
sílabas, palavras, sintagmas, frases - que, descontextualizados, são 
normalmente tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco 
têm a ver com a competência discursiva (BRASIL, 1998, p.23). 

  
 Em consonância com essa afirmação, Antunes (2003) nos mostra que 

um dos grandes equívocos em relação ao ensino de língua portuguesa é o de 

acreditar que preparando o aluno a aplicar conceitos de análise sintática ou de 

nomenclatura gramatical o tornará competente diante da prática escrita. Na 

realidade, para a autora, “a escrita é uma atividade interativa de expressão, de 

manifestação verbal das ideias, informações, intenções [...]. Ter o que dizer é, 

portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever” (Antunes, 

2003, p. 45).   

 Ainda recorrendo a Geraldi (2012), quando tratamos da aula de língua 

portuguesa, é imprescindível considerar os compromissos na produção de um 

discurso e as condições que devem ser preenchidas para a sua resposta em 

uma determinada situação de interação. Sendo assim, a proposta de trabalho 

com os gêneros em sala de aula atende a esses requisitos, uma vez que para 

cada propósito e situação comunicativa, há um gênero, oral ou escrito, a ser 

empregado. 

 Considerando a linguagem como expressão de um discurso situado, 

conforme nos mostra Bakhtin (2011), entendemos o trabalho com gêneros 

como instrumentos para agir em situações práticas de linguagem. Nesse 

sentido, Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que:  

 
O trabalho escolar faz-se sobre os gêneros quer se queira ou não. 
Eles constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de 
ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o 
ensino da textualidade. A análise de suas características fornece uma 
primeira base de modelização instrumental para organizar as 
atividades de ensino que estes objetos de aprendizagem requerem. 
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 51) 

 
 
2.7 Particularidades do gênero artigo de opinião 
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Conforme mencionado, nossa intervenção fez uso do gênero textual 

artigo de opinião para avaliar o processo de escrita dentro do contínuo de 

oralidade e de escrituralidade, por entendermos que ao produzir tal gênero, o 

aluno pode fazer uso de estratégias para defender seu ponto de vista diante de 

questões de caráter polêmico, por meio de variedades cultas da língua, por 

isso a importância da abordagem desse gênero em sala de aula. Típico da 

esfera jornalística, o qual tem circulação em revistas e jornais, tanto em sua 

versão impressa quanto digital, e como o próprio nome já sugere, o artigo de 

opinião caracteriza-se por comentar, interpretar e oferecer informações aos 

leitores, explicitando o posicionamento crítico do autor frente ao tema 

comentado, o que garante sua consistência. De acordo com Bräkling: 

 

O artigo de opinião é um gênero do discurso em que se busca 
convencer o outro de uma determinada ideia, influenciá-lo, 
transformar os seus valores, por meio de um processo de 
argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo 
produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um 
processo que prevê uma operação constante de sustentação das 
afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados 
consistentes, que possam convencer o interlocutor (BRÄKLING, 
2000, p. 226).   

 
Segundo a autora, trata-se de um processo que prevê uma tarefa 

constante de sustentação das afirmações, realizada por meio da apresentação 

de informações consistentes. Embora o produtor do artigo se constitua em 

alguém com autoridade diante do que é dito, muitas vezes este busca outras 

vozes para a construção de seu ponto de vista, como por exemplo, através do 

discurso de especialistas que embasem seu posicionamento. Outros recursos 

são as referências históricas, além de dados estatísticos, os quais se 

constituem como estratégias argumentativas empregadas no texto. 

Recorrendo ao que dizem Koch e Oesterreicher (2007) acerca dos 

parâmetros comunicativos os quais determinam o espaço ocupado por um 

texto no contínuo de oralidade e de escrituralidade, é válido salientar que o 

gênero artigo de opinião reúne particularidades que o direciona para a 

escrituralidade, como podemos perceber a seguir: 

 

1.   Grau de publicidade: de caráter público, o artigo de opinião é voltado para 

um grande número de interlocutores;  
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2. Grau de intimidade entre os interlocutores: não há intimidade entre os 

interlocutores; 

3. Grau de emocionalidade: o artigo de opinião não tende à afetividade; 

4.  Grau de dependência do contexto situacional de comunicação: o 

gênero em questão apresenta autonomia em relação à situação de 

comunicação; 

5.  Ponto de referência da situação de comunicação: os objetos do discurso 

não condizem com o “eu-aqui-agora” do falante; 

6.  Proximidade física: o artigo de opinião é caracterizado pela distância 

espacial e temporal em relação aos interlocutores; 

7. Grau de cooperação: ausência da influência direta interlocutores na 

produção do discurso; 

8.  Grau de dialogicidade: na produção do artigo de opinião, não há inversão 

no papel de enunciador; 

9.  Grau de espontaneidade da comunicação: é perceptível um relevante 

nível de planejamento na produção;  

10. Grau de fixação temática: o artigo de opinião apresenta uma forte fixação 

temática. 

Outro aspecto relevante é que nesse gênero, a tipologia base é a 

argumentativa, uma vez que o autor elabora uma opinião cujo propósito é o de 

convencer o interlocutor para que este compartilhe seu posicionamento ou 

execute determinada ação. Diante disso, recorremos ao que atestam Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 61) de que “a argumentação é uma ação que 

tende sempre a modificar um estado de coisas pré-existentes”. 

  De acordo com a proposta de agrupamento sugerida por Dolz e 

Schneuwly (2004), o gênero artigo de opinião pertence à ordem do argumentar, 

por estar voltado ao domínio social da discussão acerca de temas 

controversos, objetivando um posicionamento frente a eles, exigindo para tal, 

tomadas de posição. As particularidades do contexto de produção (enunciador, 

assunto, finalidade comunicativa) determinam a configuração do artigo de 

opinião. Normalmente, esse gênero situa-se na seção destinada às opiniões, e 

sua publicação tem certa periodicidade (semanal, mensal, quinzenal). 

Em sua concepção, o artigo de opinião é um gênero escrito com o 

objetivo de explanar sobre um assunto e se opinar sobre ele a partir de uma 
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fundamentação argumentativa que busca defender uma tese apresentando 

argumentos que a corroboram e refutando aqueles a que a ela se opõem. Ao 

final, apresentam-se conclusões e posições. É possível perceber que estamos 

diante de um gênero bastante apropriado quando o objetivo é o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita de temáticas relevantes 

na sociedade, que tem na argumentação sua principal aplicação. 

No que tocante aos aspectos composicionais do gênero, Bräkling (2000) 

atesta que o artigo de opinião apresenta tese, argumentos e contra-

argumentos, além da conclusão. Tal construção poderia resultar em certa 

confusão ao fazer referência também a outros gêneros como a redação 

dissertativa, por exemplo. Quanto aos aspectos linguístico-enunciativos do 

gênero, a autora enumera, entre eles, a organização do discurso, em grande 

parte, na terceira pessoa; o predomínio do presente do indicativo e do 

subjuntivo para a contextualização da temática abordada, e a presença de 

vozes, tanto em relação ao suporte e aos seus valores ideológicos, como 

também decorrentes da relação do autor com sua esfera de atuação. 

Percebemos também a presença de citações, de operadores argumentativos, 

de verbos ou de grupos proposicionais que introduzem o discurso citado, além 

da presença de modalizadores que indicam a tendência valorativa do articulista 

(cf. Bräkling, 2000, p. 4). 

Ainda no que se refere às particularidades do artigo de opinião, convém 

recorrermos a Melo (2003), cujo trabalho é de grande relevância para os 

estudos da área jornalística. Este destaca que, de acordo com a finalidade, é 

importante salientar dois aspectos: um de cunho doutrinário, expressão esta, 

segundo o autor, presente na bibliografia espanhola, e outro, de cunho 

científico. A primeira refere-se ao fato de que o artigo jornalístico tende a 

analisar uma questão atual, para que o público possa, de alguma, vê-la ou 

julgá-la uma vez que o articulista participa da vida em sociedade, e deve 

demonstrar um compromisso intelectual com o presente. Em relação ao caráter 

científico, o artigo é destinado a tornar público o avanço da ciência; por isso 

não é muito comum a veiculação diária desse tipo de artigo em jornais. 

 De acordo com Vivaldi (apud MELO, 2003, p.122) o artigo de opinião é 

um gênero “escrito, de conteúdo amplo e variado, de forma diversa, na qual se 
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interpreta, julga ou explica um fato ou uma ideia atual, de especial 

transcendência, segundo a conveniência do articulista”. 

Considerando o texto como um processo de interlocução entre autor e 

leitor, faz-se necessária a exposição do contexto de produção para que o aluno 

tenha o conhecimento do que irá produzir, quem o receberá, além de que 

esfera de circulação se insere seu texto. A partir de Bakhtin (2011), 

entendemos que os gêneros possuem um destinatário situado em um contexto 

sócio-histórico o que faz com que o produtor preveja uma atitude responsiva 

ativa, ou seja, para Bakhtin, o ouvinte concorda ou discorda do produtor, total 

ou parcialmente; completa o discurso ou o utiliza. No que se refere à produção 

do gênero artigo de opinião em sala de aula, é importante que se esclareça a 

que auditório se dirige o texto escrito, no intuito de que se empreguem os 

mecanismos apropriados na construção da escrita, uma vez que:  

 

A quem se destina o enunciado, como o falante (ou o que escreve) 
percebe e representa para si os destinatários, qual é a força e a 
influência deles no enunciado – disto dependem tanto a composição 
quanto, particularmente, o estilo do enunciado (BAKHTIN, 2011, p. 
301).    

 

Entre as metas para o Ensino Fundamental relacionadas à linguagem, 

os PCN nos mostra a importância de “[...] posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais [...]” (BRASIL, 1998, 

p. 7). Dessa forma, o artigo de opinião torna-se um recurso atrativo por permitir 

que o aluno se expresse em busca da construção de cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres.  

 

2.8 A produção escrita e a sequência argumentativa 

 

Em nossa vivência diária, é notória a presença da argumentação nos 

mais variados contextos. A todo o momento, estamos diante de situações em 

que sentimos a necessidade de nos posicionarmos e de fazermos serem 

aceitas nossas colocações, com base, inclusive, nos valores sociais nos quais 

estamos imersos. No que se refere à linguagem em sua modalidade escrita, 

mais precisamente no espaço escolar, é importante termos o conhecimento 

das estratégias mais adequadas para o êxito em busca da adesão do outro, 
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para que este compartilhe determinados pontos de vista, uma vez que a 

argumentação tem como finalidade conseguir com que o auditório – termo 

empregado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) para designar aquele a 

quem o falante procura influenciar por meio de seu discurso – concorde com 

nosso posicionamento frente aos temas polêmicos da sociedade, conforme 

asseguram os PCN: 

 
Os aspectos polêmicos inerentes aos temas sociais, por exemplo, 
abrem possibilidades para o trabalho com a argumentação - 
capacidade relevante para o exercício da cidadania -, por meio da 
análise das formas de convencimento empregadas nos textos, da 
percepção da orientação argumentativa que sugerem, da 
identificação dos preconceitos que possam veicular no tratamento de 
questões sociais etc. (BRASIL, p. 42). 

 

De acordo com os autores acima citados, podemos depreender acerca 

da ausência de neutralidade nos discursos, uma vez que ao argumentar, o 

interlocutor faz uso de uma ideologia para reforçar sua intenção em agir sobre 

o outro. Nesse sentido, a argumentação, além de fazer uso de uma série de 

recursos discursivos, recorre também aos valores e às experiências culturais 

do falante na busca pela adesão. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca: 

 

O objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar a 
adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 
assentimento: uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar 
essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos 
ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo 
menos crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará no 
momento oportuno (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 
50) 

 

Em nossa pesquisa, também recorremos à Linguística Textual com base 

nos estudos de Adam (2008) para tratarmos das particularidades da sequência 

argumentativa, eixo no qual se organiza o gênero artigo de opinião. Mas antes, 

acreditamos ser apropriado fazermos um breve histórico acerca dos estudos 

que perscrutam a argumentação nas perspectivas teóricas da Retórica e da 

Nova Retórica. 

Muitas vezes, a palavra Retórica é associada à habilidade de se 

expressar. Quando tratamos da Retórica Clássica, a partir de Sócrates, é 

necessário ressaltarmos que esta era voltada para a linguagem falada e não 

escrita, empregada pelos políticos e juristas, por exemplo, diante das decisões 
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para o povo. A partir dos escritos de Sócrates e Platão, podemos perceber o 

tratamento dado à linguagem falada, mas é em Aristóteles, em sua Arte 

Retórica, que passa a ser visível o caráter mais persuasivo das colocações.  

Com o Positivismo, em meados do século XIX, a Retórica, antes 

ocupando lugar de prestígio, passa a ser relegada, uma vez que a 

racionalidade ia de encontro à necessidade urgente de se argumentar. Autores 

como Perelman e Olbrechts-Tyteca muito contribuíram com o conceito de 

“Nova Retórica”, a partir do século XX e, embora haja uma retomada da 

Retórica antiga, podemos reconhecer uma importante distinção entre elas: para 

os antigos, a retórica era voltada para o ato de falar em público, com o intuito 

de persuadir um público determinado, enquanto a Nova Retórica vai além da 

exposição oral, ocupando-se da estrutura da argumentação, sobretudo de suas 

técnicas discursivas em busca de adesão. 

Para o presente trabalho, abordamos a sequência argumentativa, uma 

vez que analisamos a ocorrência de interferências linguísticas na produção do 

gênero artigo de opinião pelos alunos, gênero este pertencente à ordem do 

argumentar, segundo o agrupamento proposto por Dolz e Schneuwly (2004), 

conforme dito anterriomente. 

Adam (2008) define sequência como uma unidade estrutural 

relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que lhe é própria, 

composta de um número limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as 

macroposições que, por sua vez, combinam diversas proposições. A 

organização linear do texto a ser atingida é o produto da combinação e da 

articulação de diferentes tipos de sequências. Dessa forma, “a sequência é 

uma estrutura” (ADAM, 2008, p. 204). Para o autor, deve-se considerar a 

complexidade crescente entre um período e uma sequência dentro de um 

continuum. No que se refere à sequência argumentativa, por exemplo, trata-se 

de uma questão de grau o que diferencia um simples período argumentativo de 

uma sequência argumentativa, por exemplo.  

Citando os estudos de Ergon Werlich (1975), Adam atesta que a teoria 

das sequências surge como reação à demasiada generalidade das tipologias 

textuais. É tanto que a grande maioria dos trabalhos acerca de sequência 

textual recorre às contribuições de Adam. Entretanto, a título de informação, é 

comum encontrarmos algumas divergências quanto à designação de quais 
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seriam as sequências. Para Adam (2008), as sequências textuais são a 

narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. Para Koch e Fávero 

(1987), há o acréscimo da injuntiva e a explicativa sendo nomeada também 

como expositiva. Marcuschi (2003) considera os tipos narrativo, argumentativo, 

expositivo, descritivo e injuntivo. Por fim, conforme já mencionado, Dolz e 

Schneuwly (2004) referem-se aos agrupamentos, os quais são caracterizados 

pelo narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações.  

Para nossa pesquisa, enfocamos a sequência argumentativa, segundo 

Adam (2008) a qual é caracterizada pela realização de operações cognitivas de 

raciocínio lógico. O referido autor declara que a sequência argumentativa 

concretiza-se por meio de dois movimentos: a demonstração e/ou justificativa 

de uma tese e a refutação de outras teses ou argumentos; e, a partir de 

premissas estabelecidas, chega-se a uma conclusão ou afirmação. Em outras 

palavras, nessa sequência apresentamos uma posição favorável ou 

desfavorável com relação a uma tese inicial e sustentamos nossa posição com 

base em argumentos ou provas. A representação a seguir ilustra um esquema 

simplificado da estrutura do texto argumentativo: 

 

 Dados                                                                                                             Asserção 

(Premissas)                                                                                                     Conclusiva 

       Fato (s)                                                                                                                       

(C) 

 

   Apoio 

Esquema 07: Estrutura simplificada do texto argumentativo 
Fonte: Adam (2008, p. 232) 

 

O esquema da argumentação, segundo Adam (2008), é a relação entre 

tese e argumentos. Os enunciados exercem essas funções nessa relação, uma 

vez que, isolada, nenhuma proposição pode ser considerada como tese ou 

argumento. Existe uma dependência entre as duas instâncias do ponto de vista 

estrutural: as proposições só podem ser consideradas argumentos em função 

da tese a que conduzem, e essa tese, por sua vez, é orientada pelas 

proposições que constituem os argumentos.  
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 Dessa forma, para Adam (2008), a sequência argumentativa apresenta 

um modelo de composição descrito por Ducrot (1980; 1973, apud ADAM, 2008, 

p. 232) como sendo: 

 - a fase de premissas/dados em que se propõe uma situação de partida 

(nem sempre explícitas); 

 - a fase de apresentação de argumentos que orientam para uma 

conclusão provável, podendo estes serem apoiados por dados, exemplos, etc.. 

 - a fase de apresentação de contra-argumentos que operam uma 

restrição à orientação argumentativa, e por fim,  

- a fase de conclusão, que integra os efeitos dos argumentos e contra-

argumentos. 

A seguir, Adam (2008) propõe um esquema de uma sequência 

argumentativa prototípica completa, com lugar para a contra-argumentação, 

esquema este que pode ou não seguir uma ordem linear. De acordo com o 

autor, “a (nova) tese (P. arg. 3) pode ser formulada de início e retomada, ou 

não, por uma conclusão que a duplica no final da sequência, sendo que a tese 

anterior (P. arg.0) e os apoios podem estar subentendidos”. (ADAM, 2008, p. 

233): 

Tese                   Dados     ___________ Por isso, provavelmente                       Conclusão (C)  

Anterior     +      Fatos (F)                                                                                     (nova) tese 

P. arg. 0            P. arg. 1                                                                                       P. arg. 3                                                                                                                                      

 

                                          Apoio                       A menos que 

                                         P. arg. 2                     Restrição (R) 

                                        (Príncipios                     P. arg. 4 

                                           Base) 

Esquema 08: sequência argumentativa prototípica completa 
Fonte: Adam (2008, p. 233) 

 

Podemos perceber que, de modo geral, o ato de argumentar consiste na 

oposição de enunciados e, em termos pragmáticos, podemos entender, 

segundo Adam, que todo texto possui uma orientação argumentativa. Para 

Koch (1984):  
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A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de 
razão e vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto 
é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso – a ação 
verbal dotada de intencionalidade – tenta influir sobre o 
comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas 
de suas opiniões. É por esta razão que se pode afirmar que o ato de 
argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de 
determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental, pois 
a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção 
mais ampla do termo (KOCH, 1984, p. 19, grifo da autora).  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 O presente capítulo tem como objetivo explanar acerca dos 

procedimentos metodológicos aplicados em nossa intervenção pedagógica, a 

qual contou com a participação ativa dos alunos na elaboração do corpus 

analisado. Apresentamos, primeiramente, em que consiste a opção pelo 

conceito de pesquisa de intervenção, além da descrição do ambiente e dos 

participantes da pesquisa. Mais adiante, abordamos o conceito de sequência 

didática, a partir de Dolz e Schneuwly (2004), e por fim, os módulos de leitura, 

de escrita e de divulgação aplicados. 

 

3.1 Abordagem da pesquisa: uma proposta de intervenção 

 

Regulamentado pela Portaria 1.009, de 10 de Outubro de 2013, o 

Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – tem como particularidade o 

fato de que a pesquisa realizada deve apresentar “natureza interpretativa e 

interventiva, e ter como tema/foco/objeto de investigação um problema da 

realidade escolar e/ou da sala de aula do mestrando no que concerne ao 

ensino e aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental”, conforme encontramos nas diretrizes do programa disponíveis 

em http://www.profletras.ufrn.br/documentos. Diante do exposto, durante todo o 

percurso de nosso trabalho, percebemos a importância da participação ativa 

dos envolvidos durante o processo de produção do corpus apresentado, 

cabendo à nossa pesquisa as características da denominada pesquisa de 

intervenção.  

A pesquisa de intervenção vale-se de uma tendência das pesquisas 

participativas cujo foco é investigar a vida de coletividades na sua diversidade 

qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico (Aguiar, 2003; 

Rocha, 1996, 2001).  

Sendo utilizada como um instrumento em prol do aperfeiçoamento do 

processo de ensino-aprendizagem, podemos considerar a pesquisa de 

intervenção como um recurso para a produção de conhecimentos, além da 

aquisição de experiência, pelo fato de a pesquisa ampliar as bases teórico-

metodológicas das pesquisas participativas, enquanto proposta de atuação 
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transformadora da realidade sócio-política, já que propõe uma intervenção de 

ordem micropolítica na experiência social. Trata-se da construção de uma 

"atitude de pesquisa" que irá enfatizar a ideia de interferência na relação 

sujeito/objeto pesquisado, como condição ao próprio conhecimento (Santos, 

1987, Stengers, 1990). Dessa forma: 

 

Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é 
dinâmica e determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo 
uma produção do grupo envolvido. Pesquisa é, assim, ação, 
construção, transformação coletiva, análise das forças sócio-
históricas e políticas que atuam nas situações e das próprias 
implicações, inclusive dos referenciais de análise. É um modo de 
intervenção, na medida em que recorta o cotidiano em suas tarefas, 
em sua funcionalidade, em sua pragmática - variáveis imprescindíveis 
à manutenção do campo de trabalho que se configura como eficiente 
e produtivo no paradigma do mundo moderno" (AGUIAR; ROCHA, 
1997, p. 97). 

 

Ainda com relação à abordagem de nossa intervenção pedagógica, não 

podemos deixar de mencionar seu caráter qualitativo, uma vez que nos 

propomos a descrever e a analisar dados referentes à escrita de nossos 

alunos, visando aos recursos que possam auxiliá-los no aprimoramento de 

suas habilidades de escrita considerando o contínuo de oralidade e de 

escrituralidade. A pesquisa qualitativa se justifica por viabilizar, por meio da 

análise de dados e das atividades propostas em sala de aula, a percepção de 

como os participantes do processo se comportam frente ao foco da pesquisa. 

Através das observações realizadas é que se pode pensar e elaborar as 

estratégias adequadas em prol dos avanços na prática de leitura e de escrita. 

De acordo com Triviños (1987): 

 

o processo de pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, 
parceladas, estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica, 
retroalimentando-se, reformulando-se constantemente, de maneira 
que, por exemplo, a coleta de dados num instante deixa de ser tal e é 
análise de dados, e esta, em seguida, é veículo para nova busca de 
informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 137).  

 
 

3.2 Descrição do ambiente e dos participantes 

 

 Conforme já apresentado, nossa intervenção pedagógica ocorreu em 

uma turma de 9º ano, da Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, 
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durante o ano letivo de 2017. Localizada no bairro de Felipe Camarão, na zona 

oeste da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a escola foi fundada em 

Julho de 1997, sob o decreto de criação de número 5.964, de 1996, ano da 

morte do advogado, professor e escritor natalense Veríssimo de Melo, cuja 

importância para a cultura do Estado rendeu-lhe, como homenagem, o nome 

para a escola. 

Funcionando nos três turnos, com 14 (quatorze) salas de aula, a escola 

conta, atualmente, com um total de 1058 alunos, sendo 473 matriculados no 

matutino, 414, no vespertino e 171, no noturno. Pela manhã e à tarde, são 

disponibilizadas turmas de 6º ao 9º anos, e à noite, turmas de EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental II. 

O quadro é formado por 57 (cinquenta e sete) professores contratados 

pelo regime estatutário, distribuídos nos três turnos, e mais 06 (seis) 

coordenadores pedagógicos – dois por turno.  Mesmo assim, nota-se ainda 

uma grande carência diante do acompanhamento pedagógico das atividades 

realizadas pelo professor, uma vez que a função de coordenador tem 

priorizado a resolução de conflitos disciplinares envolvendo os alunos, entre 

eles a ausência em sala durante as aulas, motivada, segundo grande parte dos 

estudantes, pelas altas temperaturas. À frente da gestão estão um Diretor 

Administrativo e um Diretor Pedagógico, ambos escolhidos por meio de 

votação, envolvendo toda a comunidade escolar. Os funcionários de apoio – 

secretaria, vigilância, merenda e limpeza – totalizam 17 (dezessete) 

colaboradores, todos contratados pelo regime de terceirização.   

A estrutura física da escola é um tanto precária: há uma sala de 

informática desativada, pois, além dos 12 (doze) computadores existentes não 

funcionarem, não há um profissional responsável pelo local. Tal situação 

resultou por inviabilizar a organização dos artigos para divulgação no blog, 

conforme planejando no início do processo. A publicação dos textos só ocorreu 

posteriormente, após a intervenção, pela professora, e estão disponíveis, 

conforme já dito, no endereço www.reformarounao.blogspot.com.  

A biblioteca possui espaço e acervo bem limitados, o que dificulta a 

realização de atividades de leitura no local. Há uma pequena quadra usada 

para a prática de Educação Física, que não comporta a quantidade de alunos – 

em média trinta e cinco por turma – o que acaba por atrapalhar a condução das 
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aulas nas salas próximas ao espaço, devido ao intenso barulho. Outro grande 

desafio para o processo de ensino-aprendizagem são as altas temperaturas em 

sala de aula, conforme já mencionado, uma vez que os poucos ventiladores 

existentes – dois por sala – encontram-se danificados. Segundo os gestores, 

inúmeros ofícios abordando o problema já foram enviados à Secretaria 

Municipal de Educação, entretanto, não obtivemos respostas até a conclusão 

de nosso trabalho. O último IDEB9 – índice de desenvolvimento da educação 

básica – aferido em 2015 foi de 3,410, resultado distante dos 4,5 projetados 

pelo índice como meta. 

Quanto aos participantes, a professora responsável pela intervenção é 

graduada em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com especialização em Leitura e Produção de textos, pela 

mesma instituição. Leciona há 06 (seis) anos na rede pública estadual, no 

Ensino Médio, e há 07 (sete) anos, nas séries finais do Ensino Fundamental, 

no município de Natal-RN. Todo este período foi na mesma escola onde 

ocorreu a intervenção.  

A turma do 9º ano, do turno matutino, foi composta por 30 (trinta) alunos, 

sendo 16 (dezesseis) do sexo masculino e 14 (quatorze) do sexo feminino, 

todos moradores da comunidade. Do total, apenas 01 (um) matriculou-se em 

2017. Os demais estudaram na escola desde o 6º ano. 

Com a faixa etária entre 13 e 14 anos, dos 30 (trinta) alunos, 02 (dois) 

são portadores de necessidades especiais, ambos diagnosticados com 

Perturbação de hiperatividade com défice de atenção, CID11-9, e mesmo assim 

participaram da intervenção; 01 (um) solicitou transferência antes da pesquisa 

e, por essa razão, não participou do processo. Dos 29 (vinte e nove) restantes, 

07 (sete) apresentavam irregularidades quanto à frequência em sala de aula e 

acabaram também não participando da produção do corpus, o qual é 

constituído por 22 (vinte e duas) produções para diagnóstico, 22 (vinte duas) 

produções reescritas, mais 22 (vinte e duas) produções finais. A identificação 
                                                           
9 Índice criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer 
metas para a melhoria do ensino. 
10 Informação disponível em http://www.escol.as/78647-escola-municipal-prof-verissimo-de-
melo, acesso em 23/03/2018. 
11

 Sigla para Classificação Internacional de Doenças, traduzida do inglês International 
Classification of Diseases (ICD). A tabela é publicada pela Organização Mundial de Saúde e 
tem como objetivo padronizar e catalogar doenças e outros problemas de saúde. 
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no corpus é PD – 01 (produção para diagnóstico do aluno 01); PR – 01 

(produção reescrita do aluno 01) PF – 01 (produção da versão final do aluno 

01), e assim sucessivamente. Tal procedimento visa à preservação das 

informações acerca da identidade dos participantes da pesquisa. 

Em relação ao comportamento em sala, a turma se portava bastante 

agitada em alguns momentos. Conversas paralelas e uso do celular eram 

frequentes, mas não o suficiente para impedir a condução das aulas. Durante a 

intervenção, percebemos o interesse da grande maioria em relação à temática 

da Reforma do Ensino Médio, presente nos textos explorados durante os 

módulos de leitura. A interação baseada em questionamentos era constante, o 

que proporcionava uma dinamicidade interessante às aulas.   

No início do procedimento, foi realizada uma breve verificação do perfil 

identitário da turma, por meio de um questionário sobre a trajetória escolar e os 

hábitos de lazer. O objetivo foi o reconhecimento das possíveis influências 

desses hábitos nos textos produzidos. Do total de alunos, 86% afirmaram 

nunca terem sido reprovados durante a trajetória escolar, enquanto 14% 

declararam já terem sido reprovados; 6% afirmaram ter como principal diversão 

a televisão; 5%, a leitura; 54%, a internet (redes sociais), enquanto 35% 

disseram ter outras formas de lazer, como frequentar a casa de amigos ou 

parentes, etc. 

 

3.3 A sequência didática como estratégia de intervenção pedagógica: 

módulos de leitura e de escrita 

 

Partindo-se do pressuposto de que é por meio de contextos precisos de 

produção e da realização de atividades diversas que o aluno apropriar-se-á dos 

recursos essenciais ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão – 

seja oral ou escrita – em situações variadas, é que se faz necessário o uso do 

procedimento sequência didática em sala de aula. Dolz e Schneuwly (2004) 

definem a sequência didática como sendo um conjunto de atividades 

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

escrito, cuja finalidade é a de ajudar o aluno a dominar melhor o gênero 

analisado, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais 

adequada numa dada situação de comunicação. 
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A estrutura de base de uma sequência didática, segundo Dolz e 

Schneuwly (2004), consiste na apresentação da situação de produção, na 

qual é descrita minunciosamente a atividade de expressão oral ou escrita a ser 

desenvolvida pelo aluno; na produção inicial, em que o professor avaliará as 

capacidades já adquiridas para que se possam ajustar os exercícios previstos 

na sequência às possibilidades e carências da turma; nos módulos, os quais 

constituem atividades diversas enquanto instrumentos para o trabalho 

sistemático na resolução de problemas diante da produção do gênero; e por 

fim, na produção final, em que o aluno põe em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o processo, servindo para o professor como parâmetro de 

avaliação dos progressos alcançados pela turma, conforme o esquema a 

seguir: 

 

       
Esquema 09: Sequência didática 
Fonte: Dolz & Scheneuwly (2004, p.183) 
 

Em nossa pesquisa, acreditamos ser conveniente nomearmos a 

produção inicial presente no esquema de sequência didática, como produção 

diagnóstica, para enfatizar o caráter investigativo das habilidades 

apresentadas pelos alunos e a busca pelo aprimoramento de tais habilidades. 

Após o diagnóstico, adotamos os módulos de leitura, com a aplicação de 

atividades que visaram, sobretudo, à compreensão textual e ao 

reconhecimento de variedades linguísticas e de TD próprias dos gêneros da 

esfera jornalística. Entre os módulos de leitura, foram realizados módulos de 

escrita, como a produção de paráfrases dos textos utilizados nos módulos de 

leitura.  

Ao compreender que, para a produção textual, é fundamental que o 

aluno tenha o que dizer, ressaltando o que afirma Geraldi (1993), após os 

módulos de leitura e de escrita, realizamos a produção reescrita, cujo intuito 
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foi o de verificar as influências da leitura para a adequação da produção 

diagnóstico à situação de produção. Em sequência, utilizamos as próprias 

produções dos alunos para o reconhecimento das construções apropriadas ao 

contexto. Tais produções foram expostas e analisadas coletivamente através 

de projeção. Para Geraldi, pensar a linguagem “partindo dos textos dos alunos, 

retornam aos textos num movimento que leva a reescrita de tais textos em 

função das razões de ser destes textos.” (GERALDI, 1993, p. 217). Sendo 

assim, as atividades propostas em nossa intervenção visaram à reflexão pelos 

alunos sobre a linguagem utilizada por eles na versão diagnóstico para que, 

por meio desse procedimento, compreendam a necessidade de reescrever 

seus textos, utilizando uma configuração linguística adequada à situação de 

comunicação apresentada. 

Depois da avaliação coletiva de textos reescritos, deu-se a produção 

final, a qual serviu como parâmetro para a avaliação dos progressos 

alcançados durante o procedimento, conforme nos mostram Dolz e Schneuwly 

(2004). 

Ainda em relação aos procedimentos metodológicos, retomamos o que 

nos mostra Dell'Isola (2007), no que se refere às estratégias para a 

retextualização. Nesse sentido, nossos módulos de leitura contemplaram a 

leitura de textos publicados, previamente selecionados, todos acerca da 

temática abordada – Reforma do Ensino Médio no Brasil -, além das atividades 

que envolviam a observação e o levantamento do gênero abordado, com base 

na leitura, compreensão e observações. Dessa forma, retextualizar ultrapassa 

as intervenções de cunho linguístico. Na retextualização, visa-se à adequação 

de um texto a uma determinada situação comunicativa. 

Segundo Lopes-Rossi (2005), compete ao professor a viabilização de 

condições para que os alunos possam se apropriar de características 

discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em situações de comunicação 

real. Temos, como exemplo, a divulgação das produções de acordo com a 

forma típica de circulação do gênero, como ocorreu com a publicação dos 

textos de nossos alunos no blog sobre a Reforma do Ensino Médio. Assim, 

torna-se imprescindível que o aluno conheça as características de cada gênero 

e as situações comunicativas em que se realizam. Isso lhe permitirá 
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aperfeiçoar a linguagem por meio da leitura e reconhecer outras estratégias 

que viabilizem uma interação social mais eficaz, para que assim: 

 

se tenha o que dizer; se tenha uma razão para dizer o que se tem a 
dizer; se tenha a quem dizer o que se tem a dizer; o locutor se 
constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz; 
se escolham as estratégias para realizar os passos anteriores 
(GERALDI, 1993, p. 137). 

  

Ainda sob esse prisma, Bronckart afirma que “a apropriação dos gêneros 

é um mecanismo fundamental de socialização e de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 2003, p. 103). Portanto, 

compete à escola um trabalho direcionado à leitura e à produção de textos na 

perspectiva dos gêneros textuais. 

Em consonância com essa assertiva, faz-se necessário dominar os 

gêneros para poder empregá-los, visto que, de acordo com Bakhtin (2011), 

apenas quando se dominam os gêneros, consegue-se empregá-los com 

liberdade, imprimindo-lhes a subjetividade possível e necessária de quem os 

enuncia.  

De acordo com os PCN, “o trabalho com leitura tem como finalidade a 

formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação de 

escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na 

prática de leitura” (BRASIL, 1998, p. 91). Ante o exposto, apresentamos 

detalhadamente a sequência didática integrante de nossa intervenção 

pedagógica a partir da leitura, da análise e da produção do gênero artigo de 

opinião, cujo eixo temático foi o posicionamento contrário ou a favorável à 

Reforma do Ensino Médio no Brasil.  

A sistematização a seguir demonstra as etapas propostas pela 

sequência didática para a intervenção, conforme estudos de Dolz e Schneuwly 

(2004) e Lopes-Rossi (2005): 

 

PLANO DE AULA 1 – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

 Considerando-se a escrita como produção textual, faz necessária, por 

parte do produtor, uma ativação de seus conhecimentos além da mobilização 

de estratégias, como a seleção, a organização e o desenvolvimento de suas 
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ideias, de acordo com Koch e Elias (2010). Para tanto, foi disponibilizada aos 

alunos a exibição de um documentário que trata de reflexões sobre a educação 

no Brasil, para que as informações pudessem servir de embasamento para a 

primeira produção. 

 

Objetivo:  

Conhecer a proposta da intervenção pedagógica, a qual consiste na 

produção do gênero textual artigo de opinião, revelando o posicionamento do 

aluno diante da reforma do Ensino Médio no Brasil. Os textos farão parte de 

uma coletânea a serem publicados em um blog.   

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos cada. 

 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª  

Apresentação da situação inicial: 
produção de um artigo de opinião sobre o 
posicionamento diante da reforma do 
Ensino Médio para publicação em blog. 

10 minutos. Projetor. 

2ª 

Exibição do documentário Pro dia nascer 
feliz (2006; Brasil; direção: João Jardim; 
documentário, classificação indicativa: 
livre). O documentário mostra os principais 
problemas que os jovens brasileiros 
enfrentam na escola: precariedade, 
preconceito, violência e abandono. 
Adolescentes de três estados e de classes 
sociais diferentes conduzem a narrativa ao 
contarem suas frustrações no ensino.  

90 minutos. 
Projetor e 
caixa de 
som. 

3ª 

Discussão coletiva sobre as primeiras 
impressões do documentário para registro 
na lousa. Além do documentário, serão 
registradas também as noções da turma 
sobre os impactos da reforma do Ensino 
Médio no Brasil – ativação de 
conhecimentos anteriores (brainstorming 
coletivo para anotação na lousa). 

20 minutos. 
Lousa e 
lápis. 

Quadro 05: plano de aula 1 – apresentação da situação de produção. 
Fonte: autoria própria 
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PLANO DE AULA 2 – PRODUÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 Apresentada a situação inicial, tem-se início a primeira produção a qual 

deve mostrar aos alunos e ao professor as impressões que os estudantes têm 

acerca da temática proposta. É possível perceber também o que cada aluno 

construiu a partir das discussões iniciais sobre o documentário além das 

associações feitas com base no repertório já adquirido. 

 

Objetivo: 

Externar seu conhecimento prévio acerca da Reforma do Ensino Médio 

no Brasil, estabelecendo relações com as impressões construídas após a 

exibição do documentário Pro dia nascer feliz, através das habilidades de 

escrita já apresentadas.  

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

 

 
FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o documentário 
Pro dia nascer feliz. 

10 minutos.         - 

2ª 

Individualmente, cada aluno produzirá um 
texto sobre a atual situação da educação 
no Brasil, envolvendo a reforma do Ensino 
Médio. Para tanto, deverão ser utilizados 
exemplos mencionados no documentário 
Pro dia nascer feliz. 

50 minutos. 
Caderno e 
caneta. 

Quadro 06: plano de aula 2 – produção diagnóstica. 
Fonte: autoria própria 
 

PLANO DE AULA 3 – MÓDULO DE LEITURA I 

 O módulo de leitura a seguir visa à construção progressiva de 

conhecimentos para o processo de reescrita da produção final, especificamente 

no reconhecimento das variedades linguísticas e TD presentes em gêneros da 

esfera jornalística, como a reportagem. 
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Objetivo: 

Utilizar argumentos acerca da situação da educação no Brasil com base 

na leitura de outro gênero discursivo: a reportagem.  

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos cada. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre a produção escrita 
acerca a reforma do Ensino Médio no 
Brasil. 

10 minutos.         - 

2ª 

Leitura silenciosa da reportagem "O maior 
problema da educação no Brasil", 
publicada na revista Isto é em 02/10/2013, 
disponível em http://istoe.com.br/326686, 
para apropriação de argumentos. 

20 minutos.         - 

3ª 
Verificação de compreensão: sublinhar 
palavras-chave no texto. 20 minutos 

Cópias da 
reportagem 
e lápis. 

4ª  
Leitura coletiva da reportagem "O maior 
problema da educação no Brasil". 20 minutos. 

Cópias da 
reportagem. 

5ª 
Exercício sobre a reportagem lida, seguida 
da correção coletiva de um roteiro de 
questões. 

50 minutos. 

Cópias da 
reportagem, 
roteiro de 
questões, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 07: plano de aula 3 – módulo de leitura I. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 4 – MÓDULO DE LEITURA II 

 

 Os aspectos composicionais do gênero artigo de opinião foram 

analisados durante o próximo módulo de leitura, mais precisamente no que se 

refere à situação comunicativa de produção e a finalidade a que se destina. 

 

Objetivo: 
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Conhecer as particularidades do gênero textual artigo de opinião, entre 

elas a presença de um tema polêmico; a exposição de um ponto de vista sobre 

determinado assunto e o contexto de produção. 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre a leitura da 
reportagem "O maior problema da 
educação no Brasil". 

10 minutos.         - 

2ª 

Exposição das características do gênero 
artigo de opinião. Os alunos terão que 
registrar em seus cadernos um quadro 
sinóptico para consultas posteriores. 

50 minutos. 
Projetor, 
cadernos e 
canetas. 

Quadro 08: plano de aula 4 – módulo de leitura II. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 5 – MÓDULO DE LEITURA III 

 

 Para Koch e Elias (2010), quanto mais precisa for a definição de um 

gênero textual, mais o trabalho didático permitirá a sua apropriação. Por essa 

razão, o próximo módulo de leitura trata da reflexão dos aspectos 

composicionais do gênero em estudo.  

 

Objetivo: 

Reconhecer as particularidades do gênero artigo de opinião em um 

exemplar por meio da identificação das ideias presentes em cada parágrafo.  

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre as características 
do gênero artigo de opinião. 10 minutos.         - 
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2ª 

Leitura do artigo de opinião "Desafios da 
educação básica no Brasil", escrito por 
Ricardo Ceneviva, professor de ciência 
política do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (IESP) da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e publicado em 
30/10/14.  Disponível em http:// 
www.estadao.com.br/noticias/geral,desafios-
da-educacao-basica-no-brasil 

10 minutos. 
Cópias do 
artigo de 
opinião. 

3ª  

Atividade em duplas para a identificação das 
características do gênero artigo de opinião 
através da elaboração de perguntas e 
respostas sobre o texto. 20 minutos. 

Cópias do 
artigo de 
opinião, 
caderno, 
canetas, 
lápis e 
borracha. 

4ª 
Correção coletiva de exemplares das 
perguntas e das respostas elaboradas pelos 
alunos 

20 minutos. 

Lousa, 
cópias do 
artigo de 
opinião, 
roteiro de 
questões, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 09: plano de aula 5 – módulo de leitura III. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 6 – MÓDULO DE ESCRITA I 

 

 Através da reformulação do que fora dito no texto, o módulo de escrita 

proposto a seguir busca a representação de construções sintáticas diferentes 

de modo que não haja incompreensões no processo de leitura. 

 

Objetivo: 

Recuperar o sentido do texto através da construção de paráfrases – a 

construção de em enunciado que reformula um enunciado anterior, mantendo 

com este uma relação de equivalência semântica - do artigo de opinião 

“Desafios da educação básica no Brasil”. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 
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Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre as características 
do gênero artigo de opinião. 10 minutos.         - 

2ª  

Construção de paráfrases com base na 
leitura do artigo de opinião "Desafios da 
educação básica no Brasil", de Ricardo 
Ceneviva -
www.estadao.com.br/noticias/geral,desafios-
da-educacao-basica-no-brasil 

30 minutos. 

Cópias do 
artigo de 
opinião, 
caderno e 
canetas. 

 3ª 

Troca dos textos entre os alunos para 
discussão coletiva dos parágrafos 
numerados e parafraseados. 

20 minutos. 

Folhas com 
as 
paráfrases 
produzidas. 

Quadro 10: plano de aula 6 – módulo de escrita I. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 7 – MÓDULO DE LEITURA IV 

 

 Pode-se entender a argumentação como uma das ações humanas que 

visam ao convencimento. É um processo que se constrói a partir do raciocínio 

lógico com a finalidade de apresentar uma tese e sustentá-la por meio de 

argumentos claros. Faz-se necessário, portanto, o trabalho com a sequência 

argumentativa, partindo de uma ampliação gradativa de ideias simples para 

ideias mais complexas, segundo Adam (2008). 

 

Objetivo: 

Conhecer as particularidades da sequência argumentativa. 

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos cada. 

 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 
Ativação de conhecimentos anteriores: retomada 
da aula sobre a produção de paráfrases. 10 minutos.         - 
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2ª  

Exposição de um quadro sinóptico com as 
particularidades da sequência argumentativa, 
entre elas a explicitação da proposição (tese): 
afirmativa suficientemente definida e limitada; 
análise da proposição ou tese; formulação de 
argumentos: fatos, exemplos, dados estatísticos, 
testemunhos, etc., e a conclusão.  

30 minutos. 
Projetor, 
caderno e 
canetas. 

3ª 

Leitura do artigo de opinião "Educação no Brasil", 
escrito por Eliane da Costa Bruini, colaboradora 
Brasil Escola, graduada em Pedagogia pelo 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - 
UNISAL, e publicado em 30/11/2015  
http://brasilescola.uol.com.br/educacao/educacao-
no-brasil.html. 

20 minutos. 
Cópias dos 
textos. 

4ª 
Atividade de preenchimento de diagramas, 
seguida de correção coletiva. 

60 minutos. 
Cópias dos 
textos, lápis 
e borracha. 

Quadro 11: plano de aula 7 – módulo de leitura IV. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 8 – MÓDULO DE LEITURA V 

 

 A produção escrita é uma atividade que requer do escritor um 

conhecimento de recursos linguísticos a fim de se evitar problemas no plano de 

comunicação. O módulo a seguir trabalha o emprego da junção para cada uma 

das relações semânticas utilizadas. 

 

Objetivo: 

Reconhecer as relações semânticas de adição, de espaço, de tempo, de 

causalidade, de condicionalidade, de concessividade, de finalidade e de 

adversidade expressas por determinadas construções. 

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos cada. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 
Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o preenchimento 10 minutos.         - 
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dos diagramas. 

2ª  

Exposição de um quadro sinóptico e de 
uma listagem com as relações semânticas 
de adição, de espaço, de tempo, de 
causalidade, de condicionalidade, de 
concessividade, de finalidade e de 
adversidade.  

40 minutos. 
Projetor, 
caderno e 
canetas. 

3ª 

Atividade escrita (sublinhar, relação entre 
colunas) sobre os valores semânticos 
estudados para sistematização de 
aspectos linguísticos. 

40 minutos. 

Listas de 
exercício, 
lápis e 
borracha. 

4ª Correção coletiva da lista de exercícios. 30 minutos. 

Listas de 
exercício, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 12: plano de aula 8 – módulo de leitura V. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 9 – MÓDULO DE LEITURA VI 

 

Pretende-se, no módulo a seguir, identificar o valor semântico dos 

marcadores discursivos no texto em estudo. 

 

Objetivo: 

Reconhecer as relações semânticas entre os períodos por meio dos 

marcadores discursivos. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO  MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o valor semântico 
dos marcadores discursivos. 
 10 minutos.         - 

2ª  

Ainda utilizando o artigo "Educação no 
Brasil", os alunos preencherão lacunas 
com os marcadores adequados às 
relações semânticas propostas. 

30 minutos. 

Listas de 
exercício, 
lápis e 
borracha. 
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3ª Correção coletiva da atividade. 20 minutos. 

Listas de 
exercício, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 13: plano de aula 8 – módulo de leitura VI. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 10 – MÓDULO DE ESCRITA II 

 

 Mais uma vez faz-se necessária a reformulação do que fora dito no 

texto, por meio da representação de construções sintáticas diferentes. O 

módulo a seguir propõe a elaboração de paráfrases do artigo em estudo. 

 

Objetivo: 

Recuperar o sentido do texto através da construção de paráfrases do 

artigo de opinião “Educação Reprovada”. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o valor semântico 
expressos pelos marcadores discursivos. 10 minutos.         - 

2ª  

Construção de paráfrases com base na 
leitura do artigo de opinião "Educação 
reprovada", escrito por Comte Bittencourt, 
deputado estadual (PPS-RJ) e presidente da 
Comissão de Educação da Alerj em 
10/02/2016. 
http://oglobo.globo.com/opiniao/educacao-
reprovada 

30 minutos. 

Cópias do 
artigo de 
opinião, 
caderno e 
canetas. 

 3ª 

Troca dos textos entre os alunos para 
discussão coletiva dos parágrafos 
numerados e parafraseado. 

20 minutos. 

Folhas com 
as 
paráfrases 
produzidas. 

Quadro 14: plano de aula 10 – módulo de escrita II. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 11 – MÓDULO DE LEITURA VII 

 



87 
 

 Para Antunes (2003), a atividade de escrita é uma manifestação verbal 

das ideias, informações, intenções que queremos partilhar com alguém, para 

assim, interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para 

o êxito da atividade de escrever. Sendo assim, o módulo de leitura a seguir 

disponibiliza aos alunos as informações prévias sobre a proposta de reforma do 

Ensino Médio no Brasil.  

 

Objetivo: 

Refletir sobre os principais aspectos da reforma do Ensino Médio para 

apropriação de argumentos. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre a produção as 
paráfrases. 10 minutos.         - 

2ª 

Exposição das principais mudanças 
propostas pela reforma do Ensino Médio 
através de um quadro comparativo entre o 
antes e o depois, e do texto “Quatro 
opiniões sobre o Ensino Médio para você 
formar a sua”, disponível em 
http://exame.abril.com.br/brasil/4-opinioes-
sobre-o-novo-ensino-medio-para-voce-
formar-a-sua/ 

30 minutos. 
Projetor, 
caderno e 
canetas. 

3ª 

Atividade de preenchimento de diagramas 
com informações sobre a reforma do 
Ensino Médio, seguida de correção 
coletiva. 

20 minutos. 
Cópias dos 
textos, lápis 
e borracha. 

Quadro 15: plano de aula 11 – módulo de leitura VII. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 12 – MÓDULO DE LEITURA VIII 
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 Recorrendo mais uma vez ao que sugerem Dolz e Schneuwly (2004) 

acerca da variedade de atividades proposta no modelo de sequência didática, o 

presente módulo prevê a atribuição de títulos aos parágrafos do texto lido. 

 

Objetivo: 

Desenvolver a habilidade para sintetizar ideias por meio da atribuição de 

títulos a cada um dos parágrafos. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o preenchimento 
de lacunas no texto. 10 minutos.         - 

2ª  

Leitura do artigo de opinião "A reforma do 
Ensino Médio", escrito pelo jornalista e 
professor Marcos Tavares, e disponível 
em http://odia.ig.com.br/opiniao/2016-09-
30/marcus-tavares-a-reforma-do-ensino-
medio, o qual aborda uma posição 
contrária à reforma.  

15 minutos. 
Cópias do 
texto. 

3ª 

Exercício de identificação do tópico 
discursivo de cada parágrafo, seguido da 
correção coletiva. 35 minutos. 

Cópias dos 
textos, 
cadernos, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 16: plano de aula 12 – módulo de leitura VIII. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 13 – MÓDULO DE LEITURA IX 

 

Entendendo-se que a leitura, conforme diz Antunes (2003), implica na 

participação cooperativa do leitor na interpretação das intenções pretendidas 

pelo autor, o módulo a seguir busca a compreensão por parte do aluno das 

informações do texto, por meio de atividades como “certo e errado”. Ainda no 



89 
 

mesmo módulo, a metáfora será identificada como um importante recurso 

argumentativo. 

 

Objetivo: 

Apreender o sentido do texto através da leitura e da identificação e 

interpretação de metáforas. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 
Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre tópico discursivo. 10 minutos.         - 

2ª  

Leitura do artigo de opinião "A reforma do 
Ensino Médio não podia mais esperar", 
escrito por Ana Maria Diniz, e disponível 
emhttp://educacao.estadao.com.br/blogs/ana-
maria-diniz/a-reforma-do-ensino-medio-nao-
podia-mais-esperar, o qual aborda uma 
posição favorável à reforma.  

20 minutos. 
Cópias do 
texto. 

3ª 

Apresentação em forma de slides sobre o 
conceito e exemplos de metáforas como 
recurso para a argumentação. 

10 minutos Projetor 

4ª 

Exercício sobre o que é certo e o que é 
errado com base no texto, seguido da 
correção coletiva, além do reconhecimento e 
interpretação das metáforas empregadas. 

30 minutos. 

Listas de 
exercício, 
lápis e 
borracha. 

Quadro 17: plano de aula 13 – módulo de leitura IX. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 14 – MÓDULO DE LEITURA X 

 Ainda na perspectiva de oferecer ao aluno condições para a produção 

escrita, o módulo a seguir objetiva aprimorar a habilidade de síntese, através 

da identificação da ideia central presentes nas palavras-chaves do texto. 
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Objetivo: 

Reconhecer as palavras-chave presentes em cada parágrafo. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre o exercício de 
“certo e errado” e de reconhecimento de 
metáforas. 10 minutos.         - 

2ª  

Leitura da reportagem “Brasil é um dos dez 
piores em rendimento escolar, aponta ranking 
internacional”, publicada na Revista Veja, e 
disponível em 
http://veja.abril.com.br/educacao/brasil-e-um-dos-
dez-piores-em-rendimento-escolar-aponta-
ranking-internacional/ 

  

30 minutos. 
Cópias do 
texto. 

3ª 

Atividade de identificação de palavras-
chave (sublinhar) em cada parágrafo, 
seguida de discussão coletiva. 

20 minutos. 
Cópias dos 
textos, lápis 
e borracha. 

Quadro 18: plano de aula 14 – módulo de leitura X. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 15 – MÓDULO DE LEITURA XI 

 Considerando como característica da sequência argumentativa o fato de 

se haver uma ordenação ideológica de argumentos, o presente módulo de 

leitura visa à capacidade do aluno em reestabelecer a organização dos 

parágrafos do texto lido, recuperando seu propósito argumentativo.   

Objetivo: 

Reorganizar os parágrafos do texto, os quais tiveram sua ordem 

alterada, a fim de que a coerência seja mantida. 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 
Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre a identificação de 10 minutos.         - 
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palavras-chave. 

2ª  

Leitura do artigo “Os problemas da educação 
no Brasil”, escrito por Paulo Yokota — 
publicado 14/04/2014 e disponível em  
https://www.cartacapital.com.br/educacao/os-
problemas-da-educacao-no-brasil-657.html, 
chamando a atenção, oralmente, para a 
harmonia entre sujeito e verbo, no que se 
refere ao número e a pessoa. 

  

30 minutos. 
Cópias do 
texto. 

3ª 

Atividade de compreensão através do 
reordenamento de parágrafos 20 minutos. 

Cópias dos 
textos, lápis 
e borracha. 

Quadro 19: plano de aula 15 – módulo de leitura XI. 
Fonte: Autoria própria 

 

PLANO DE AULA 16 – MÓDULO DE LEITURA XII 

 

O presente módulo propõe o emprego adequado dos elementos juntores 

por meio da variedade de atividades, como sugerem Dolz e Schneuwly (2004) 

no modelo de sequência didática. A atividade prevê o preenchimento de 

lacunas de acordo com a relação semântica pretendida. 

  

Objetivo: 

Empregar adequadamente os juntores, de acordo com a relação 

semântica proposta. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: retomada 
da aula sobre o exercício de reordenamento de 
parágrafo. 10 minutos.         - 
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2ª  

Leitura do artigo “Educação em 2016: o que 
esperar?”, escrito por Mozart Neves Ramos e 
disponível em 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante /artigo-educacao-em-2016-o-que-
esperar.html 
 

  

20 minutos. 
Cópias do 
texto. 

3ª 

Atividade escrita sobre as relações semânticas 
estudadas para sistematização de aspectos 
linguísticos (juntores): exercício para 
preenchimento de lacunas com o termo adequado 
ao contexto. 

30 minutos. 
Cópias dos 
textos, lápis 
e borracha. 

Quadro 20: plano de aula 16 – módulo de leitura XII. 
Fonte: autoria própria 

PLANO DE AULA 17 – MÓDULO DE LEITURA XIII 

 

 O próximo módulo de leitura aborda o funcionamento do Ensino Médio 

em outros países, após a implementação de uma reforma estrutural, como a 

proposta para o Brasil. 

 

Objetivo: 

Analisar as implicações da Reforma do Ensino Médio em outros países 

para a elaboração de argumentos para a produção final. 

 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula – atividade sobre os 
conectores e correção. 30 minutos. 

Quadro e 
lápis.     
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2ª  

Leitura do texto “Ensino Médio: como funciona 
em outros países”, disponível em 
http://www.politize.com.br/ensino-medio-em-
outros-países/ 30 minutos. 

Cópias dos 
textos. 

Quadro 21: plano de aula 17 – módulo de leitura XIII. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 18 – MÓDULO DE ESCRITA III 

 Através do processo de reescrita, pretende-se confirmar se os objetivos 

previstos nos módulos anteriores foram alcançados, principalmente no que se 

refere ao deslocamento no contínuo de oralidade e de escrituralidade, 

conforme os estudos de Koch e Oesterreicher (1990). 

 

Objetivo: 

Avaliar o emprego dos elementos próprios da escrituralidade (variedades 

linguísticas e TD) na produção do gênero artigo de opinião, tendo como base 

as observações presentes na produção diagnóstica do aluno. 

Duração:  

01 (uma) aula de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula de leitura sobre a reforma do 
ensino médio em outros países. 10 minutos.         - 

2ª  

Reescrita da produção diagnóstica para com 
base nos conhecimentos sistematizados nos módulos 
anteriores. 

  
50 minutos. 

Textos da 
produção 
diagnóstica, 
cadernos e 
canetas. 

Quadro 22: plano de aula 18 – módulo de escrita III. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 19 – MÓDULO DE LEITURA XIV 
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 Na produção textual, deve-se observar além dos conhecimentos que 

envolvem os aspectos composicionais, os conhecimentos linguísticos que 

alcancem o nível de escrituralidade exigido pela situação de produção. O 

módulo a seguir busca a reflexão sobre a presença das interferências 

linguísticas enquanto sintoma das TD empregadas pelo aluno. Dessa vez, o 

texto a ser lido é a sua produção. 

 

Objetivo: 

Analisar coletivamente produções da turma a fim de reconhecer e 

empregar estruturas adequadas às variedades cultas. 

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos. 

 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 

Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da aula sobre a importância do 
exercício de reescrita. 10 minutos.         - 

2ª  

Análise de 04 (quatro) exemplares produzidos 
pelos alunos para registro coletivo de 
sugestões visando à adequação à varieddae 
culta (brainstorming coletivo para anotação na 
lousa). 

50 minutos. 

Texto da 
produção 
reescrita, 
projetor 
cadernos e 
canetas. 

Quadro 23: plano de aula 19 – módulo de leitura XIV. 
Fonte: autoria própria 

 

PLANO DE AULA 20 – PRODUÇÃO FINAL 

 

 A produção final permite ao aluno a prática do que fora aprendido 

separadamente nos módulos, cabendo ao professor uma avaliação de caráter 

somativo. Será essa a produção que fará parte de uma coletânea de artigos de 

opinião sobre a reforma do Ensino Médio no Brasil, a ser publicada no blog 

reformarounão.blogspot.com. 
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Objetivo: 

Refazer as produções iniciais com base nas orientações nos módulos de 

leitura e de escrita anteriores. 

 

Duração:  

02 (duas) aulas de 60 (sessenta) minutos cada. 

Detalhamento: 

 

FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DURAÇÃO MATERIAIS 

1ª 
Ativação de conhecimentos anteriores: 
retomada da apresentação da situação. 10 minutos.         - 

2ª  

Produção final com base nos textos 
reescritos. 

50 minutos. 

Textos da 
produção 
reescrita, 
cadernos e 
canetas 

3ª 

Digitação dos textos para publicação da 
coletânea de artigos de opinião sobre a 
Reforma do Ensino Médio no blog12 

60 minutos. 

Textos da 
produção 
final e 
computador. 

Quadro 24: plano de aula 20 – produção final. 
Fonte: autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Conforme explicitado anteriormente, o referido procedimento ocorreu posteriormente, em 
virtude de problemas estruturais da escola, como o não funcionamento dos computadores. 
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4 DESCRIÇÃO DA ANÁLISE CENTRADA NA PRODUÇÃO DO GÊNERO 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 

 Neste capítulo, ocupamo-nos em observar as interferências linguísticas 

identificadas nas produções dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Por 

meio da aplicação do instrumento sequência didática, foram analisadas as 22 

(vinte e duas) produções para diagnóstico; as 22 (vinte e duas) produções 

reescritas assim como as 22 (vinte e duas) produções finais realizadas após a 

execução dos módulos de leitura e de escrita, totalizando 66 (sessenta e seis) 

textos analisados pertencentes ao gênero artigo de opinião, cuja autoria, 

conforme já mencionado, é identificada como PD – 01 (produção para 

diagnóstico do aluno 01); PR – 01 (produção reescrita do aluno 01) PF – 01 

(produção da versão final do aluno 01), e assim sucessivamente.   

 Os dados aqui analisados resultam da realização de módulos de 

leitura e de escrita os quais orientaram a produção das versões finais. O 

processo de análise está ancorado nas informações extraídas das produções, 

considerando as reflexões acerca dos componentes teóricos analisados, isto é, 

as interferências linguísticas como sintoma das TD que norteiam as escolhas 

do aluno, a partir dos postulados de Kabatek (1997). É válido salientar que 

nossa análise foi realizada com base no programa computacional TraDisc13, 

com o objetivo de identificar a incidência das interferências linguísticas nos três 

grupos do corpus. Nossa intenção é traçar um perfil de cada texto, a partir das 

informações anotadas no Tradisc. 

 Atenta-se para o fato de que os dados para análise foram transcritos, 

mantendo-se as escolhas nas produções manuscritas. Os textos que 

constituem o corpus da pesquisa encontram-se nos anexos, ao final do 

trabalho, digitalizados tanto na versões iniciais (diagnóstico e reescrita) quanto 

na versão final. 

 

 

                                                           
13 O programa TraDisc é um recurso computacional desenvolvido na Universität Tübingen, o 
qual foi criado para anotar corpora linguísticos em um formato XML. Em princípio, o programa 
serve para identificar e anotar juntores (conectivos) em um corpus, podendo, entretanto, ser 
utilizado para outros tipos de anotações, a exemplo das interferências linguísticas, como 
propomos em nossa pesquisa. Seu manual está disponível em http://www.lingexp.uni-
tuebingen.de/sfb441/b14/TraDisc-Handbuch_en.pdf 
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4.1 Análise dos dados e constatação dos resultados 

  

De caráter comparativo e qualitativo, a análise do corpus da presente 

pesquisa consiste na identificação das interferências linguísticas nas versões 

iniciais e finais existentes no gênero artigo de opinião produzidas pelos 

participantes. Para tanto, delimitamos alguns fenômenos para a interferência 

de transposição, entre eles, o apagamento da desinência “R” em coda final, no 

que se refere ao nível fonético; no nível morfossintático, as ocorrências de 

concordância verbal e nominal em desacordo com as variedades cultas; e por 

fim, no nível lexical, o emprego do verbo “ter” em detrimento do verbo “haver” 

em construções existenciais. Ressaltamos que a interferência de transposição 

evidencia modelos de TD da proximidade comunicativa, ou seja, da oralidade. 

 Além da transposição, também foram analisadas, de forma mais ampla, 

as interferências de hipercorreção e de divergência, nos níveis fonético, 

sintático e lexical, e como tais interferências influenciaram as TD utilizadas, 

observando se estas atenderam ao contexto de produção e ao seu propósito 

comunicativo. Também ressaltamos que além dos fenômenos já mencionados, 

outros aspectos relevantes foram considerados durante a verificação no 

corpus, os quais também serão ilustrados durante a nossa análise. 

 A primeira versão, aqui nomeada de diagnóstico, teve como ponto de 

partida a exibição do documentário “Pro dia nascer feliz”, uma produção 

nacional do ano de 2006, a qual trata dos desafios enfrentados em escolas da 

rede pública e privada no Brasil. Após a exibição, foram discutidos alguns 

aspectos relacionados ao documentário, e em seguida, solicitado que fossem 

registradas impressões da situação da educação no país e sua relação com a 

reforma proposta pelo governo federal para o Ensino Médio, temática abordada 

nos artigos redigidos. Os módulos de leitura e de escrita foram compostos por 

textos que tratavam do tema, inclusive sobre posicionamentos contrários e 

favoráveis à reforma.  

 Por se tratarem de produções textuais com objetivos didático-

pedagógicos no contexto escolar, entendemos que as variedades cultas do 

jornalismo é um dos sistemas da escrituralidade com o qual o aluno deve 

interagir no espaço escolar, mesmo apresentando influências de marcas 

características da variedade popular em suas produções.  
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A partir desse contexto, considerando as produções para diagnóstico, 

observamos a presença marcante de interferências de transposição nos níveis 

fonético, morfossintático e lexical, conforme o exemplo a seguir: 

      

Reforma na Educação Brasileira – PD - 0114 

1Escolas brasileiras não apresenta melhoria, em uma pesquisa fala que 
2o 2“índice de analfabetismo cresceu e menos da metade da população 

3Com varias reforma no ensino médio o governo tem expectativa de 
4aumentar o número de formação, o nosso Brasil e um dos pais mais violento 
5do mundo, as escolas publica do Brasil muitas delas não tem estrutura, falta 
6de alimento e um dos problemas das escolas o Brasil precisa olhar mais para 
7as escola e a educação 

8Com a reforma do ensino médio pode melhora muita coisa, e através 
9dos estudos pode mudar a vida de um desempregado todo pais precisar de 
10mudança e chegou a hora do Brasil para te uma melhoria. hoje os jovens 
11não querem estudo falta de iteresse, não só as escolas precisa de 
12mudança mais também os alunos para have uma mudança com sucesso. 

 Como podemos perceber na primeira linha, a forma verbal “apresenta”, 

ao estar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, não tem sua 

concordância adequada ao contexto de produção, ao se referir ao sujeito 

“Escolas brasileiras”, caracterizando assim uma interferência de transposição 

da oralidade no nível morfossintático. Na linha 11, percebemos outra 

ocorrência quanto à concordância verbal, em que a forma “precisa” não 

concorda com o sujeito “escolas”. Sendo um fato morfossintático, essa relação 

entre verbo e sujeito se concretiza por meio das desinências verbais de 

natureza número-pessoal, de acordo com Vieira (2007), o que não ocorre.  

Na linha 3, desta vez no âmbito da concordância nominal, percebemos a 

ausência da desinência “s” no substantivo “reforma”, não havendo 

concordância com o termo anterior “varias”, assim como em “as escolas 

publica”, na linha 5, em que o adjetivo “pública”, no singular, não concorda com 

o sintagma “as escolas” e em “olhar mais para as escola e a educação”, linhas 

6 e 7, caracterizando uma variação popular, a qual se refere ao emprego da 

marca de plural nos artigos, e a ausência nos substantivos.  Reiteramos que, 

                                                           
14 PD – 01 corresponde à versão diagnóstico produzida pelo aluno número 01. Enfatizamos 
que essa será, portanto, a identificação do corpus de nossa pesquisa em toda a análise. 
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para Brandão (2013, p. 63-65), interessam, em particular, três aspectos no que 

concerne à concordância nominal: a) a que ocupa, categórica ou usualmente, 

posição à esquerda do núcleo – a dos determinantes, composta por artigos, 

demonstrativos e possessivos; b) a dos quantificadores, que inclui vocábulos 

que exprimem diferentes tipos de quantificações; e c) a dos adjetivos, que pode 

ocorrer à direita ou à esquerda do núcleo.  

Considerando outras produções, temos, como exemplos da variedade 

popular no emprego da concordância verbal e nominal: “os alunos atrapalhava 

a aula”, PD-06, l.6; “as sala muito pequeno”; PD-08, l.2; “alunos fala”, PD-08, 

l.5; “as consequências que podem ser causada”, PD-11, l.2; entre outros. 

Quanto à transposição de nível fonético, percebe-se a ausência da 

desinência “R” em coda final, marca de infinitivo nas formas “melhora” l.7, “te” l. 

9 e “have”, l. 11. Tal marca, de acordo com Pedrosa (2014), apresenta grande 

predisposição ao apagamento quando aparece em coda final, caracterizando 

uma variedade bastante presente em textos escritos em que não há, por parte 

do produtor, familiarização com as convenções da escrita. Outros exemplos 

acerca do fenômeno estão: “menos para bagunçar e tira a vida de alguém”, 

PD-04, l. 11; “vários jovem não querem estuda”, PD-08, l.4; “E melho esta 

roubando”, PD-08, l.8. Nesse último caso, o apagamento do –R em coda final 

ocorre no adjetivo “melhor”.  

 Ainda relacionada à versão diagnóstico, vejamos outra produção: 

 

A situação das escolas e a Reforma do ensino médio – PD -02 

 1Não tem Diferença de professor de escola publica para um professor 

2de escola particular, pois todos eles ensinam Muito Bem, o negocio é prestar 

3atenção nas aulas, Tem gente que Fala que escola publica só tem Bagunça, 

4As escolas publicas já estão 4sem receber 4dinheiro e os alunos ainda Ficam 

5bagunçando com a escola, pixando, jogando merenda fora e etc. 

 6Na minha opinião essa Reforma do ensino Médio não é uma coisa 
7muito boa, por que o aluno tem que aprender de tudo um pouco por que 
8emprego Hoje em dia não está, então não podemos estar escolhendo, o jeito 
9é se esforçar mesmo. 
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 Na primeira linha, temos um exemplo de interferência de transposição no 

nível lexical, em que o verbo “ter” é utilizado em uma estrutura existencial, 

sendo o mais adequado, considerando o contexto de produção, o emprego do 

verbo “haver”: “Não tem Diferença de professor de escola publica para um 

professor de escola particular”. Percebemos as mesmas ocorrências na linha 3: 

“tem gente que Fala” e “escola publica só tem Bagunça”. Analisando outras 

produções, identificamos trechos como: “e teve o protesto dos alunos”, PD-06, 

l.7; “Os professores ensinaria melhor se tivessem boa qualidade... e se tivesse 

reformas nas escolas”, PD-12; l.5-6. 

Diante dos exemplos, podemos observar que na produção do indivíduo, 

tanto no meio gráfico quanto no meio fônico, podem convergir elementos de 

diferentes variedades. Dessa forma, de acordo com Kabatek (1997), o conceito 

de interferência linguística se refere a essa inter-relação, em que um falante 

pode realizar elementos pertencentes ao sistema A em um discurso do sistema 

B, sendo, nesse caso, de transposição do sistema B (variedade presente em 

produções de configuração da oralidade) no discurso do sistema A (textos que 

exigem marcas da escrituralidade). 

Considerando mais precisamente a interferência de transposição como o 

desvio de normas de uma variedade na qual, em situação de contato, podem 

aparecer elementos de uma outra, e recorrendo às produções acima 

mencionadas, temos: 

INTERFERÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO 
Corpus Nível fonético Nível morfossintático Nível lexical 

PD – 1 
“melhora” l.7/ “te” l. 
9/ “have”, l. 11 

"Escolas brasileiras não 
apresenta", l. 1/ "varias 
reforma", l. 3/ "as escolas 
publica", l. 4 e 5/ "olhar mais 
para as escola", l. 6"não só as 
escolas precisa", l. 10/   

PD – 2     

"Não tem Diferença 
de professor de 
escola publica para 
um professor de 
escola particular", l. 1 
e 2/ "Tem gente que 
Fala", l. 3/ "escola 
publica só tem 
Bagunça", l. 3 

Quadro 25: ocorrências de interferência de transposição nas produções diagnóstico dos alunos 
01 e 02. 
Fonte: Autoria própria 
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Em relação à presença de interferências de hipercorreção e de 

divergência, consideremos o exemplo a seguir, ainda em relação à produção 

diagnóstico: 

 

A educação das escolas no Brasil – PD -03 

 1Infelizmente este documentário nos mostra a realidade da educação 

2brasileira, Escolas com a situação precária, falta de professores, 

3desvalorização dos profissionais, jovens que não se interessam pelo ensino e 

4uma grande desigualdade entre as classes sociais, esses são só alguns dos 

5problemas que mostra o documentário. 

6Porém temos escolas com situações precárias, onde encontramos 

7alunos interessados no ensino mesmo com todos os problemas na Escola, a 

8escola ficam longe de suas casas, e o ônibus que vão buscar os alunos é 

9péssimo e quebra frequentemente. O exemplo desses alunos que procuram e 

10se interessam pelo ensino é Valeria, que ama os livros e a poesia. Quando 

11entrega suas redações, os professores não acreditam que foi ela e a dão 

12notas baixas. 

13O documentário busca nos mostrar as dificuldades que temos nas 

14escolas, também mostra jovens interessados querendo aprender, mas as 

15escolas muitas vezes não tem professores, merenda, nem mesmo higiene. 

16Então, investir na educação parece ser o meio mais seguro de se 

17desenvolver uma civilização menos suscetíveis aos sofrimentos causados 

18pela violência, fome, pobreza e opressão. 

Além das interferências de transposição no nível morfossintático, como 

nos trechos “a escola ficam longe”, linha 8; “o ônibus que vão”, linha 8, em que 

observamos a presença da variedade popular, é evidente uma tentativa, por 

parte do produtor, de empregar as variedades cultas, no trecho “os professores 

não acreditam que foi ela e a dão notas baixas”, linhas 11 e 12. Trata-se do 

emprego inadequado do pronome oblíquo átono “a”, em próclise, no trecho “a 

dão notas baixas”, caracterizando uma interferência de hipercorreção no nível 

morfossintático. De acordo com a gramática normativa, o pronome átono “a” 

assume a função sintática de sujeito, o que não ocorre no trecho, já que o 
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sujeito é o termo “notas baixas”. Além disso, o pronome empregado só poderia 

assumir a função sintática, segundo a gramática normativa, de objeto direto. 

Nesse caso, o pronome adequado ao contexto seria aquele com a função 

sintática de objeto indireto, como o “lhe”, sendo a construção mais adequada “e 

lhe dão notas baixas”. Outras ocorrências de hipercorreção podem ser 

identificadas em trechos como: “não se via muito mal”, PD-07, l.2 (em vez de 

“mal se via”); “os jovens não querem mais estudar e se envade da escola”, PD-

15, l.7; “Essa proposta... está sendo propondo”, PD-15, l.8 e formação 

tecnóprofissional”, PD-22, l.10. 

 O exemplo corrobora com que afirma Kabatek (1997), que a 

hipercorreção é o resultado da aplicação de regras de conversação de uma 

língua em elementos de uma outra língua, originando-se uma forma até então 

inexistente nos dois sistemas – as variedades típicas da oralidade e as próprias 

da escrituralidade, diferenciando-se da interferência de transposição por criar 

novos elementos, indicando o objetivo de um falante de fazer uso de uma 

forma correta de um sistema, só que diante da falta de conhecimento acerca de 

variedades cultas, acaba-se criando estruturas desconhecidas, como “a dão”. 

Reiterando o que declara Camara Jr (2002), a hipercorreção é um equívoco em 

decorrência do desejo de falar bem, isto é, quando se modifica, numa tentativa 

de correção, o que é da norma linguística. 

 No que tange à interferência de divergência, a qual consiste na 

preferência por formas diferentes da variedade popular, podemos perceber, na 

linha 17, vocábulos como “civilização” e “suscetíveis”, o que demonstra o fato 

de, embora utilizar marcas da oralidade em seu texto, o produtor também faz 

uso de termos direcionados à escrituralidade. Outros exemplos presentes nas 

produções são escolhas como: “a reforma é contestavel”, PD-09, l. 8; “as 

escolas estão entrando em degradação”, PD-13, l.4; “mudança brusca”, PD-16, 

l. 3; “desnecessário”, PD-19, l.8; “construção mais sólida”, PD-20, l. 9; “as 

famílias estão inseridas”, PD-21, l.6. 

Considerando a produção reescrita, ou seja, a versão realizada ao final 

da aplicação dos módulos de leitura e de escrita propostos pela sequencia 

didática, vejamos: 

 

Afinal, Reformar ou não? – PR-03 
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1Muito se sabe que, as escolas no Brasil, muitas delas andam com 

2condições precárias, por este motivo temos a “evasão escolar”, onde os 

3adolescentes desistem dos estudos. As escolas faltam verbas, principalmente 

4nas “publicas”, faltam melhores professores, as aulas não são de qualidade, 

5etc. 

 6Na nova reforma terá pontos positivos, os alunos podem ingressar em 

7uma carreira para já sair no mercado de trabalho, mas, também terá pontos 

8negativos como: Pessoas que não são profissionais podem dar aulas, por 

9este motivo e outras que acho que a Nova Reforma não deverá ser aprovada 

10ainda. Alguns professores precisam mesmo desta Reforma, porque são 

11poucos minutos que eles tem para dar todo conteúdo, e quando consegue 

12preparar tudo já se passou metade do seu tempo. 

 13Precisa-se discutir mais sobre a Reforma, muitas escolas ainda não 

14estão preparadas estruturamente e tão pouco financeiramente, é preciso ter 

15profissionais qualificados, precisa-se também de mais verbas, sem isso não 

16teremos um bom Ensino Médio. Temos boas escolas no Brasil bem 

17estruturadas que já são em tempo integral, mas por outro lado tem escolas 

18que não tem verba nem para equipamentos de pesquisa, Quando essas 

19“Falta de Verbas” forem resolvidas nós teremos uma boa reforma. 

 

Já no título, podemos perceber uma preocupação por parte do aluno em 

ser mais específico na produção da versão reescrita, substituindo algo mais 

genérico presente em “A situação das escolas do Brasil”, na produção 

diagnóstico, por “Afinal, Reformar ou não?”, procurando antecipar, além da 

temática do seu texto, uma possível alternativa para que o leitor construa seu 

posicionamento. Na primeira linha, podemos perceber a distinção na escolha 

feita para a introdução do período. Enquanto na versão diagnóstico, o aluno 

faz, de início, uso de uma expressão de caráter subjetivo, como “infelizmente”, 

na versão reescrita, o aluno recorre a uma construção impessoal para 

introdução do tópico - “Muito se sabe”. Nas escolhas presentes no primeiro 

parágrafo, também percebemos a preocupação em se abordar a temática de 

uma forma mais geral, na introdução, para depois, a partir do parágrafo 
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seguinte, se direcionar mais claramente a um possível posicionamento. Esse 

mecanismo é o oposto ao verificado na produção diagnóstico, em que o 

primeiro parágrafo se vale exclusivamente das informações exibidas pelo 

documentário, indo de encontro ao enunciado, o qual solicitava do aluno que 

em sua produção textual, fossem abordadas, com base nas reflexões 

propostas pelo documentário Pro dia nascer feliz, suas impressões acerca da 

situação da educação no Brasil, incluindo seus conhecimentos e as discussões 

em sala sobre a Reforma do Ensino Médio e seus impactos para os 

estudantes.  

No que se refere às interferências linguísticas presentes, um dos 

fenômenos relevantes identificados, além dos que foram selecionados e 

abordados nos pressupostos teóricos de nossa pesquisa, foi o da topicalização 

como uma marca da oralidade, constituindo assim, uma interferência de 

transposição. Considerando a PR-01, temos na linhas 1-2 “Muito se sabe que, 

as escolas no Brasil, muitas delas andam [...]”.  

A topicalização é um termo presente na sintaxe utilizado para analisar o 

deslocamento do sintagma para o início de uma frase, configurando-se assim 

em uma inversão. Em outras palavras, o falante antecipa o assunto a ser 

tratado na sentença, algo recorrente quando nos referimos à linguagem oral 

coloquial. Entretanto, casos como esses também são encontrados na escrita e, 

por diversas vezes, ignorados pelas gramáticas tradicionais, por serem 

considerados como usos inadequados. Para Botelho (2010), a topicalização é o 

uso do termo deslocado para o início, em posição de destaque, diferentemente 

do que acontece em estruturas com o anacoluto, por exemplo, em que existe 

uma interrupção da estrutura sintática da oração. Na topicalização é analisado 

o termo topicalizado, mantendo-se um vínculo sintático com o comentário. A 

topicalização é utilizada para enfatizar um tópico, podendo ser assim, 

destacado no início da frase, ocasionando uma inversão da estrutura sujeito-

verbo-objeto (SVO), através de repetições da mesma palavra ou do mesmo 

sujeito. Dessa forma, o restante da oração é caracterizado pelo comentário, 

como podemos perceber, por exemplo, em “[...] as escolas publica do Brasil 

muitas delas não tem estrutura [...]” – PD – 01, linhas 4 e 5.   

Referindo-se à produção final, veremos o exemplo a seguir: 
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Reformar ou não reformar o ensino médio? – PF - 02 

1As pessoas vêm discutindo muito sobre a reforma do ensino médio, há 

2muitos favoraveis e contarios a essa reforma. muitos jovens querem que isso 

3aconteça, por que eles vão poder escolher o que vão estudar e que depois 

4disso vão trabalhar, esses jovens querem começar a trabalhar logo, para 

5ganhar seu próprio dinheiro, visto assim, muitos alunos só estudam para 

6concluir logo o ensino, porque se conseguirem emprego cedo, muitos deles 

7deixariam de estudar para ir trabalhar, mas há as atividades escolares e não 

8da para deixar tudo para última hora, a reforma prevê o aumento da carga 

9horária de 800 para 1400. 

      10De acordo com o que estudei pelo textos, o governo está pensando 

11que com essa reforma muitos vão voltar a estudar, além disso, querem 

12cortar a obrigação dos alunos terem que estudar as 13 metérias, não vai 

13mais ser todas as matérias obrigatorias, só português, Matemática, ciências 

14humanas e ciências da natureza. 

      15Visto assim, para o ensino médio ganhar uma reforma, falta a 

16estrutura das escolas, ai depois vem com a reforma do ensino médio, 

17querem fazer isso no brasil, por que viram que deu certo em outros paises e 

18esquecem que no brasil é diferente, o brasil tem o maior indice de alunos 

19que desistem de estudar, até alunos que nem começaram, nesse caso tem 

20muitas coisas para reformar antes, ao invés de ficar se preocupando em 

21reformar o ensino médio. 

Considerando a referida produção, podemos perceber diferenças na 

estrutura organizacional do texto, comparando-a com o texto diagnóstico. 

Enquanto a primeira produção apresentava apenas dois parágrafos, a final já 

apresenta três, demonstrando a preocupação do produtor em demarcar a 

introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Além disso, o emprego 

adequado da concordância verbal, como na primeira linha: “As pessoas vêm 

discutindo”, mostra a evolução do produtor em relação à harmonização entre 

sujeito e verbo em número e em pessoa, uma premissa da concordância 

verbal.  
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Como antecipamos, nossa análise foi realizada com a utilização do 

programa computacional TraDisc, com o objetivo de identificar a incidência das 

interferências linguísticas nos três grupos do corpus, para assim, traçar um 

perfil de cada texto, a partir das informações anotadas no programa.  

Sucintamente, no TraDisc, os dados linguísticos são anotados em dois 

eixos (horizontal e vertical) com base em determinadas funções ou 

características selecionadas pelo pesquisador. Parte-se de um esquema 

organizado pelo usuário o qual gera uma tabela, em que colunas e linhas são 

entrecruzadas nas dimensões previstas que podem ser de natureza 

diferenciada como, por exemplo, oralidade e escrituralidade. No caso de nossa 

pesquisa, as interferências de transposição, hipercorreção e divergência estão 

no eixo vertical, enquanto os fenômenos como –R em coda final, concordância 

verbo-nominal, variação lexical ter x haver; variação lexical (emprego de termos 

coloquiais), outros fenômenos (como a topicalização entre outras estruturas 

sintáticas próprias da oralidade), além das construções impessoais de 

introdução do tópico estão no eixo horizontal, cuja movimentação resulta em 

um deslocamento da oralidade para a escrituralidade. 

Vale salientar que, com exceção aos itens –R em coda final e 

concordância verbal e nominal, os quais foram analisados exclusivamente 

como marcas da transposição, os demais são considerados, tanto para a 

divergência quanto para a hipercorreção. Por exemplo, uma palavra própria da 

oralidade, ou seja, inadequada ao contexto de produção, será anotada no 

TraDisc como uma interferência de transposição (eixo vertical) de variação 

lexical (eixo horizontal). Quando o termo expressar uma tentativa de aplicação 

de variedades cultas, originando a uma forma inexistente, este será anotado 

como uma ocorrência de hipercorreção (eixo vertical) de variação lexical (eixo 

vertical). O mesmo ocorre com a divergência (eixo vertical), quando a escolha 

do aluno evidenciar uma tentativa de distanciamento das formas comuns à 

oralidade.  

Ao fim das anotações das interferências linguísticas identificadas no 

corpus, o TraDisc calcula o número de ocorrências com base na normalização 

que tem como fator o número de 1000 palavras. Dessa forma, considerando o 

número de palavras de cada produção e do total dos grupos do corpus 
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(diagnóstico, reescrita e versão final), temos os gráficos comparativos, 

demonstrando, numericamente, a frequência dos itens analisados. 

Dessa forma, consideremos o gráfico a seguir, o qual nos mostra a 

frequência das interferências linguística na produção diagnóstico, com base 

nos dados do TraDisc: 

 

 
Gráfico 01: distribuição dos tipos de interferência no diagnóstico 
Fonte: autoria própria  

 

Diante dos dados, podemos depreender que a maior incidência da 

interferência de transposição nas produções diagnóstico aponta para um 

processo de aprendizagem em que o produtor ainda não consegue empregar 

adequadamente as variedades cultas. Podemos relacionar a ausência do 

hábito de leitura como um dos fatores que retratam a dificuldade para a 

aquisição desta variedade, uma vez que apenas 5% dos alunos participantes 

da intervenção afirmaram ler habitualmente. 

Em suma, considerando as produções diagnóstico em valores 

normalizados pelo TraDisc, foram quantificadas 39,13 a frequência da 

transposição;  25,9, de divergência e 15,89 a de hipercorreção.   

Entre os fenômenos presentes, podemos analisar no gráfico abaixo: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Transposição da
Oralidade

Hipercorreção Divergência

Distribuição dos tipos de interferência 
na produção para diagnóstico 

Total



108 
 

 
 
Gráfico 02: fenômenos de interferência no diagnóstico 
Fonte: autoria própria 

 

O gráfico acima nos mostra a presença da variação lexical como um 

fenômeno marcante na produção diagnóstico. Consideramos como variação 

lexical na transposição o uso de vocábulos e expressões inadequadas à 

situação de produção, como “o negócio é...”, PD- 02, l. 2; “ficam 

bagunçando...”, PD- 02, l. 4; “não é uma coisa muito boa...”, PD- 02, l. 6; “os 

alunos não ligavam muito...”; PD- 06, l.5,  “tipo quem tivesse na escola 

pobre...”, PD- 07. l.3. 

A frequência dos fenômenos, segundo o programa Tradisc é de 7,35, 

para o –R em coda final; 10,89 para os casos envolvendo a concordância 

verbal e nominal; 39,44 para a variação lexical; 9,42 para a variação ter x 

haver; 9,71 para outros fenômenos sintáticos, e 4,11 para as construções 

impessoais de introdução do tópico. 

      

Considerando a reescrita das produções diagnóstico, temos o seguinte 

gráfico: 
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Gráfico 03: distribuição dos tipos de interferência na produção reescrita. 
Fonte: autoria própria  
 

Observamos que a presença da interferência de divergência é mais 

evidente em comparação às demais. O que desperta a nossa atenção é a 

redução da transposição, ao contrário do que constatamos na produção 

diagnóstico. De acordo com os dados do TraDisc, 30,58 é a frequência da 

transposição; 36,09, para a divergência e 7,06 para a hipercorreção. 

Nesse sentido, é relevante perceber que a redução de ocorrências na 

transposição e da hipercorreção é uma demonstração das influências dos 

módulos de leitura de textos em que identificamos as variedades cultas, 

fazendo com que o produtor utilize os conhecimentos adquiridos na tentativa de 

evitar formas da oralidade. Dessa forma, vejamos os fenômenos de 

interferência de divergência presentes na produção reescrita, com base no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 04: fenômenos de interferência na produção reescrita - divergência 
Fonte: autoria própria 

 

Considerando, para efeito de análise, o aumento da divergência em 

detrimento da transposição, podemos verificar no gráfico que a variação lexical 

foi responsável por essa configuração. A postura intencional do aluno ao 

escolher formas que se distanciam de uma variedade estigmatizada e se 

aproximam de variedades cultas, por meio de um repertório mais formal, 

comprovam sua preocupação em adequar seu texto à situação comunicativa 

proposta, como podemos perceber em “visto assim”, PR-02, l.4; “tentativa”, PR-

06, l.4; “Certamente a tendência”, PR-09, l.1; “propósito”, l.5; “flexibilizar...”, l.6; 

“Indubitavelmente...” l.10; “flexibilização”, l.10; “relevante” e “repensada”, l. 14, 

sendo esses últimos exemplos do PR-13.  
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De acordo com o TraDisc, os valores para a frequência da variação 

lexical na interferência de divergência foi de 29,02. A variação ter x haver 

(nesse caso, o aluno emprega o verbo haver em construções existenciais, 

como em “haverá mudanças...”, PR-08, l.1) foi de 1,05; 2,88 para outros 

fenômenos sintáticos (entre eles o emprego de juntores como “portanto...”, l.7, 

PR-14; “além disso...”, l.4, PR-14“), e 3,14 para as construções impessoais de 

introdução do tópico (“Sabe-se que alguns...”, PR-12, l.7 e “Muito se tem 

discutido...”, PR-14, l.1).   

No que se refere à última versão, podemos constatar, por meio do 

próximo gráfico, a alteração na presença das interferências linguísticas: 

 
Gráfico 05: distribuição dos tipos de interferência na versão final. 
Fonte: autoria própria  
 

O gráfico nos mostra que, para a produção final, a interferência 

linguística de divergência é bem mais presente que a de transposição e a de 

hipercorreção. Ressaltamos que por meio do instrumento sequência didática, a 

versão final é produzida após a execução dos módulos de leitura e de escrita, 

além da análise coletiva de exemplares dos próprios alunos, para 

reconhecimento de estruturas adequadas ao propósito comunicativo em 

questão. Podemos entender que, quanto mais o discurso é planejado, menos 

percebemos a ocorrência de interferência de transposição e mais ocorrência de 

divergência (cf. Kabatek, 1997, p.231), o que ressalta a evitação, por parte do 

aluno, das formas da oralidade.  
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No que se refere aos fenômenos analisados que justificam o 

crescimento da ocorrência de divergência, vejamos: 

 

 
Gráfico 06: fenômenos de interferência linguística na versão final - divergência. 
Fonte: autoria própria  
 
Desta vez, o programa TraDisc nos mostrou que, entre os elementos 

anotados, considera-se a frequência de 32,08 para a variação lexical; 1,05, 

para a variação ter x haver; 4,51 para outros fenômenos sintáticos, e 3,26 para 

as construções impessoais de introdução do tópico. Mais uma vez 

comprovamos a influência do acesso aos textos da escrituralidade no repertório 

adotado pelo aluno em sua versão final. Tomemos como exemplo uma das 

produções: 

Novo Ensino Médio: O Que realmente deveria mudar – PF-13 
         

 1É de conhecimento geral que a educação no Brasil encontra-se em 

2uma situação nada favorável à população. A estrutura escolar brasileira é 
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3totalmente precária. E o currículo inchado é um dos  maiores fatores que leva 

4o estudante à evasão, e a escola não tem verba nem recursos para mantê-los 

5interessados nos estudos. 

            6 Com próposito de reformar o ensino médio foi aprovada por meio de 

7medida provisória o projeto Nova Ensino Médio, que tem o sistema que 

8flexibiliza o currículo disciplinar em que as disciplinas de Português, 

9Matemática e Inglês são os componentes obrigatório obrigatórios, - os outros 

10componentes vão ser definidos pelo BNCC - e aumenta a carga horária de 

11 800 horas por ano à 1400 horas. Além disso, o aluno pode optar pelos 

12cursos técnicos profissionalizante para preenchimento de carga horária. 

              13 Indubitavelmente, a flexibilização do currículo e a possibilidade de o 

14jovem escolher uma profissão poderiam trazer melhoras no ensino. Porém, a 

15retirada de Artes, Educação Física e principalmente Sociologia e Filosofia 

16não seria o mesmo de retirar o nosso poder crítico e nos transformar em 

17máquinas de trabalho? 

          18É totalmente relevante que essa reforma seja repensada. Pois não 

19existe dificuldades apenas no ensino médio e sim na educação em geral. 

20Temos de observar que o resultado no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

21Educação Básica) não irá melhorar se somente melhorarmos a educação 

22pela metade. É de grande necessidade reformar a educação por completo. 

23Afinal de contas, quem garante que os jovens passem para o ensino médio 

24se não conseguem sair do ensino básico? 

            25 A reforma precisa visar a melhora de todo o ensino. 

 

Com base no exemplar acima, percebemos a inserção de informações 

específicas acerca da temática abordada para a produção do gênero artigo de 

opinião, a Reforma do Ensino Médio. Salientamos que o acesso a tais 

informações deu-se por meio da leitura de textos da esfera jornalística, como a 

reportagem e o próprio artigo de opinião.  

Entre os dados estão a carga horária proposta – “e aumenta a carga 

horária de 800 horas por ano à 1400 horas”, l.10-11; siglas como BNCC e 

IDEB, l.10 e 20, respectivamente, além do emprego de expressões próprias de 

textos que tratam da educação, como “evasão”, l. 4, e “currículo disciplinar”, l.8. 
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O emprego de metáforas, conforme tratamos no módulo IX, também é visível, 

como em “currículo inchado”, l. 3, e “máquinas de trabalho”, l.17. 

Por se tratar de um gênero da ordem do argumentar, abordamos a 

metáfora no artigo de opinião enquanto recurso argumentativo por esta se 

fundamentar em analogias. Tal aspecto pode auxiliar na construção de 

elementos mais convincentes por meio do contato entre dois campos 

heterogêneos, ressaltando um elemento comum em detrimento de outros, 

destacando as semelhanças e mascarando as diferenças (Cf. Reboul, 200015). 

Como um de um procedimento de raciocínio (Cf. Lakoff; Johnson, 200216), a 

metáfora é um recurso capaz de atuar sobre a sensibilidade, através da 

construção de imagens e sensações que podem contribuir para a adesão do 

interlocutor. 

As constatações aqui descritas, considerando esse exemplar, faz-nos 

perceber que a tendência é, por meio da execução de módulos de leitura e de 

escrita, a redução de casos em que as interferências evidenciem TD próximas 

da oralidade, a partir da necessidade de o aluno demonstrar seus 

conhecimentos sobre acerca das variedades cultas. 

Consideremos, a fim de ratificarmos o deslocamento das produções no 

contínuo de textos, a versão diagnóstica, reescrita e final de um mesmo 

produtor: 

 

Muda para melhora? –PD 10 

 1A reforma do encino medio é uma medida tomada pelo governo para 

2que os alunos da rede publica de encino, tenham de certa forma melhora a 

3educação publica. 

 4Essa reforma ira fazer muitas mudanças no encino é nem todos iram 

5gosta por motivos bastantes discutives, mas tambem outra parte da 

6população ira ser a favor. Quem ira se opor a reforma terá argumentos como 

7a quantidade de matérias a se estudar pois seram reduzidas mas por outro 

                                                           
15 REBOUL, O. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000 
16 LAKOFF, G. e JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. São Paulo: Mercado de Letras, 
2002 
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8lado tera mais tempo para dedicar as outras materias como por exemplo 

9portugues e matematica. 

 10Já quem for a favor, dessa reforma ira ter mais tempo para estuda 

11outras materias  pois vão ser “poucas” materias para estudar, nos 

12poderíamos ser mas dedicados a estas materias sendo assim um pouco mas 

13aplicado, já que o encino de hoje em dia não e de boa qualidade. Sim 

14podemos afirma que o proprio melhou bastante se formos compara ao de 45 

15anos atras. 

 16Por isso tudo seria mas interessante se reforma o encino medio mas 

17não precisaramos reformar se tivessem investido na educação mas cedo, 

18não deixando as escolas chegarem ao estado deploravel que chegaram, e 

19tambem criando novas escolas, mas como isso não conteceu e necessario 

20esta reforma. 

 No exemplar acima, podemos mencionar, como exemplos de 

transposição da oralidade no nível fonético, a ausência do –R em coda final 

nas formas verbais presentes no título – “Muda para melhora”, em vez de 

“Mudar para melhorar”, o que também aparece nas linhas 4-5 - “iram gosta”, na 

linha 10 - “estuda”, entre outros. 

No que se refere ao fenômeno da hipercorreção, temos como exemplos 

a forma “iram”, em vez de “irão”, l. 4 e “seram”, no lugar de “serão”, l.7. Quanto 

à divergência, podemos verifica-la no uso da expressão “estado deplorável”. 

Considerando a produção reescrita, temos: 

 

Com a reforma do encino vai melhorar? – PR 10 

 1O Brasil e um grande pais, é tem tudo para ser uma potencia 

2economica, menos uma boa estrutura e com a falta de boas escolas fica dificil 

3ter algum crecimento , os “poucos” alunos que se formam a maioria vão para 

4outros países, é assim o Brasil fica sem muitos profisionas realmente 

5qualificados. 

 6O Brasil esta tentanto implementar um novo sistema educacional, no 

7qual teria uma carga horaria maior, e a retirada de material que “não são 
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8consideradas importantes como: Filosofia e Artes. Estão querendo nos fazer 

9de fantoches com a retirada de Filosofia. Com a reforma do encino médio, 

10assim chamado o tal sistema, essa reforma foi uma de cobaia a corrupição 

11em nosso pais. 

 12A reforma veio não com o intuito de melhorar o encino e sim de desvia 

13a atenção da corrupição, a reforma não era necessaria neste momento. Nos 

14estamos com a necessidade de melhorar a estrutura de todas as escolas do 

15pais, fato de muitos alunos não sabre interpretar um texto no 6º ano 

16prejudica muito o encino, sendo que era pra ter sido incentivado a leitura no 

174º e 5º anos.  

 18Portanto temos que exigir a melhoria nas estruturas escolares para o 

19encino do pais evoluir, é isso não vai acontecer retirando materias e nem 

20almentando a carga horaria. 

  Como podemos perceber, ainda há a presença dos fenômenos de 

interferências linguísticas, mesmo após a aplicação dos módulos de leitura e de 

escrita, entretanto, é perceptível que em menor incidência. Quando verificamos 

a ausência do –R em coda final, constatamos uma única ocorrência, presente 

nas linhas 12 e 13: “desvia a atenção”. Como exemplo de hipercorreção e de 

transposição da oralidade no nível morfossintático, temos a construção “fato de 

muitos alunos não sabre interpretar”, l. 15, uma vez que, além da forma verbal 

“sabre” ser inexistente, ainda há a inadequação na concordância entre sujeito e 

o verbo. 

Por fim, na produção final do mesmo aluno, temos: 

 

Com a reforma o ensino vai melhora? – PF 10 

 O Brasil é um grande pais e tem tudo para ser uma potência econômica, 

porém, com estrutura precária e com a falta de boas escolas fica difícil ter 

algum crecimento. Os poucos alunos que se formam grande parte vai para 

outros países, e assim o Brasil fica sem muitos profissionais realmente 

qualificados. 
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 O Brasil está tentando implementar um novo sistema educacional no 

qual teria uma carga horária maior, e a retirada de materias que não são 

consideradas importantes como: Filosofia e Artes. estão querendo nós fazer de 

fantoches com a retirada dessas disciplinas. Com a reforma do ensino medio, 

assim chamado o tal sistema nos faz de cobaias diante do nosso país. 

 A reforma veio não com o intuito de melhora o ensino e sim de desviar a 

atenção da corrupção, a reforma não era necessária neste momento, nós 

estamos com a necessidade de melhorar a estrutura de todas as escolas do 

país, pelo fato de muitos alunos não saberem interpretar um texto no 6º ano 

prejudica muito o ensino, sendo que era para ter sido incentivado a leitura 

desde a base. 

 Portanto, temos de exigir a melhoria nas estruturas escolares para o 

ensino do pais evolua, é isso não vai acontecer retirando matérias e nem 

aumentando, simplesmente, a carga horária. 

Na última versão, podemos comprovar uma notável redução nos casos 

de interferências, o que ilustra o impacto provocado pelo acesso aos textos da 

escrituralidade e, como consequência, a adequação da produção ao contexto 

comunicativo, o que pode ser ilustrado no gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 07: ocorrências de interferências linguísticas nas produções do aluno 10  

Fonte: autoria própria. 
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O gráfico acima ilustra o comparativo entre as três versões do aluno 10. 

Em valores numéricos, temos a incidência de 05 exemplos de transposição da 

oralidade; 05 de hipercorreção e 01 caso de divergência na produção 

diagnóstica. Na versão reescrita, há a redução para 03 exemplos de 

transposição e 01 de hipercorreção. Na versão final, o número de casos de 

transposição passa a ser 02, o mesmo número de divergência. Nessa versão, 

não há presença de exemplos de hipercorreção. Tais resultados comprovam a 

necessidade de adequação da produção ao contexto e, por essa razão, uma 

maior preocupação com os aspectos da linguagem da distância comunicativa.  

 

                                                          

4.2 Comparação da distribuição das interferências: o deslocamento das 

produções no contínuo de oralidade e de escrituralidade 

 

Com base no que analisamos até o presente momento, convém 

estabelecermos uma comparação entre os grupos do corpus: as 22 produções 

diagnóstico, 22 produções reescritas, além das 22 produções finais. Por meio 

das anotações do TraDisc, chegamos ao seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 08: comparação da distribuição dos tipos de interferência nos grupos do corpus 
Fonte: autoria própria  
 

O gráfico comprova, portanto, a alteração na presença das interferências 

linguísticas nos três grupos analisados. Devemos atentar para a redução da 
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ocorrência da transposição, por exemplo, nas produções finais, o que 

comprova o deslocamento desses textos no contínuo de oralidade e 

escrituralidade, resultado das influências dos módulos de leitura trabalhados 

durante a intervenção. 

Em valores numéricos disponibilizados pelo TraDisc, contabilizamos 

para a produção diagnóstico, 39,13 para a transposição; 15,89, para a 

hipercorreção; e 25,9, para a divergência. Para a reescrita, temos 30,58, para a 

transposição; 7,06, para a hipercorreção; e 36,09 para a divergência. Por fim, 

na última versão, temos 20,8, para a transposição; 2 para a hipercorreção; e 

41,35, para a divergência. 

Diante dos dados, podemos depreender que a maior incidência de 

interferências, como a de transposição nas produções para diagnóstico, sugere 

que o aluno ainda não consegue empregar adequadamente as variedades 

cultas. A presença da interferência de hipercorreção indica uma preocupação 

do produtor em corresponder às expectativas de um discurso da 

escrituralidade. Entretanto, pelo fato de não apresentar o conhecimento 

suficiente para tanto, este acaba por criar formas inexistentes, tanto no que 

tange à proximidade, quanto à distância comunicativa. Após a execução dos 

módulos de leitura e de escrita, fica evidente o progresso em relação ao 

esforço do aluno para empregar as variedades exigidas pelo contexto de 

produção, e afastar-se das formas da oralidade, através da redução das 

interferências de transposição e de hipercorreção, e o aumento da divergência 

na produção final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Delimitamos, no inicio de nossa pesquisa, as seguintes questões que 

nortearam a investigação no âmbito do processo de ensino-aprendizagem: a 

escuta e a leitura de textos da esfera da escrituralidade, especificamente a 

jornalística, pode contribuir para a aquisição de variedades e tradições da 

distância comunicativa? E, pode uma proposta de sequência didática orientada 

pela escuta e leitura de gêneros jornalísticos e pela produção de artigos de 

opinião propiciar a aquisição de tais variedades e tradições? Em relação ao 

procedimento de análise, tivemos como questionamento: quais tipos de 

interferência linguística ocorrem nas produções dos alunos e o que revelam a 

respeito do espaço e deslocamento de tais textos no contínuo de oralidade e 

escrituralidade? 

  Como objetivos específicos de ensino, nosso trabalho buscou permitir 

ao aluno conhecer os usos das tradicionalidades e variedades linguísticas 

adequadas para o propósito comunicativo, a partir de seus conhecimentos 

prévios, por meio da leitura de textos como reportagens e artigos de opinião a 

respeito da Reforma do Ensino Médio no Brasil; identificar os usos das 

tradicionalidades e variedades linguísticas adequadas para o propósito 

comunicativo em questão e, por fim, empregar tais tradicionalidades e 

variedades linguísticas na produção do gênero artigo de opinião, por meio da 

retextualização e deslizamento de suas produções no contínuo de oralidade e 

de escrituralidade. 

No que se refere aos objetivos específicos de análise, nossa pesquisa 

propôs-se investigar o deslocamento das produções do gênero artigo de 

opinião no contínuo de oralidade e de escrituralidade por meio da análise dos 

tipos de interferência linguístico-textual, segundo Kabatek (1997), sendo elas a 

de transposição, da hipercorreção e da divergência;  identificar as ocorrências 

dos três tipos de interferência linguística nos dados do corpus; comparar a 

distribuição dos três tipos de interferência nos diferentes grupos de redações 

do corpus; e, finalmente, interpretar os resultados quanto ao possível 

deslocamento das produções textuais no contínuo de oralidade e de 

escrituralidade. 



121 
 

Com o intuito de responder a tais questionamentos e alcançar os 

objetivos citados, apresentamos a proposta de produção textual fundamentada 

no contínuo de oralidade e de escrituralidade, a partir de Koch e Oesterreicher 

(1990), tendo como objeto a influência das interferências linguísticas, segundo 

Kabatek (1997), enquanto sintoma de TD que evidenciam a proximidade e a 

distância comunicativa nas produções dos alunos. Para tanto, elaboramos um 

projeto de leitura e produção do gênero artigo de opinião, por meio do 

instrumento sequência didática, cujos módulos de leitura, de escrita e de 

divulgação contemplaram gêneros da esfera jornalística. Justificamos a escolha 

pelo gênero por sua pertinência para a expressão de um entendimento crítico e 

reflexivo de temas relevantes na sociedade, através de variedades cultas da 

língua, a exemplo da Reforma do Ensino Médio no Brasil, sancionada pelo 

governo federal no mesmo ano em que ocorreu a intervenção. A lei tem origem 

na Medida Provisória 746/2016, e causou, à época, inúmeras discussões 

acerca dos aspectos positivos e negativos de sua implantação, despertando o 

interesse e a curiosidade em nossos alunos, os quais passariam para o Ensino 

Médio no ano seguinte. 

A respeito da verificação dos avanços das produções, organizamos o 

corpus, constituído por 66 (sessenta e seis) produções textuais, sendo 22 (vinte 

e duas) utilizadas para diagnóstico, mais 22 (vinte e duas) resultantes do 

processo de reescrita, e finalmente, 22 (vinte e duas) versões finais. A partir de 

uma análise comparativa, entre os três grupos, chegamos a importantes 

conclusões acerca da configuração dos dados nos três momentos de 

produção. 

Nossa análise contou com a utilização do programa computacional 

TraDisc, com o objetivo de identificar a incidência das interferências linguísticas 

nos três grupos do corpus, para assim, traçar um perfil de cada texto, a partir 

das informações anotadas no programa. O TraDisc é um recurso 

computacional desenvolvido na Universität Tübingen, o qual foi criado para 

anotar corpora linguísticos em um formato XML. Em princípio, serve para 

identificar e anotar juntores (conectivos) em um corpus, podendo, entretanto, 

pode ser utilizado para outros tipos de anotações, a exemplo das interferências 

linguísticas, como propomos em nossa pesquisa. Seu manual está disponível 

em http://www.lingexp.uni-tuebingen.de/sfb441/b14/TraDisc-Handbuch_en.pdf. 
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Com base nas informações disponibilizadas, foi possível investigar, comparar e 

interpretar os dados que comprovaram o deslocamento das produções no 

contínuo, por meio dos gráficos gerados. 

Com relação à produção diagnóstica, a maior incidência da interferência 

de transposição da oralidade comprova que o produtor ainda não consegue 

empregar adequadamente as variedades cultas. Como uma das possíveis 

razões, destacamos a ausência do hábito de leitura, resultando na dificuldade 

para aquisição, uma vez que apenas 5% dos alunos participantes da 

intervenção afirmaram ler habitualmente. 

Quanto à reescrita, detectamos a redução de ocorrências na 

transposição e da hipercorreção, o que demonstra a influência dos módulos de 

leitura de textos em que as variedades cultas estejam presentes, fazendo com 

que o aluno empregue os conhecimentos adquiridos, apropriando-se da 

variedade própria da distância comunicativa. 

 No que se refere à versão final, podemos observar que a interferência 

linguística de divergência é bem mais presente que a de transposição e a de 

hipercorreção. Nesse sentido, destacamos a importância do trabalho com 

sequências didáticas, em que a versão final é produzida após a execução dos 

módulos de leitura e de escrita, resultando no afastamento do uso de formas da 

oralidade e, como consequência, na preferência por estruturas adequadas ao 

propósito comunicativo em questão. Quanto à divulgação, os textos foram 

publicados em um blog, cujo endereço é www.reformarounao.blogspot, 

enfatizando a importância de os alunos se apropriarem de características 

discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em situações de comunicação 

real.  

Diante dos resultados obtidos, podemos perceber avanços relevantes 

para o processo de escrita, considerando o contínuo de oralidade e de 

escrituralidade, uma vez que, por meio da verificação de gráficos, podemos 

constatar que os alunos procuraram substituir as interferências linguísticas que 

caracterizam a proximidade comunicativa por estruturas mais apropriadas ao 

contexto de produção. Em nossa intervenção, comprovamos que a leitura de 

textos da distância comunicativa influencia no aprimoramento da escrita dos 

alunos, muitas vezes marcado pela oralidade, haja vista ter ocorrido uma 

significativa redução das interferências de transposição, comparando as 
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versões iniciais e finais. Dessa forma, abordamos os conceitos de oralidade e 

de escrituralidade no ensino, considerando a perspectiva de que ambos estão 

em um contínuo, percorrendo diversos graus de formalidade. 

  Além disso, constatamos que o modelo de Tradições Discursivas traz 

contribuições teórico-metodológicas relevantes para o deslocamento das 

produções, assim como observamos, também, que a produção do gênero 

artigo de opinião pôde contribuir para a aquisição de tradicionalidades e de 

variedades linguísticas necessárias à escrita formal, através da leitura de textos 

da esfera jornalística voltados para essa finalidade. 

Sugerimos, por meio dessa intervenção, um procedimento que venha a 

ser executado no espaço escolar, abordando a produção de textos com base 

nos gêneros sob a ótica do contínuo de oralidade e escrituralidade. Dessa 

forma, entendemos que este trabalho contribui, de forma prática, para a 

aquisição de variedades cultas por parte do aluno, através da leitura de textos 

em que tal variedade é vigente. Nosso propósito é que esta pesquisa possa 

apresentar uma possibilidade na abordagem didática do contínuo no espaço 

escolar, contribuindo para o conhecimento prático e teórico de quem tem 

interesse pelo tema. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – FICHA PARA PERFIL IDENTITÁRIO 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERÍSSIMO DE MELO     

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                                 
 

  

PROFESSORA: FERNANDA FAUSTINO 
   

  

  
       

  

PERFIL IDENTITÁRIO DA TURMA 
   

  

  
       

  

NOME: _______________________________ IDADE: ______ SEXO:______ 
  

       
  

  
       

  

1)    Você já foi reprovado alguma vez em sua trajetória 
escolar?    

Em caso afirmativo, quantas vezes? 
   

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

2)    O que você prefere fazer nas suas horas de 
lazer? 
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APÊNDICE B – CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL  

 TEXTOS E EXERCÍCIOS DOS MÓDULOS DE LEITURA E DE ESCRITA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERÍSSIMO DE MELO 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                            PROFESSORA: FERNANDA FAUSTINO 

TURMA: 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 

 

 

 

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________ 

 

 

NATAL-RN 

2017 
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ATIVIDADE – PRODUÇÃO INICIAL/ DIAGNÓSTICO 

 

COM BASE NAS REFLEXÕES PROPOSTAS PELO DOCUMENTÁRIO PRO DIA 
NASCER FELIZ, ESCREVA UM TEXTO SOBRE SUAS IMPRESSÕES ACERCA DA 
SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL, INCLUINDO SEUS CONHECIMENTOS E 
AS DISCUSSÕES EM SALA SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E SEUS 
IMPACTOS PARA OS ESTUDANTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

ALUNO(A): 

  

Nº: 

 

CIDADE: 

NATAL 

DISCIPLINA: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ANO 

9º 

TURMA 

 

TURNO: 

 

DATA: 

                         

TÍTULO: 

ATIVIDADE – PRODUÇÃO TEXTUAL 

PROFESSOR(A): 

FERNANDA  
E.M. PROF. VERÍSSIMO 

DE MELO 
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ATIVIDADE - REPORTAGEM 

Leia a reportagem a seguir e faça o que se pede:  

O maior problema da educação do Brasil 

Metade dos jovens entre 15 e 17 anos não está matriculada no ensino médio. 
Pesquisa inédita mostra que a proporção dos que abandonaram a escola nessa etapa 

saltou de 7,2% para 16,2% em 12 anos 

Não é sempre que apenas uma estatística basta para dar um bom 
panorama da realidade. O mais comum é que seja preciso esmiuçar diversos 
números e informações para realmente compreender o que está em jogo. 
Quem se debruça sobre o ensino médio brasileiro, porém, se depara com uma 
única estatística que parece sintetizar, de forma clara, a desastrosa situação 
desta etapa da educação: a taxa de evasão escolar. Uma nova pesquisa da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), com base em 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, revela 
que apenas metade dos jovens com idade entre 15 anos e 17 anos está 
matriculada no ensino médio. Pior: entre 1999 e 2011, a taxa de evasão nesta 
faixa mais que dobrou, saltando de 7,2% para 16,2%. Ainda que o número 
absoluto de alunos venha aumentando, segundo o Ministério da Educação, 
dados de evasão como esses criam um senso de urgência que se sobrepõe a 
tudo. “Chama a atenção a dificuldade de enfrentamento da crise do ensino 
médio”, resume o estudo. “A despeito das reformas, os resultados das 
avaliações nacionais continuam surpreendendo negativamente os 
responsáveis pela condução da política educacional brasileira”, conclui. 

1)  

ALUNO(A): 

  

Nº: 

 

CIDADE: 

NATAL 

DISCIPLINA: 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ANO 

9º 

TURMA 

 

TURNO: 

 

DATA: 

                         

TÍTULO: 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

PROFESSOR(A): 

FERNANDA  
E.M. PROF. VERÍSSIMO 

DE MELO 
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ARREPENDIMENTO 
A evasão é grande, mas a maioria pensa em voltar à escola 

A evasão, nesse contexto, é menos causa que consequência dessa 
crise. Ela é a parte visível de um conjunto de problemas conhecidos há 
décadas, mas sobre os quais nenhum governo tem feito o suficiente. “A crise é 
inquestionável e não podemos mais adiar o enfrentamento de um problema tão 
grave”, diz Maria de Salete Silva, coordenadora do programa de educação do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Brasil (Unicef). “O ensino médio 
é o maior desafio da educação do País.” Currículo inchado, com disciplinas 
demais para tempo de menos, ausência de um programa de ensino técnico 
integrado a essa etapa escolar, baixa remuneração dos professores e, 
fundamentalmente, inadequação do ensino médio à vida, às expectativas e às 
necessidades dos jovens compõem o retrato das dificuldades. “Esperar cinco 
anos para agir é condenar uma geração que hoje tem entre 15 e 17 anos a não 
ter perspectivas de futuro”, resume Maria Salete. 

O paulistano Mateus Oliveira, hoje com 19 anos, sabe bem quanto abrir 
mão da educação nessa fase crucial limita as perspectivas de futuro. Quando 
tinha 17 anos e cursava pela segunda vez o primeiro ano do ensino médio, ele 
resolveu largar a escola para tentar a carreira de jogador de futebol. “Era um 
sonho que já tinha me custado a sétima série, que também repeti”, diz. 
Confiante no talento com a bola, ele insistiu, mas menos de um ano depois 
percebeu que o caminho não renderia frutos. Com 18 anos e sem o ensino 
médio concluído, matriculou-se no programa de educação de jovens e adultos, 
onde um ano de ensino pode ser cumprido em seis meses, e rumou para a 
carreira militar. Atrasado, finalmente conseguiu concluir o ensino médio esse 
ano, mas viu e ainda vê oportunidades lhe escaparem por causa da formação 
atrasada. “Já era para eu ter concluído o curso técnico que acabei de começar, 
em informática”, diz. Com a capacitação, ele poderia estar ganhando mais no 
Exército – onde ainda recebe um salário de base, além de não ter segurança 
de carreira – ou trabalhando como técnico em informática em uma empresa da 
área. “Me arrependo das decisões que tomei”, diz. 

Tratar o caso de Oliveira como o de um garoto perdido que 
simplesmente preferia jogar bola a estudar é, além de reforçar preconceitos, 
desperdiçar uma grande oportunidade de entender de onde vem o gigantesco 
desinteresse do jovem pela escola. Afinal, Oliveira não deixou o estudo só 
porque o futebol o atraía, mas também porque o colégio não parecia relevante 



134 
 

o suficiente para ele. E não são poucas as razões que fazem da escola algo 
sem importância aos alunos, como mostra a pesquisa do Seade. 

O currículo é um dos maiores problemas. Reformado em 1998 e 2012, 
mas ainda inchado por 13 disciplinas obrigatórias, além de cinco 
complementares a serem ministradas em conjunto com as demais, ele tem sido 
considerado excessivamente extenso para os três anos de ensino médio. 
Recentemente, ganhou força a ideia de dividir as disciplinas em grandes áreas 
de interesse. Trata-se de uma contribuição vinda do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que surgiu com a única função de avaliar essa etapa 
educacional, mas que hoje acumula a tarefa de selecionar alunos para 
universidades federais do País. A proposta é reunir, como acontece no Enem, 
biologia, física e química sob o guarda-chuva das ciências da natureza; 
história, geografia, filosofia e sociologia, sob ciências humanas, e assim por 
diante. “Mas o projeto é de difícil implantação, exige forte interdisciplinariedade, 
o que não se faz de uma hora para outra”, diz Luis Márcio Barbosa, diretor-
geral do Colégio Equipe, em São Paulo. 

Além das questões práticas, como o volume de disciplinas e o tempo 
disponível para cumpri-las, uma preocupação mais subjetiva com o currículo, 
mas não menos importante, tem ganhado cada vez mais espaço. Trata-se da 
distância abissal entre o conteúdo das disciplinas apresentado aos jovens e a 
realidade da vida que eles levam. “A escola continua muito tradicional, 
engessada diante da vida mutante do adolescente contemporâneo”, afirma o 
educador Barbosa. A chamada “integração do currículo às tecnologias 
educacionais”, meta no relatório do Seade, é um dos maiores gargalos. Hoje, 
segundo pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), 
84,4% dos brasileiros com idade entre 15 e 19 anos usam a internet para 
estudar. Outros 25,9% recorrem a tablets e celulares. Enquanto isso, poucas 
escolas no País fazem uma integração real de conteúdo e tecnologia, embora 
73,8% delas já contem com computador e internet. Este descompasso entre 
expectativas dos alunos e entrega da escola é forte gerador de desinteresse, 
mas não é o único. 

A ausência de uma articulação mais eficiente entre ensino profissional e 
ensino médio também é tida como uma das razões para a evasão nesta fase. 
Reconhecer que nem todos, ao completar 18 anos, vão rumar para a 
universidade e oferecer a alternativa do aprendizado técnico durante o ensino 
médio pode ser um caminho para manter alunos na escola. Se essa opção 
estivesse disponível para o paulistano Hudson Laton da Silva, hoje com 21 
anos, ele provavelmente teria terminado a educação básica. Morador da 
Brasilândia, na zona norte de São Paulo, Silva saiu do colégio para se dedicar 
integralmente ao trabalho quando cursava o primeiro ano do ensino médio. 
“Tinha que ajudar em casa”, conta. Ele trabalha como mecânico e, se um curso 
técnico nessa área tivesse sido oferecido na escola onde ele estudava, o jovem 
teria uma razão a mais para continuar frequentando a instituição. Hoje ele corre 
atrás do prejuízo. Mesmo empregado – ele é funcionário de uma grande 
concessionária na capital paulista –, Silva pretende fazer um supletivo e 
finalmente terminar o ensino médio. “Vou ser sincero: vontade de voltar a 
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estudar eu não tenho, mas sei que é importante, então quero fazer o 
supletivo”, diz. 

 

Boa parte dos que deixam de estudar pensa como ele e fala em retornar. 
Segundo dados da pesquisa do Cebrap, 61,8% dos jovens que abandonaram a 
escola nessa fase querem voltar para concluir o ensino médio, 
independentemente da razão que motivou a evasão. “Algumas decisões são 
tomadas de maneira impulsiva porque o adolescente já tem alguma autonomia, 
mas tem dificuldade para pensar a longo prazo”, diz Maria Cristina Figueiredo, 
coordenadora do Colégio Brasil Canadá, para quem, na adolescência, tudo é 
mais interessante que estudar. “Mas eles pensam no que fazem, refletem e 
costumam se arrepender quando veem que fizeram besteira.” Cabe à escola e 
aos pais dar subsídios ao aluno para que ele consiga administrar os impulsos 
da idade. Nem sempre, porém, é possível. A paranaense Andreia Tawlak, hoje 
com 21 anos, conhece, como poucos, as consequências da entrega às paixões 
adolescentes. 
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Dona de um histórico escolar conturbado – ela havia repetido a sétima 
série e cursava pela segunda vez o primeiro ano do ensino médio –, Andreia 
surpreendeu a todos quando, aos 17 anos, anunciou que estava de mudança 
para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Apaixonada pelo primeiro 
namorado, de 23 anos, ela diz ter sido convencida por ele a largar tudo e 
acompanhá-lo. “Foi coisa de idiota”, admite, hoje. O relacionamento durou um 
ano e meio, Andreia teve de retornar para Foz do Iguaçu, onde morava, e hoje 
está às voltas com um supletivo que não consegue terminar enquanto sonha 
com cursos de design e um emprego na área. “Os amigos do tempo de escola 
que continuaram estudando estão todos trabalhando. E eu? O que estou 
fazendo?”, questiona. 

Embora muitos especialistas defendam que, mesmo em casos como o 
de Andreia, a escola tem responsabilidade por não ter mostrado à aluna a 
importância de permanecer em sala de aula, há visões contrárias a esta tese. A 
diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP), Silvia 
Barbara, afirma que “jovens adultos” com seus 16, 17 anos devem assumir 
suas obrigações. “Nas análises dos problemas na educação, a escola e os 
professores são sempre os mais criticados e pouca ou nenhuma 
responsabilidade é legada ao adolescente e à família”, diz. Silvia diz ainda que 
a cruzada em favor de uma escola que privilegie ser agradável aos alunos 
antes de se preocupar em passar a eles o conhecimento acumulado da 
humanidade pode ter efeitos nocivos. “Vivemos em uma sociedade que 
valoriza demais o prazer e criminaliza demais o trabalho. E estudar sempre 
dará trabalho”, afirma. 

  
FASE 

Maria Cristina Figueiredo, coordenadora do Colégio Brasil Canadá: 
"Na adolescência, tudo é mais interessante que estudar", diz ela 

Quando um jovem abandona a escola, perdem todos. A exclusão pela 
educação cria um abismo social e inibe o surgimento de um cidadão com uma 
participação social mais efetiva. Perde também o Brasil. “O País deixa de ter 
um profissional de nível médio com formação geral e um potencial profissional 
de nível técnico pós-médio ou de nível superior, com formação específica”, 
alerta Priscilla Tavares, professora e pesquisadora da Escola de Economia da 
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Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo. “As consequências do 
abandono no ensino são severas para o crescimento econômico.” Já passou 
da hora de enfrentarmos esse desafio. 

 

  

Disponivel em: 

http://istoe.com.br/326686O+MAIOR+PROBLEMA+DA+EDUCACAO+DO+BRASIL  
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1- Sublinhe as palavras-chave presentes em cada parágrafo do texto. 

 

2- Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. 

a) que a reportagem difere da notícia? 

 

b) Em que veículos aparecem as reportagens? 

 

 

2- Como estudamos anteriormente, entre os gêneros jornalísticos 
existem os que visam à informação e os que visam ao comentário. 
Tomando por base a reportagem em estudo, responda: a que visa o 
gênero reportagem? 

 

 

3- A reportagem lida tem por assunto o maior problema da educação no 
Brasil.  

a) Segundo o texto, que problema é esse? 

 

b) Quais as possíveis causas dessa situação? 

 

4- Entre as causas da evasão escolar, a reportagem menciona o currículo. 
Explique em que consiste essa relação. 
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QUADRO SINÓPTICO  

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DO GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE 
OPINIÃO 

 

GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO 

DEFINIÇÃO 

É um texto opinativo, de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em 
que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida, 
através de recursos argumentativos: comparações, exemplificações, 
depoimentos, dados estatísticos, etc. 

OBJETIVO Informar e persuadir o leitor sobre um assunto.  

VEÍCULO Jornais, revistas e internet. 

TEMÁTICA Polêmica e provocativa. 

VERBOS No presente e no imperativo. 

LINGUAGEM Objetiva (3ª pessoa) ou subjetiva (1ª pessoa). 

SEQUÊNCIA TEXTUAL Argumentativa. 

PROCEDIMENTOS 
ARGUMENTATIVOS 

Relações de causa e consequência; 
Comparações entre épocas e lugares; 
Retrocesso por meio da narração de um fato; 
Antecipação de uma possível crítica do leitor, construindo antecipadamente 
os contra-argumentos; 
Estabelecimento de interlocução com o leitor. 

ESTRUTURA 

Introdução (exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o 
artigo. 
Desenvolvimento (interpretação): Momento em que a opinião e a 
argumentação são os principais recursos utilizados. 
Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para 
solucionar os problemas sobre o tema proposto. 
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Nº: 
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NATAL 

DISCIPLINA: 
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PORTUGUESA 
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9º 
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              /               / 

TÍTULO: 

ARTIGO DE OPINIÃO 

PROFESSOR(A): 

FERNANDA  
E.M. PROF. VERÍSSIMO DE 

MELO 
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1-Reúnam-se em duplas e, com base na leitura do artigo de opinião "Desafios da 
educação básica no Brasil", elaborem 05 (cinco) perguntas com respostas sobre o 
texto. 

 

Desafios da educação básica no Brasil 

 

Os desafios enfrentados pelo Brasil na educação básica são enormes. Para 

alcançarmos as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado recentemente no Congresso, será preciso ampliar o atendimento, melhorar 

a qualidade e reduzir as desigualdades entre escolas e redes de ensino público. 

O PNE trata, em sua primeira meta, da necessidade de “universalizar, até 

2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta 

de educação infantil de forma a atender 50% da população de até 3 anos”. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, em 2012, a 

taxa de escolarização das crianças de 4 e 5 anos de idade era 82,2%. Assim, estima-

se que faltem cerca de 1,16 milhão de vagas apenas nas pré-escolas brasileiras. No 

entanto, é preciso destacar que as desigualdades regionais e econômicas são 

relevantes, o que torna a consecução da meta ainda mais difícil. 

Enquanto o acesso à pré-escola está próximo da universalização (92,3%) 

para os 20% mais ricos da população, apenas 71,2% das crianças de 4 e 5 anos de 

idade provenientes dos 20% mais pobres da população brasileira estão matriculadas. 

As desigualdades regionais de acesso à escola também se colocam como um 

obstáculo para a meta. Em 2012, proporção de crianças de 4 e 5 anos de idade na 

escola era de 63,0% entre as famílias do Norte do Brasil. No Nordeste, 84,0% das 

crianças estão matriculadas e 82,0%, no Sudeste.  
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O acesso de crianças de 0 a 3 anos de idade às escolas e creches é ainda 

mais limitado. Nessa etapa, não temos cumprido as metas repetidamente. O Plano 

Nacional de Educação anterior, cuja vigência se encerrou em 2010, já tinha 

estabelecido o atendimento de 50% das crianças nessa faixa etária até 2005. Essa 

meta foi não apenas descumprida, como agora foi postergada para 2020, data final do 

PNE aprovado este ano. O déficit de vagas em creches é calculado em quase 3 

milhões, e as desigualdades no atendimento são ainda maiores. Segundo os dados da 

PNAD, apenas 23,5% das crianças entre 0 e 3 anos estão matriculadas nas creches e 

escolas do País. Além disso, nossa atenção à educação não pode se restringir ao 

atendimento sem um olhar especial para a qualidade do ensino. Isto é, não podemos 

simplesmente aumentar o número de vagas disponíveis e deixar de lado a qualidade 

da educação oferecida em nossas escolas.  

A quinta meta do PNE refere-se a este ponto: “Alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental”. Uma criança pode ser 

considerada alfabetizada quando domina a leitura e a escrita como instrumentos para 

continuar aprendendo, buscando informações e é capaz de se expressar, ler e 

produzir diferentes tipos de texto. Hoje, segundo levantamento do movimento “Todos 

pela Educação”, estima-se que apenas 44,5% das crianças matriculadas no terceiro 

ano do ensino fundamental apresentam aprendizagem adequada em leitura. Em 

escrita, esse número é ainda menor. Estima-se que apenas 30,1% dos alunos do 3º 

ano do ensino fundamental tenham aprendizagem adequada de escrita. 

A qualidade da educação brasileira, quando medida por meio do desempenho 

acadêmico dos nossos alunos, está abaixo de países de nível de desenvolvimento 

econômico semelhante ou até mais pobres do que o Brasil, como Costa Rica, 

Argentina, Chile ou Tailândia. Segundo os dados do PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos) 2012, 49,2% dos alunos brasileiros de 15 anos de idade (e que, 

portanto, deveriam já ter concluído o ensino fundamental) não foram capazes de 

deduzir informações básicas ao ler um texto, não conseguem estabelecer relações 

entre diferentes partes do texto e não são capazes compreender nuances da 

linguagem. Entre os alunos de 65 países avaliados, os brasileiros ficaram em 55° lugar 

do ranking de leitura do Pisa 2012. No ensino da Matemática, nossos resultados são 

ainda piores. Praticamente, dois de cada três alunos brasileiros de 15 anos não são 

capazes de entender percentuais, frações ou gráficos. Consequentemente, esses 

alunos não conseguem deduzir situações que exigem apenas interpretação direta da 

informação dada. O Brasil ficou em 58° lugar no ranking internacional de Matemática 

do Pisa 2012, entre os 65 países avaliados.  
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As metas colocadas pelo Plano Nacional de Educação em relação ao 

atendimento adequado e de qualidade das nossas escolas são ambiciosas. 

Principalmente se considerados os números atuais da educação infantil e os 

resultados das avaliações externas. Estas metas são, contudo, viáveis, desde que os 

objetivos a serem atingidos sejam claros, haja o comprometimento das diferentes 

esferas de governo, e, principalmente, seja realizado um trabalho sistemático e 

intencional visando a melhoria da qualidade da formação inicial e continuada dos 

docentes. 

Ricardo Ceneviva é professor de ciência política do Instituto de Estudos Sociais da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,desafios-da-educacao-basica-no-brasil 

 

 

 

 

 

 

 

2-Tendo como enunciado de origem o artigo "Desafios da educação básica no Brasil", 

escrito por Ricardo Ceneviva e publicado no jornal O Estado de São Paulo, reformule 

a ideia presente nos dois primeiros parágrafos. Lembre-se de que a temática deve ser 

preservada. 

 

 

 

 

 

3- Dadas as palavras destacadas no texto, reescreva-as transformando verbos em 
substantivos e vice-versa, conforme o exemplo abaixo. Atente para as alterações 
necessárias. 

EXEMPLO: Pa a alcançarmos as... (l.2) -> Para o alcance das... 
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CARACTERÍSTICAS DA SEQUÊNCIA TEXTUAL ARGUMENTATIVA 

 

SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA 

DEFINIÇÃO 

A argumentação caracteriza-se como uma das ações humanas que visam 
ao convencimento. É um processo que se constrói a partir do raciocínio 
lógico, da organização do pensamento com o objetivo de apresentar uma 
tese e sustentá-la por meio de argumentos claros. 

PROPÓSITOS 

produzir uma mudança de mentalidade/comportamento, provocando, 
dessa forma, a adesão do interlocutor em favor de uma determinada tese 
(quando o interlocutor não crê ou crê parcialmente na tese defendida 
pelo locutor); 
reforçar determinado ponto de vista (quando o interlocutor já crê ou crê 
quase completamente na tese que o locutor defende); 
levar a conhecer, compreender as razões pelas quais o locutor defende 
determinada tese, não objetivando necessariamente a adesão do 
interlocutor; 
refutar (mediante contra-argumentação) um ponto de vista do qual o 
locutor discorda (quando o locutor não quer crer em determinada tese). 

ESTRUTURA 

explicitação da proposição (tese): afirmativa suficientemente definida e 
limitada sem conter, em si mesma, nenhum argumento; 
análise da proposição ou tese: definição do sentido da proposição ou de 
alguns de seus termos a fim de evitar mal-entendidos; 
formulação de argumentos: fatos, exemplos, dados estatísticos, 
testemunhos, etc.; 
refutação/ concessão – contra-argumentação; 
conclusão.  
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AGORA QUE JÁ SABEMOS SOBRE AQUILO QUE CARACTERIZA A SEQUÊNCIA 
ARGUMENTATIVA, LEIA O ARTIGO ABAIXO E PREENCHA OS ESPAÇOS COM O 
QUE SE PEDE. 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Eliane da Costa Bruini 
Colaboradora Brasil Escola 

 
pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL 

 

 

Ao propor uma reflexão sobre a educação brasileira, vale lembrar que só em 
meados do século XX o processo de expansão da escolarização básica no país 
começou, e que o seu crescimento, em termos de rede pública de ensino, se deu no 
fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. 

Com isso posto, podemos nos voltar aos dados nacionais: 

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). 
Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 
e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo 
funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 
(IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não 
conseguem ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino 
fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da 
escrita (Todos pela Educação). Professores recebem menos que o piso salarial (et. al., 
na mídia). 

Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com 
questões a respeito dos avanços, concluindo que “se a sociedade muda, a escola só 
poderia evoluir com ela!”. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma. 
Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com que 
a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia, sem 
garantir a elevação do nível da educação. 

Logo, agora não mais pelo bom senso e sim pelo costume, a “culpa” tenderia a 
cair sobre o profissional docente. Dessa forma, os professores se tornam alvos ou 
ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias 
atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez 
mais trabalho, como se a educação, sozinha, tivesse que resolver todos os problemas 
sociais. 

Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 1950 e 1960, dotar 
professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da 
educação está fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. Outro fato 
é que o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando 
ensina. 

O desenvolvimento dos professores é uma precondição para o desenvolvimento 
da escola e, em geral, a experiência demonstra que os docentes são maus executores 
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das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação ou transformação – como queira 
chamar – perdura sem o docente. 

É preciso abandonar a crença de que as atitudes dos professores só se 
modificam na medida em que os docentes percebem resultados positivos na 
aprendizagem dos alunos. Para uma mudança efetiva de crença e de atitude, caberia 
considerar os professores como sujeitos. Sujeitos que, em atividade profissional, são 
levados a se envolver em situações formais de aprendizagem. 

Mudanças profundas só acontecerão quando a formação dos professores deixar 
de ser um processo de atualização, feita de cima para baixo, e se converter em um 
verdadeiro processo de aprendizagem, como um ganho individual e coletivo, e não 
como uma agressão. 

Certamente, os professores não podem ser tomados como atores únicos nesse 
cenário. Podemos concordar que tal situação também é resultado de pouco 
engajamento e pressão por parte da população como um todo, que contribui à 
lentidão. Ainda sem citar o corporativismo das instâncias responsáveis pela gestão – 
não só do sistema de ensino, mas também das unidades escolares – e também os 
muitos de nossos contemporâneos que pensam, sem ousar dizer em voz alta, “que se 
todos fossem instruídos, quem varreria as ruas?”; ou que não veem problema “em 
dispensar a todos das formações de alto nível, quando os empregos disponíveis não 
as exigem”. 

Enquanto isso, nós continuamos longe de atingir a meta de alfabetizar todas as 
crianças até os 8 anos de idade e carregando o fardo de um baixo desempenho no 
IDEB. Com o índice de aprovação na média de 0 a 10, os estudantes brasileiros 
tiveram a pontuação de 4,6 em 2009. A meta do país é de chegar a 6 em 2022. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESE 

ARGUMENTOS 
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Juntores são palavras ou expressões que interligam frases, períodos, orações, 

parágrafos e permitem a sequência de ideias.. Veja: 

 

 VALOR SEMÂNTICO DOS JUNTORES 

ADVÉRBIOS 
CONJ. 

COORDENATIVAS 
CONJ. 

SUBORDINATIVAS 
PREPOSIÇÕES + 

PALAVRAS 
(movem-se dentro da 

oração) (não se movem) (não se movem) (não se movem) 
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
1) Sublinhe os juntores e indique o efeito de sentido de cada um: 
 
a) Logo, agora não mais pelo bom senso e sim pelo costume, a “culpa” tenderia a cair 
sobre o profissional docente. 

 

b) Enquanto o acesso à pré-escola está próximo da universalização [...] 

 

c) Para alcançarmos as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação [...] 

 
 
d) Embora muitos especialistas defendam que, mesmo em casos como o de Andreia, 
a escola tem responsabilidade [...] 
 
 
 
e) Quando um jovem abandona a escola, perdem todos. 
 
 
 
f) Mas eles pensam no que fazem, refletem e costumam se arrepender quando veem 
que fizeram besteira. 
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2) Em cada uma das questões que seguem ocorre um juntor destacado. Indique 
o tipo de relação estabelecida, de acordo com o código que segue. 
 
A) relação de adição; 
B) relação de oposição; 
C) relação de alternância; 
D) relação de conclusão. 
 
 
 

1. O desenvolvimento dos professores é uma precondição para o desenvolvimento da 

escola e, em geral, a experiência demonstra que os docentes são maus executores 

das ideias dos outros. (     ) 

2. [...] sem ousar dizer em voz alta, “que se todos fossem instruídos, quem varreria as 
ruas?”; ou que não veem problema “em dispensar a todos das formações de alto nível, 
quando os empregos disponíveis não as exigem”.  (     ) 

3. Entretanto, podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz com 
que a escola se adapte para uma vida moderna, mas de maneira defensiva, tardia, 
sem garantir a elevação do nível da educação.  (     ) 

4. Os estados são os entes que detêm mais recursos, mais capacidade técnica e mais 

experiência e precisam fazer, portanto, o equilíbrio da própria riqueza, para que 

municípios mais pobres tenham as mesmas condições de ofertar uma política pública 

de educação que as cidades mais ricas possuem. (     ) 
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ATIVIDADE 

 
Ainda utilizando o artigo "Educação no Brasil", preencha as lacunas com os juntores 
adequados às relações semânticas adequadas ao contexto. 
 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Eliane da Costa Bruini 
Colaboradora Brasil Escola 

Graduada em Pedagogia 
Pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL 

 

 

Ao propor uma reflexão sobre a educação brasileira, vale lembrar que só em 
meados do século XX o processo de expansão da escolarização básica no país 
começou, _________  que o seu crescimento, em termos de rede pública de ensino, 
se deu no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. 

Com isso posto, podemos nos voltar aos dados nacionais: 

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). 
Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 
e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo 
funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 
(IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não 
conseguem ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino 
fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da 
escrita (Todos pela Educação). Professores recebem menos que o piso salarial (et. al., 
na mídia). 

Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indagar com 
questões a respeito dos avanços, concluindo que “se a sociedade muda, a escola só 
poderia evoluir com ela!”. Talvez o bom senso sugerisse pensarmos dessa forma. 
_____________ , podemos notar que a evolução da sociedade, de certo modo, faz 
com que a escola se adapte para uma vida moderna, __________ de maneira 
defensiva, tardia, sem garantir a elevação do nível da educação. 
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Logo, agora não mais pelo bom senso e sim pelo costume, a “culpa” tenderia a 
cair sobre o profissional docente. ________________, os professores se tornam alvos 
ou ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias 
atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez 
mais trabalho, como se a educação, sozinha, tivesse que resolver todos os problemas 
sociais. 

Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 1950 e 1960, dotar 
professores de livros e novos materiais pedagógicos. O fato é que a qualidade da 
educação está fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. Outro fato 
é que o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz  
____________ ensina. 

O desenvolvimento dos professores é uma precondição para o desenvolvimento 
da escola e, em geral, a experiência demonstra que os docentes são maus executores 
das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação ou transformação – como queira 
chamar – perdura sem o docente. 

É preciso abandonar a crença de que as atitudes dos professores só se 
modificam na medida em que os docentes percebem resultados positivos na 
aprendizagem dos alunos. ____________ uma mudança efetiva de crença e de 
atitude, caberia considerar os professores como sujeitos. Sujeitos que, em atividade 
profissional, são levados a se envolver em situações formais de aprendizagem. 

Mudanças profundas só acontecerão ______________ a formação dos 
professores deixar de ser um processo de atualização, feita de cima para baixo, e se 
converter em um verdadeiro processo de aprendizagem, como um ganho individual e 
coletivo, e não como uma agressão. 

Certamente, os professores não podem ser tomados como atores únicos nesse 
cenário. Podemos concordar que tal situação também é resultado de pouco 
engajamento e pressão por parte da população como um todo, que contribui à 
lentidão. Ainda sem citar o corporativismo das instâncias responsáveis pela gestão – 
não só do sistema de ensino, ______________  das unidades escolares – e também 
os muitos de nossos contemporâneos que pensam, sem ousar dizer em voz alta, “que 
se todos fossem instruídos, quem varreria as ruas?”; ou que não veem problema “em 
dispensar a todos das formações de alto nível, quando os empregos disponíveis não 
as exigem”. 

Enquanto isso, nós continuamos longe de atingir a meta de alfabetizar todas as 
crianças até os 8 anos de idade e carregando o fardo de um baixo desempenho no 
IDEB. Com o índice de aprovação na média de 0 a 10, os estudantes brasileiros 
tiveram a pontuação de 4,6 em 2009. A meta do país é de chegar a 6 em 2022. 
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Tendo como enunciado de origem o artigo "Educação reprovada", escrito por Comte 

Bittencourt, deputado estadual (PPS-RJ) e presidente da Comissão de Educação da 

Alerj, em 10/02/2016, disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/educacao-

reprovada, reformule a ideia presente nos dois primeiros parágrafos por meio de 

outras escolhas. Lembre-se de que a temática do artigo deve ser preservada. 

Educação reprovada 

O ano de 2016 deveria ser lembrado, além da realização das Olimpíadas, 
como a data em que saltamos de nove para 14 anos a duração da escolaridade 
obrigatória no Brasil. Porém, os baixos investimentos no ensino público, agravados 
pela atual crise nacional, não permitirão que todos os sistemas de ensino se adaptem 
aos parâmetros estipulados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) para oferecer “Educação Básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos, 
assegurada sua oferta a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. 

A Lei Federal 12.796/13 torna obrigatória a matrícula de todas as crianças a 
partir de 4 anos na educação básica até este ano letivo. Desde a aprovação da 
legislação, que ajusta a LDB, se mostrou urgente e necessário que as redes 
municipais e estaduais ampliassem a oferta do ensino gradativamente, passando a 
acolher em suas redes esses alunos, além de fornecer transporte, alimentação e 
material didático nas três etapas da educação. 

Apesar do cenário desfavorável, não há como negar o avanço que tivemos nas 
últimas décadas. Para isso, é só recordarmos que até 1971 o ensino obrigatório e 
gratuito era de apenas quatro anos e, em 2010, passou a ser de nove, com a decisão 
de iniciar o ensino fundamental aos 6 anos de idade. 

A atual legislação é tão avançada que ultrapassa a de muitos países da 
Europa, onde o Estado assegura cerca de 11 anos de ensino público. Em 
contrapartida, em nosso país, a divisão da riqueza não contribui para que os 
municípios consigam se adequar à nova lei. 

O desafio se agrava em função da parceria precária entre o estado e os 
municípios, que se deve à dinâmica equivocada definida pelo Pacto Federativo. 
Atualmente, temos uma federação que comporta a União, os estados e os municípios, 
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e que, na distribuição da riqueza pública, os municípios detêm apenas 5%; 25% ficam 
com os estados; 70%, com a União. Para evitar tais distorções, é imprescindível 
compreender que as pessoas não moram nem no estado e nem na União. Os 
indivíduos residem nas cidades e o serviço público tem que se dar neste âmbito. É 
necessário rever a distribuição dos recursos. 

A efetividade de um programa de educação tem que estar sob a 
responsabilidade de todos. Os estados são os entes que detêm mais recursos, mais 
capacidade técnica e mais experiência e precisam fazer, portanto, o equilíbrio da 
própria riqueza, para que municípios mais pobres tenham as mesmas condições de 
ofertar uma política pública de educação que as cidades mais ricas possuem. Para 
este ano, restou apenas a constatação de que o país não fez o seu dever de casa. 
Lamentavelmente, as crianças de 4 e 5 anos não estarão todas na escola. Faltou 
planejamento e investimento adequados para o avanço da oferta do ensino em todo o 
país. A “Pátria Educadora” falha mais uma vez. 

Comte Bittencourt é deputado estadual (PPS-RJ) e presidente da Comissão de 
Educação da Alerj. 
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ATIVIDADE: ASPECTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

Leia o texto a seguir: 
 

4 opiniões sobre o novo ensino médio para você formar a sua 
 
A MP vem para dar celeridade à reforma da etapa mais crítica do ensino básico, onde 

há altas taxas de abandono e baixo desempenho. 
Por Da Redação 

 
Enviado recentemente ao Congresso Nacional em formato de Medida 

Provisória (MP), o Novo Ensino Médio é alvo de polêmica. Por um lado, entidades 
ligadas à educação dizem que o debate da proposta fica prejudicado pela imposição 
de uma MP e, por outro, o governo afirma que a questão já era debatida desde 2013 
no Congresso, sob forma de projeto de lei e que não avançou. A MP vem para dar 
celeridade à reforma da etapa mais crítica do ensino básico, onde há altas taxas de 
abandono e baixo desempenho. 
 

No dia do professor, a Agência Brasil conversou com professores contrários e 
favoráveis ao modelo proposto na MP. 
 
A favor 
 

Cleverson Lino Batista, professor de filosofia, ética e sociologia do ensino 
médio no Colégio São Pedro do Vaticano e do ensino fundamental na Rede 
Coleguium, ambas escolas particulares em Belo Horizonte, diz que a MP é positiva ao 
trazer o ensino técnico ao ensino médio. “É muito importante, principalmente para os 
mais pobres. É uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho”. Para ele, 
outro ponto positivo é a possibilidade do estudante escolher a trajetória de ensino. 
 

“A MP é uma tentativa importante [de melhorar o ensino médio]. Atualmente, 
ela não dá perspectiva para muita gente que não vai fazer o vestibular. Não tem essa 
possibilidade de encarar, dentro do ensino médio, a especificidade de cada emprego, 
de cada mercado de trabalho e profissão. Com o ensino técnico, o estudante pode ter 
essa oportunidade de lidar com a profissão”, defende. 
 

Sobre a possibilidade de sociologia, filosofia, artes e educação física deixarem 
o currículo obrigatório do ensino médio, o professor diz que não acredita que isso 
ocorra. Pela MP, os componentes curriculares obrigatórios, além de português e 
matemática, serão todos definidos na Base Nacional Comum Curricular, atualmente 
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em discussão. “Eu creio que esses conteúdos dificilmente deixarão de compor o 
ensino médio. Pelo que acompanhei da Base, as disciplinas estarão contempladas”, 
diz. 
 
Contra 
 

Para a professora do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, Elisane Fank, a 
proposta poderá levar a uma precarização do ensino, com a ênfase maior em uma 
formação tecnicista em oposição a uma formação crítica dos estudantes. 
 

No Paraná, professores decidiram entrar em greve e estudantes ocupam mais 
de 300 escolas – de acordo com Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
no Paraná – em protesto contra a MP e contra a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que restringe os gastos da União (PEC 241), entre outras medidas nacionais e 
estaduais. Os professores também pedem melhores condições de trabalho.  
 

“Recebemos a MP como uma forma bastante autoritária. Estávamos 
participando dos debates do projeto de lei da reforma. Não havia consenso sobre a 
reforma do ensino médio, mas havia debate. Os professores, por meio dos sindicatos 
e escolas, estavam se posicionando. Esse debate foi totalmente interrompido”, diz. 
 

Segundo ela, os professores propunham a reorganização da grade curricular, 
de forma que as disciplinas não fossem ensinadas em tempos específicos, mas que 
houvesse maior fluidez dos conteúdos. A professora afirma que a educação integral, 
da forma como está proposta, compreende apenas a extensão do tempo e aumento 
da carga de português e matemática visando a melhoria nos índices educacionais. “A 
formação humana tem que pautar o tempo do aluno e não o índice do Enem [Exame 
Nacional do Ensino Médio]”, defende. 
 
A favor 
 

O professor de filosofia Djalma Silveira, da Escola Estadual José Barbosa 
Rodrigues, em Campo Grande, defende que o ensino médio necessita de reforma. 
“Precisa de reforma urgente. Do jeito que está eu tenho 50 minutos de aula com cada 
turma, quando eu consigo deixar a sala preparada, já perdi 25 minutos. O currículo do 
ensino médio está sobrecarregado. O professor não tem tempo para fazer o que 
precisa”, diz. 
 

Segundo ele, modelos semelhantes existem em outros países. Ele diz que 
concorda com a proposta de reforma, mas que é necessário discutir mais. 
 

“Sobre o ensino técnico, é preciso levantar o que o país quer. Temos um 
Estado que mais atrapalha do que ajuda quando se quer abrir uma empresa, investir, 
criar renda. O estudante  sai do ensino médio com sonho de emprego e no final não 
tem. Sou a favor do ensino técnico, mas é preciso discutir que país se quer para que a 
escola acompanhe”, defende.  
 
Contra 
 

O professor de filosofia e sociologia, Osmar Antônio Schroh, do Colégio 
Estadual José de Anchieta, em União da Vitória (PR), é contrário à proposta. Segundo 
ele, falta estrutura às escolas para que o ensino ganhe mais qualidade. Ele diz que é a 
favor do ensino médio integral, mas que é preciso infraestrutura. “Sempre fomos a 
favor de ensino integral, mas a escola precisa estar preparada para isso. Quando se 
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fala em educação – como a da Finlândia – precisamos de investimento, de 
preparação. Não temos escolas preparadas para isso”, argumenta. 
 

Segundo ele, falta estrutura para estudantes e professores. É necessária 
formação para os profissionais, tecnologias que ajudem a trazer a prática para dentro 
da escola e o interesse nos estudos. Além disso, o professor diz que faltam condições 
de trabalho, por exemplo, tempo para que os docentes preparem as aulas e corrijam 
as provas, o que, de acordo com ele, embora garantido por lei (Lei do Piso), na prática 
isso acaba sendo feito em casa e nos fins de semana. 
“Não podemos pensar o ensino médio como profissionalização para mão de obra 
barata e nem como algo que prepara só para o vestibular. Tem que ter conotação de 
preparar o cidadão para que tenha autonomia e possa decidir o que quer”, diz. 
 
Novo Ensino Médio 

Apresentada pelo presidente Michel Temer no dia 22 de setembro, a MP do 
Ensino Médio flexibiliza os currículos e amplia progressivamente a jornada escolar. A 
reformulação da etapa já estava em discussão no Congresso Nacional no Projeto de 
Lei 6480/2013, e agora volta em formato de MP, com o prazo de 120 dias para ser 
votada. 
 

A MP prevê a flexibilização do ensino médio. Português e Matemática serão os 
dois únicos componentes curriculares obrigatórios nos três anos do ensino médio. Os 
demais componentes curriculares que deverão ser ensinados no período 
obrigatoriamente serão definidos na Base Nacional Comum Curricular, que começou a 
ser discutida este mês e deverá ser definida até meados do ano que vem, segundo o 
Ministério da Educação. 
 

De acordo com a MP, cerca de 1,2 mil horas, metade do tempo total do ensino 
médio, serão destinadas ao conteúdo obrigatório definido pela Base. No restante da 
formação, os alunos poderão escolher seguir cinco trajetórias: linguagens, 
matemática, ciências da natureza, ciências humanas – modelo usado também na 
divisão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – e formação técnica 
e profissional. A medida também amplia gradualmente a carga horária do ensino 
médio para 7h por dia ou 1,4 mil horas por ano. 

 

OPINIÕES http://exame.abril.com.br/brasil/4-opinioes-sobre-o-novo-ensino-medio-para-

voce-formar-a-sua/ 
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ATIVIDADE 

Leia o artigo de opinião a seguir e faça o que se pede: 

 

Marcus Tavares: A reforma do Ensino Médio 

É preocupante saber que professores poderão ser contratados sem concurso e por 

notório saber 

 

Rio - Discordo da forma como o governo federal encaminhou a nova proposta 

de Ensino Médio. Em vez de tentar, primeiramente, fazer avançar o projeto de lei 

sobre a matéria que já está em trâmite no Congresso, fruto de construção mais 

democrática, ou, ao menos, consultar os principais envolvidos — professores, 

estudantes e responsáveis — resolveu impor um novo sistema via Medida Provisória. 

A decisão tem o mérito de apressar uma discussão cara à sociedade. Afinal, 

desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e a criação do Enem, em 1998, 

discute-se um projeto. É verdade que a MP vai ao encontro de algumas aspirações de 

educadores, como a ampliação da carga horária, a flexibilização do ensino e a divisão 

em módulos, bem como o foco num ensino antenado aos interesses dos alunos.  

Por outro lado, é preocupante aceitar o fato de algumas disciplinas — que têm 

a ver com a formação do indivíduo — deixarem de ser obrigatórias, como Arte e 

Educação Física. Conhecimento não ocupa espaço.  

É preocupante saber que professores poderão ser contratados sem concurso e 

por notório saber. É preocupante perceber que a nova política prescinde mais ainda de 

recursos. Será triste constatar que uma, duas, dezenas de escolas só terão condições 

de oferecer, por exemplo, uma das cinco áreas criadas: Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza, Ciências Humanas ou formação técnica e profissional. É 

preocupante prever que o estudante, na dura realidade brasileira, terá que faltar, 

inclusive, a algumas aulas para trabalhar. 
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Com certeza, flexibilizar a grade, oferecer disciplinas optativas e enriquecer o 

currículo com profissionais do mercado são decisões que podem favorecer o ensino. 

Neste aspecto, a intenção pode até parecer boa. No entanto, como não pensar no 

hiato que se cria, no Brasil de todos os governos e este não é nem será exceção, 

entre lei e prática?  

Entre o que se sonha e o que é possível há, no Brasil, grande diferença no que 

tange às políticas públicas. Receio que, sem verbas, as escolas públicas darão (mal) 

conta do mínimo. E, na prática, continuarão tendo uma formação mais sólida e coesa 

os que puderem frequentar o ensino privado. Vamos ver os próximos capítulos. 

Câmara e Senado têm 120 dias para se pronunciarem. 

Marcus Tavares é professor e jornalista 

Disponível em http://odia.ig.com.br/opiniao/2016-09-30/marcus-tavares-a-reforma-do-

ensino-medio.html, 30/09/2016 

 

1- Numere os parágrafos do texto lido e, em seguida, dê um título a cada um 
deles. 

 

 

 

 

 

 

 

2- A metáfora e a comparação são exemplos de estratégias de expressividade 
que reforçam a argumentação. Transcreva e explique duas metáforas 
empregadas no texto. 
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ATIVIDADE 

 

Leia o artigo de opinião a seguir e faça o que se pede: 

A reforma do Ensino Médio não podia mais esperar 

Há anos se discute a reforma do Ensino Médio: adiá-la significaria comprometer ainda 

mais uma geração de jovens que representa o futuro do nosso país 

Ana Maria Diniz 

26 Setembro 2016  

Não é preciso ser especialista em Educação para saber que há muito tempo 

precisávamos reformar o Ensino Médio de nosso país. Qualquer pai e mãe de jovens 

entre 15 a 17 anos que frequentam as escolas brasileiras sabem que é impossível 

fazer com que seus filhos se interessem pelas 13 matérias que lhes são ensinadas 

durante três anos de forma completamente superficial, fragmentada e desconectada 

da realidade. Ou seja, sem o menor atrativo. Ele vai na escola para cumprir tabela. 

A reforma do Ensino Médio, anunciada semana passada pelo governo, não 

podia mais esperar. Adiá-la seria comprometer ainda mais uma geração de jovens que 

representa o nosso futuro. 

  Muito se tem discutido sobre a forma com que isso foi feito, via medida 

provisória. Num mundo ideal, este tipo de mecanismo só deveria ser usado em 

situações extremas. A meu ver, o ministro da Educação Mendonça Filho agiu de forma 

corajosa ao propor um plano de reformulação nessas condições. Assim como o 

presidente ao sancioná-la. 

Nada disso, é bom reiterar, foi um ato voluntário do novo governo, uma 

iniciativa sem fundamento tomada à revelia da sociedade. O conteúdo da MP vem 

sendo discutido há anos com especialistas em Educação e com outros atores 

envolvidos no processo educacional e está em linha com os debates que levaram ao 

Plano Nacional de Educação e à Base Nacional Comum Curricular, em construção. E 
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haverá, ainda, um longo caminho até a implementação, onde as questões em aberto 

poderão ser debatidas e aperfeiçoadas pela sociedade. 

  Ao propor a flexibilização do currículo e um agrupamento por áreas de 

interesse do aluno em Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas e Ensino Técnico, o governo possibilita que os jovens estudem aquilo que 

tem mais afinidade – o que mais vai servir para a sua vida futura. Acho muito saudável 

que cada jovem aos 14 ou 15 anos passe a refletir sobre o que gosta mais, o que lhe 

instiga a curiosidade e o que tem facilidade de aprender. Este olhar para si o ajudará a 

encontrar o seu caminho de forma mais autônoma e consciente. 

É uma pena que a Educação Física possa ficar de fora do currículo central, 

pois os valores do esporte e a importância de desenvolver o corpo nesta fase da vida 

são um alicerce fundamental do desenvolvimento dos jovens em sua totalidade. 

Porém, aqui também é importante frisar, a presença ou não dessas matérias ainda 

será tema de discussão, visto que, à exceção de Português e Matemática, todo o 

conteúdo restante terá de estar em sincronia com as determinações da base nacional. 

Para reduzir a falta de professores nesta etapa, situação que tende a se 

agravar com a implementação do ensino profissionalizante, a medida provisória prevê 

outra flexibilização: a da formação docente. Isso permite que profissionais com “notório 

saber”, sem formação em Pedagogia ou licenciatura, assumam a sala de aula.  Este 

tema merece atenção especial. É preciso garantir que esses profissionais dominem o 

conhecimento. Acredito que a formação docente é o ponto crucial de um ensino de 

qualidade. Professores precisam ser muito bem preparados, frequentar faculdades de 

Pedagogia de excelência, conectadas com a escola, que permitam a experimentação 

do dia a dia da sala de aula ainda durante a graduação.  Os notórios também 

deveriam ser preparados desta forma. 

Também faz parte da reforma a ampliação da quantidade de horas que os 

jovens ficam nas escolas, o chamado período integral. Eis um ponto que merece 

destaque. Pesquisas comprovam que, que se o jovem passar mais tempo na escola, 

ele aprende mais e pode ter uma educação de mais qualidade. Mas isso só acontece 

se o modelo de escola integral não for apenas uma extensão de horas na escola. Sem 

projeto pedagógico e um modelo muito bem elaborado que faça sentido e agregue 

valor para o menino, não se vai a lugar nenhum. 

Temos bons exemplos no Brasil de como isso pode funcionar.  O modelo de 

Pernambuco, que inspirou as escolas de período integral de São Paulo, é o que eu 

mais conheço e acredito. Ele traz um tripé de sustentação fundamental para que dê 

certo: 
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  Um currículo bem pensado onde há espaço para o protagonismo do aluno no 

processo de aprendizado; 

  Professores que entendem o modelo pedagógico e são de dedicação 

exclusiva, portanto desenvolvem um vínculo e um compromisso muito maior 

com os alunos e com a escola; 

  Um projeto de vida para os jovens que começa a ser arquitetado e 

desenvolvido desde o primeiro ano do EM com o objetivo de provocar a 

reflexão e a capacidade do jovem de projetar e ir buscar o seu futuro. 

Eu tive o privilégio de viver a implementação do modelo de escola integral no 

Estado de São Paulo e sei que este modelo aumenta e muito a atratividade e o 

interesse dos jovens por aprender. É disso que precisamos fazer deixar a escola 

interessante e reacender a curiosidade de nossos jovens pelo saber! 

De qualquer forma, acredito que hoje estamos melhor do que há uma semana. 

Depois da promulgação da medida provisória 746/2016, temos ao menos uma 

esperança e um direcionamento para trabalharmos em prol de melhorias na Educação 

dos nossos jovens. 

Ana Maria Diniz, O Estado de São Paulo - 

http://educacao.estadao.com.br/blogs/ana-maria-diniz/a-reforma-do-ensino-

medio-nao-podia-mais-esperar/ 

Marque certo (C) ou errado (E) nas proposições abaixo: 

1. O texto em estudo é uma reportagem. (     ) 
2. A autora se posiciona de forma contrária à reforma do Ensino Médio. (     ) 
3. Para se posicionar diante das condições do Ensino Médio, é necessário, para a 

autora, ser especialista em educação. (     ) 
4. A autora defende a reforma do Ensino Médio e ressalta a urgência em coloca-

la em prática. 
5. A autora defende a reforma do Ensino Médio, mas faz duras críticas ao goveno 

federal. 
6. O fato de Educação Física correr o risco de não fazer parte das disciplinas do 

currículo obrigatório é uma preocupação, pois segundo a autora, há 
importantes valores trabalhados por essa disciplina. 

7. A autora elogia a iniciativa de se permitir que pessoas com “notório saber” 
assumam o papel de professor, já que é importante se ampliar o conhecimento. 

8. O período integral, de acordo com o texto, deve reunir condições para que o 
aluno se sinta atraído pela escola, como o oferecimento de atividades físicas. 

9. O modelo de escolas em tempo integral, iniciado em São Paulo, serviu de 
inspiração para escolas em Pernambuco e em todo o país. 

10. Quando a medida provisória 746/2016 for promulgada, a autora verá a 
educação no Brasil avançar com a reforma do Ensino Médio. 
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ATIVIDADE 

 

Leia atentamente a reportagem a seguir, sublinhando a palavra-chave de cada 

parágrafo. 

 

Brasil é um dos dez piores em rendimento escolar, aponta 
ranking internacional 

Estudo apresentado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) revela que Brasil, Peru, Colômbia e Argentina lideram em notas 

baixas na escola. Mesmo com resultado ruim país teve melhora em matemática 

Da Redação 

 

 

O estudo foi feito com dados escolares de alunos de 15 anos de 64 países. (Agência 
Brasil/VEJA) 
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O Brasil é um dos dez países com mais alunos com baixo rendimento escolar 

em matemática, leitura e ciência, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, 

que avaliou a situação de 64 nações. De acordo com o levantamento, 1,1 milhão de 

estudantes brasileiros com 15 anos não têm capacidades elementares para 

compreender o que leem nem conhecimentos essenciais de matemática e ciências. Ao 

mesmo tempo, o relatório revela que o Brasil é um dos países que mais reduziram o 

número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. 

O relatório, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 

como ajudá-los?, baseia-se em dados de 2012 do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA), da OCDE. A Indonésia apresentou os piores resultados, 

com 1,7 milhão de estudantes com baixo desempenho. Ao lado do Brasil, Peru, 

Colômbia e Argentina são alguns dos países com pior rendimento escolar nas três 

disciplinas. 

Dos 2,7 milhões de alunos de 15 anos avaliados no Brasil, 1,9 milhão tinham 

dificuldades em matemática básica, 1,4 milhão em leitura e 1,5 milhão em ciências. 

Cruzados, os números indicam que 1.165.231 estudantes tinham dificuldades em 

cumprir tarefas básicas nas três áreas de conhecimento. 

Outra constatação do estudo é de que o Brasil está no “top 10” de países mais 

desiguais do mundo no que diz respeito à diferença de desempenho entre estudantes 

de classes sociais altas e baixas. 

Matemática – O Brasil, diz a organização, é um dos nove países que mais 

reduziram o número de estudantes com problemas em matemática básica no período 

entre 2003 e 2012. A redução foi de 18%. México, Tunísia, Turquia, Alemanha, Itália, 

Polônia, Portugal e Rússia também apresentaram resultados semelhantes. 

Na área matemática, 67,1% dos alunos brasileiros estão abaixo do nível 2 (os níveis 

são de 1 a 6). Os últimos patamares são alcançados apenas por 0,8% dos estudantes 

brasileiros. No ranking, o país fica em 58º lugar, somando 391 pontos na escala do 

PISA, contra uma média de 494 pontos obtidos por estudantes que vivem em países-

membros da OCDE, entidade composta por 34 nações. 
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Parte dos resultados ainda muito negativos do Brasil se deve à maior inclusão 

de estudantes no sistema educacional ao longo dos últimos 15 anos, de acordo com 

Alfonso Echazarra, analista da Direção de Educação da OCDE. Entre 2003 e 2012, o 

índice de escolarização passou de 65% para 78%. 

Como a inclusão se dá incorporando alunos que estão na base da pirâmide 

social, em classes mais desfavorecidas, seus primeiros anos de educação são mais 

problemáticos, pois eles costumam frequentar escolas com menos recursos, como as 

de regiões rurais. Nesse cenário, a redução do número de estudantes com problemas 

em matemática, leitura e ciências é um sinal positivo que pode ser comemorado. 

“O Brasil é um claro exemplo de que o investimento em educação leva a 

melhores resultados, o que nem sempre é o caso em outros países”, explica 

Echazarra. 

Recomendações – Em termos mundiais, entre os 12,9 milhões de alunos com 

desempenho baixo, 11,5 milhões têm problemas em matemática, 8,5 milhões leem 

com dificuldades e 9 milhões têm lacunas no aprendizado de ciências. 

Para romper o ciclo de baixo nível educacional, a OCDE recomenda que os governos 

identifiquem os estudantes com baixa performance e lhes ofereçam estratégias para a 

recuperação. 

Entre as propostas da entidade, a maior parte tem caráter estrutural: reduzir a 

desigualdade no acesso à educação, estimular a inscrição escolar o mais cedo 

possível, envolver os pais na comunidade escolar e fornecer programas de auxílio 

financeiro às instituições de ensino e às famílias carentes. 

http://veja.abril.com.br/educacao/brasil-e-um-dos-dez-piores-em-rendimento-

escolar-aponta-ranking-internacional/ 
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ATIVIDADE - REORDENAMENTO DE PARÁGRAFOS 

 

O artigo de opinião a seguir teve a organização de seus parágrafos alterada. Leia-o 

atentamente e o numere, considerando a ordem lógica de suas ideias. Em seguida, 

associe o sujeito ao verbo, por meio de setas, atentando para a concordância em 

número e pessoa entre eles, conforme o exemplo: 

Opinião 

Os problemas da educação no Brasil 
por Paulo Yokota — publicado 14/04/2014 13h19  https://www.cartacapital.com.br/educacao/os-problemas-da-
educacao-no-brasil-657.html 

 

Os pais não podem simplesmente terceirizar para as escolas a 
responsabilidade de educarem os seus filhos 

Esses conhecimentos são testados em pesquisas internacionais como o 

PISA (Programme for International Student Assessment) da OCDE – 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e coordenado 

no Brasil pelo INEP - Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. (     )  

No PISA os países asiáticos estão apresentando os melhores 

resultados, possivelmente diante do valor atribuído à educação por influência 

de nomes como o filósofo Confúcio, que não se restringe ao conhecimento 

formal, enquanto o Brasil não apresenta resultados satisfatórios. (     )  
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Quando se pergunta à população brasileira, em uma pesquisa de 

opinião, qual seria o problema fundamental do Brasil, a maioria indica a 

precariedade da educação. Os entrevistados costumam apontar que o sistema 

educacional brasileiro não é capaz de preparar os jovens para a compreensão 

de textos simples, elaboração de cálculos aritméticos de operações básicas, 

conhecimento elementar de física e química, e outros fornecidos pelas escolas 

fundamentais. (     ) 

Certa vez, participava de uma reunião de pais e professores em uma 

escola privada brasileira de destaque e notei que muitos pais expressavam o 

desejo de ter bons professores, salas de aula com poucos alunos, mas não se 

sentiam responsáveis para participarem ativamente das atividades 

educacionais, inclusive custeando os seus serviços. Se os pais não 

conseguiam entender que esta aritmética não fecha e que a sua aspiração 

estaria no campo do milagre, parece difícil que consigam transmitir aos seus 

filhos o mínimo de educação. (     ) 

Que esta educação seja prioritária e ajude a resolver os outros 

problemas de uma sociedade como a brasileira parece lógico. No entanto, não 

se pode pensar que a sua deficiência depende somente das autoridades. Ela 

começa com os próprios pais, que não podem simplesmente terceirizar esta 

responsabilidade. (     ) 

Para eles, a educação dos filhos não se baseia no aprendizado dos 

exemplos dados pelos pais. (     ) 

Sobre a educação formal, aquela que pode ser conseguida nos muitos 

cursos que estão se tornando disponíveis no Brasil, nota-se que muitos estão 

se convencendo que eles ajudam na sua ascensão social, mesmo sendo 

precários. O número daqueles que trabalham para obter o seu sustento e 

ajudar a sua família, e ao mesmo tempo se dispõe a fazer um sacrifício 

adicional frequentando cursos até noturnos, parece estar aumentando. (     ) 

Muitos reconhecem que o Brasil é um dos países emergentes que estão 

melhorando, a duras penas, a sua distribuição de renda. Mas, para que este 

processo de melhoria do bem estar da população seja sustentável, há que se 
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conseguir um aumento da produtividade do trabalho, que permita também o 

aumento da parcela da renda destinada à poupança, que vai sustentar os 

investimentos indispensáveis. (     ) 

Para que haja uma mudança neste quadro é preciso que a sociedade 

como um todo esteja convencida que todos precisam contribuir para tanto, 

inclusive elegendo representantes que partilhem desta convicção e não 

estejam pensando somente nos seus benefícios pessoais. (     ) 

A população que deseja melhores serviços das autoridades precisa ter a 

consciência de que uma boa educação, não necessariamente formal, é 

fundamental para atender melhor as suas aspirações. (     ) 

A demanda por cursos técnicos que elevam suas habilidades para o 

bom exercício da profissão está em alta. É tratada como prioridade tanto no 

governo como em instituições representativas das empresas. O mercado 

observa a carência de pessoal qualificado para elevar a eficiência do trabalho. 

 (     ) 
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ATIVIDADE 

 
Utilizando o artigo “Edu ação e  : o ue espe a ? , preencha as lacunas com os 

juntores adequados às relações semânticas adequadas ao contexto. 

 

ARTIGO: Educação em 2016: o que esperar? 

MOZART NEVES RAMOS 

Diretor do Instituto Ayrton Senna. Foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e 

secretário de Educação do Estado de Pernambuco 

     O campo da educação, o ano começou com ênfase no tema da Base Nacional 
Comum (BNC), que tem por objetivo definir um currículo de referência (        ) a 
educação básica brasileira. Possivelmente esse será o carro chefe dos debates 
educacionais em 2016. O Ministério da Educação (MEC) enviou, em setembro último, 
a primeira versão do documento que trata da BNC para consulta pública que se 
encerra em 15 de março próximo. Durante esse período, as lacunas e imperfeições 
verificadas na primeira versão poderão ser corrigidas, (          )  é importante que ela 
não se torne uma caixa de Pandora, (        ) explicação até aqui já recebeu mais de 6 
milhões de contribuições 

     Isso exigirá esforço hercúleo do MEC (        )  organizar o documento a ser enviado 
ao Conselho Nacional de Educação (CNE) — que deverá, por sua vez, emitir parecer 
e resolução sobre o tema. Considerando-se o prazo de junho deste ano, previsto pelo 
Plano Nacional de Educação (PNE) para sua conclusão, o CNE terá assim tempo 
muito exíguo para realizar o trabalho. (        )  trata-se, sem dúvida, de grande iniciativa 
para melhorar a educação brasileira, que permitirá não só organizar melhor os 
sistemas de ensino no país como também orientar as universidades no campo da 
formação docente, sem esquecer sua contribuição para os processos de avaliação da 
aprendizagem escolar. O importante é que a versão final do BNC olhe para a frente, e 
não para o retrovisor. Em outras palavras, que seja capaz de promover a educação 
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integral de nossas crianças e jovens dialogando diretamente com as demandas do 
século 21. 

     Outro tema que deverá ganhar importância este ano será a universalização da 
oferta escolar para todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos, algo que já é verificado 
dos 6 aos 14 anos. A faixa etária de 4 e 5 anos, que corresponde à pré-escola, teve 
avanço importante, cujo percentual atual é de 87,9%, mas insuficiente para cumprir o 
prazo previsto. Quanto à oferta da faixa dos 15 aos 17 anos, o avanço não foi tão 
significativo. Além disso, ela enfrenta sérios problemas de abandono escolar, que se 
reflete numa elevada taxa de distorção idade/série. Caso a distorção não existisse, os 
alunos dessa faixa etária deveriam estar todos no ensino médio, (          ), apenas 
59,5% deles estão na última etapa da educação básica 

     Outro aspecto que não pode ser desprezado: este ano haverá eleições municipais 
em todo o Brasil e, certamente, a divulgação dos resultados do Ideb deverá entrar no 
debate político. O cumprimento de metas de aprendizagem vem, felizmente, ganhando 
cada vez mais força em nosso país. Além disso, os órgãos de controle, tais como 
tribunais de contas e ministérios públicos, estão cada vez mais atentos à eficiência e à 
eficácia dos gastos públicos com educação. Por exemplo, de 2007 a 2015, o Fundeb 
passou de R$ 48 bilhões para R$ 119 bilhões. 

     Apesar disso, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, o Brasil 
encontra-se literalmente estagnado, em termos de aprendizagem escolar, e num 
patamar muito baixo. Além disso, os pais, cada vez mais escolarizados, sabem que 
hoje não basta que seus filhos passem pela escola sem aprenderem aquilo que é 
esperado ao fim de cada etapa da educação básica. E começam, ainda que de forma 
tímida, a cobrar dos governantes melhores escolas e professores mais valorizados. 

     Creio também que este ano poderá ser um novo tempo no alinhamento das 
universidades com a educação básica no campo da formação de professores. O 
ministro da Educação Aloizio Mercadante vem agora sinalizando, e com razão, que os 
repasses de recursos estarão mais vinculados aos níveis de eficiência das instituições 
na formação de alunos nos cursos de licenciatura, exigindo assim maior articulação 
entre os dois níveis de ensino básico e o superior. 

     Não se pode esquecer que, além de os novos critérios de acesso ao Fies para 
financiamento de alunos nas instituições privadas de ensino superior estarem cada 
vez mais rígidos, o próprio governo federal vem reduzindo drasticamente os recursos 
nessa direção. Isso vem provocando preocupações e mudanças no ensino superior 
privado. É possível que a aquisição de faculdades por grandes grupos educacionais 
continue a crescer. (        ) , com a queda do Fies, será difícil que o país alcance a 
meta de dobrar até 2024 as matrículas de 18 a 24 anos no ensino superior. Outro fator 
que deve contribuir para isso será o enxugamento dos investimentos governamentais 
nas universidades públicas. (          ), 2016 será mais um ano difícil para a educação 
brasileira, influenciado fortemente pelas crises econômica e política. É esperar para 
ver. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante /artigo-educacao-em-2016-

o-que-esperar.shtml 
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COM BASE NA LEITURA DO TEXTO A SEGUIR, DESTAQUE A PRINCIPAL 
DIFERENÇA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO ENTRE 
PAÍSES MENCIONADOS. 
 
ENSINO MÉDIO: COMO FUNCIONA EM OUTROS PAÍSES? 
Publicado em 04 de outubro de 2016. 

http://www.politize.com.br/ensino-medio-em-outros-paises/ 

Nos últimos anos, o ensino médio brasileiro não tem alcançado bons resultados. Desde 2011, o 
desempenho no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) está estagnado. A 
evasão nesta etapa da educação é assustadora: 1,7 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos 
não frequentam a escola. 
Como resposta a problemas tão graves, o Ministério da Educação anunciou em setembro de 
2016 uma reforma de grandes proporções para o ensino médio brasileiro. A reforma gerou 
polêmica, tanto por ter sido efetivada por medida provisória – portanto sem passar 
previamente pelo Congresso Nacional, por audiências públicas e outras consultas populares – 
quanto pelo teor da medida. 
Para dar mais insumos a essa discussão, vamos mostrar como funciona o ensino médio e o 
sistema educacional de quatro países diferentes. Afinal, como países que são referência no 
mundo organizam a educação? 
FINLÂNDIA 

A Finlândia chegou ao topo de rankings internacionais após implementar profundas reformas 
no sistema escolar há cerca de 40 anos. Chegou a ter o melhor sistema educacional do mundo 
na década passada. Apesar de recentes quedas no ranking PISA, continua a ser referência. 

Os alunos entram tarde no ensino fundamental, aos 7 anos. A educação é obrigatória até os 16 
anos de idade. No ensino médio, há uma divisão: o aluno pode ir para o 
sistema vocacionado (técnico, prepara o estudante para uma carreira) ou para o 
sistema acadêmico, voltado para a universidade. Grande parte vai para escolas vocacionadas, 
mas também existe a opção de ingressar na faculdade mesmo a partir desse sistema. Como 
resultado, 66% dos estudantes na Finlândia vão para a faculdade, maior proporção em toda 
Europa e muito superior à do Brasil. 
O sistema finlandês chama atenção pelos métodos de ensino alternativos, que estimulam os 
alunos a ter mais autonomia no aprendizado e a desenvolver competências menos 
tradicionais. Os alunos desenvolvem projetos voltados à resolução de problemas comunitários. 
Professores atuam sobretudo como facilitadores dos projetos dos alunos. Isso traz uma 
dinâmica diferente às aulas. 
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Há outros fatos curiosos sobre o sistema finlandês. Veja a seguir: 
 Os estudantes têm menos aulas e mais períodos de pausa do que a média 
internacional. Esse tempo extra de descanso traz mais foco aos alunos e mais tempo para 
professores prepararem aulas de qualidade; 
 Professores finlandeses lecionam em média 600 horas anualmente, enquanto seus 
colegas nos Estados Unidos passam 1080 horas em sala de aula. Além disso, apenas cerca 
de 10% dos aspirantes a professor são aceitos nas faculdades finlandesas, o que é 
considerado chave para a qualidade do ensino; 
 Os estudantes também levam menos tarefas (estudam meia hora por dia em casa); 
 As classes são pequenas – cerca de 20 estudantes, em média, o que 
possibilita acompanhamento personalizado aos alunos; 
 Finalmente, o sistema finlandês possui menos testes formais de avaliação do que o 
brasileiro ou o dos Estados Unidos. 

COREIA DO SUL 

O sistema sul-coreano é visto como referência, principalmente por sua significativa evolução 
da segunda metade do século XX até hoje. O país ocupa posições altas em avaliações 
internacionais. Trata-se de um sistema educacional altamente competitivo, em que os alunos 
precisam alcançar ótimos desempenhos para ingressar nas melhores escolas e universidades. 
O ensino médio é dividido em duas etapas, junior e sênior. Apenas a etapa junior é obrigatória 
para todos. Para ingressar no ensino médio sênior, é preciso passar por testes muito 
concorridos. Assim como na Finlândia, no ensino médio o estudante coreano pode optar por 
frequentar cursos com diferentes ênfases. 
O ensino médio sênior acadêmico é composto de aulas avançadas em matérias que o 
estudante pretende seguir estudando na faculdade. Também existe o 
ensino vocacional, que prepara os estudantes para áreas como agricultura, tecnologia, 
comércio e indústria de pesca. Por fim, há escolas com fins específicos, frequentadas pelos 
melhores alunos de cada ramo, como música e artes, atletismo, língua estrangeira, ciência, etc. 
As escolas na Coreia do Sul operam em tempo integral e os alunos podem ter uma rotina bem 
cheia, com aulas e horários de estudo de manhã até tarde da noite. 
Outro destaque na educação sul-coreana é a valorização dos professores. A carreira de 
professor é prestigiosa no país, com boas remunerações e alto status social. 
 

XANGAI (CHINA) 

A província chinesa de Xangai possui o melhor sistema de educação básica do mundo, 
segundo o ranking PISA da OCDE. As províncias da China são avaliadas separadamente nessa 
prova, devido às diferenças culturais entre elas. Assim como na Coreia, os alunos sofrem 
grande pressão social para alcançarem bons resultados na escola. Há uma grande 
competitividade, já que apenas alunos com alto desempenho escolar conseguem bons 
empregos no futuro. 
O foco do ensino é o cálculo e a memorização de conteúdos. Os alunos frequentam a escola 
em tempo integral, de manhã e à tarde. Depois do ensino médio, fazem um exame de 
admissão para a universidade, assim como ocorre no Brasil. A média de tempo que os 
estudantes chineses dedicam aos estudos é de 13,8 horas diárias, muito acima das 4,9 horas 
de média no resto do mundo. Muitos alunos também dedicam os fins de semana a aulas de 
reforço. 

Apesar dos bons resultados, o sistema de Xangai é criticado por causa da pouca ênfase na 
criatividade dos estudantes. O sistema também não permite muito tempo livre, o que pode 
gerar problemas de ordem emocional e social. 
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ESTADOS UNIDOS 

O ensino médio nos Estados Unidos difere substancialmente do brasileiro. Antes da 
reforma, tínhamos 13 disciplinas obrigatórias em nosso currículo, enquanto os americanos 
mantêm apenas três disciplinas obrigatórias: inglês, matemática e história. As demais são 
eletivas, ficam a critério de cada estudante. Assim, existe mais liberdade para que o aluno se 
aprofunde nas áreas que mais o interessam. 
Em geral, os alunos ficam na escola em tempo integral (das 8 às 16 horas), mais uma diferença 
em relação ao sistema brasileiro, em que a escola integral ainda é exceção. Além disso, as 
escolas costumam contar clubes temáticos, mantidos pelos próprios estudantes, para 
estudantes para praticarem atividades de seu interesse, como música, xadrez, esportes e até 
debate político. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PRODUÇÕES PARA DIAGNÓSTICO DIGITADAS 

 

PRODUÇÕES PARA DIAGNÓSTICO 

TEXTO 1 – PD 01 

Reforma na Educação Brasileira 

Es olas asilei as ão ap ese ta elho ia, e  u a pes uisa fala ue o í di e de 
analfabetismo cresceu e menos da metade da população 

Com varias reforma no ensino médio o governo tem expectativa de aumentar o 
número de formação, o nosso Brasil e um dos pais mais violento do mundo, as escolas publica 
do Brasil muitas delas não tem estrutura, falta de alimento e um dos problemas das escolas o 
Brasil precisa olhar mais para as escola e a educação 

Com a reforma do ensino médio pode melhora muita coisa, e através dos estudos 
pode mudar a vida de um desempregado todo pais precisar de mudança e chegou a hora do 
Brasil para te uma melhoria. hoje os jovens não querem estudo falta de iteresse, não só as 
escolas precisa de mudança mais também os alunos para have uma mudança com sucesso. 

 

TEXTO 2 – PD 02 

A situação das escolas e a Reforma do ensino médio 

 Não tem Diferença de professor de escola publica para um professor de escola 
particular, pois todos eles ensinam Muito Bem, o negocio é prestar atenção nas aulas, Tem 
gente que Fala que escola publica só tem Bagunça, As escolas publicas já estão sem receber 
dinheiro e os alunos ainda Ficam bagunçando com a escola, pixando, jogando merenda fora e 
etc. 

 Na minha opinião essa Reforma do ensino Médio não é uma coisa muito boa, por que 
o aluno tem que aprender de tudo um pouco por que emprego Hoje em dia não está, então 
não podemos estar escolhendo, o jeito é se esforçar mesmo. 

 

TEXTO 3 – PD-03 

A educação das escolas no Brasil 

 Infelizmente este documentário nos mostra a realidade da educação brasileira, Escolas 
com a situação precária, falta de professores, desvalorização dos profissionais, jovens que não 
se interessam pelo ensino e uma grande desigualdade entre as classes sociais, esses são só 
alguns dos problemas que mostra o documentário. 

Porém temos escolas com situações precárias, onde encontramos alunos interessados 
no ensino mesmo com todos os problemas na Escola, a escola ficam longe de suas casas, e o 
ônibus que vão buscar os alunos é péssimo e quebra frequentemente. O exemplo desses 
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alunos que procuram e se interessam pelo ensino é Valeria, que ama os livros e a poesia. 
Quando entrega suas redações, os professores não acreditam que foi ela e a dão notas baixas. 

O documentário busca nos mostrar as dificuldades que temos nas escolas, também 
mostra jovens interessados querendo aprender, mas as escolas muitas vezes não tem 
professores, merenda, nem mesmo higiene. Então, investir na educação parece ser o meio 
mais seguro de se desenvolver uma civilização menos suscetíveis aos sofrimentos causados 
pela violência, fome, pobreza e opressão. 

 

TEXTO 4 – PD 04 

Problemas escolares 

 Apesar de muitos acreditarem que escola foi feita para estudar e não para bagunçar, 
ou fazer algo com o próximo que possa tirar sua vida, ultimante milhares de escolas vem 
sofrendo por problemas graves. 

 Em consequência disso, quem sofre são os alunos que se dedicam que querem um 
futuro bom milhares de escola sofrem por faltas de professores e os alunos que acabam 
sofrendo, também tem a questão de quem precisa de ônibus escolares para irem para escola e 
vários outros problemas. E alguns alunos sofrem preconceito por estudar muito por colegas e 
infelizmente por familiares. 

 Em vista dos argumentos apresentados a escola é um ótimo lugar pra quem quer 
aprender e ter um bom futuro, a cima de tudo respeita os professores e os demais 
funcionários. E ir para escola para aprender e não matar, muito menos para bagunçar e tira a 
vida de alguém. 

 

TEXTO 5 - PD 05 

A importância da reforma para as escolas 

 Muito se debate hoje em dia sobre a reforma do ensino médio em nosso país que tem 
o proposeto de ensino integral. 

 Alguns argumentos que a reforma é uma ótima ideia, e outros como eu acham que 
algumas escolas, não tem estrutura para dar aula em tempo integral. Porque em algumas 
escolas faltam professores, falta lanche, os banheiros não funcionam, e em algumas escolas 
não tem ventiladores em todas as salas de aula. 

A reforma do ensino médio também tem o proposito de algumas matérias serem obrigatórias 
e outras não, sendo que todas as matérias são importantes. 

TEXTO 6 – PD 06 

A reforma do ensino médio 

O documentário fala sobre a reforma do ensino médio e a vida dos adolescentes na 
escola. As aulas e a escola não eram boas. Os adolescentes eram bem radicais não estavam 
preocupados pela reforma do ensino médio. E a professora tentando dar aula mais tinha 
alunos que não tava nem aí e brincava na aula jogando bolinhas de papel. Também mostrava a 
vida pessoal dos alunos, os alunos não ligavam muito quando a professora estava explicando a 
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matéria, e esses alunos atrapalhava muito a aula e a professora não chamava a atenção deles. 
E também teve o protesto dos alunos. 

 

TEXTO 7 – PD 07 

A realidade nas Escolas 

 Eu pude perceber que a muitas diferenças  entre as escolas ricas e pobres, pois os 
pobres não se via muito mal uma bouça (tipo quem tivesse na escola pobre erra o pica das 
galaxcia) e na escola de ricos erra normal uma bolça outra coisa que erra bem aparente e que 
quase e que quase não se via negros nas escolas de ricos e a realidade erra muito diferente 
doque a realidade hojê em dia. 

 

TEXTO 8 – PD 08 

 Entre 2004 a 2006 

 As escolas estão caindo aos pedaço os alunos não tem papel emgienico. Professores 
faltando nas escola e as sala muito pequeno com varios alunos. Existem ônibus com varios 
p o le a se  a os passa  duais se a as se  i e  a es ola. 

 Na faculdade varios jovem não querem estuda outros semte falta do seus pais, varios 
te  i i io de dep essão. Alu os fala so e igas e  sala de aula, jove  fala o e dela Rita  
sai da es ola o  edo de olegas  e depois de  a os volta a es ola. Te  uito asos 
racismo, uma jovem em brigas morem com facadas. 

 Estuda te fala E elho esta ou a do  E t e 4 e  a os. 

 

TEXTO 9 – PD 09    

A opinião das pessoas sobre a reforma do encino médio 

 É de conhecimento geral que a reforma do encino medio ira de fato melhorar a 
estrutura e o conhecimento amplo da educação, dessa forma a educação que ira vigorar na 
sociedade. 

 Além disso, pode-se mencionar, por exemplo, que 72% das pessoas apoiam a reforma 
do encino medio pois é de conhecimento que algumas pessoas tinhão argumentado que a 
reforma não ira melhora ou diferencia a educação, isso sem conta que os jovem de hoje em 
dia estão desistindo de estuda aparte da 8ª série, também verifica-se que a reforma é 
contestavel para a educação e para a sociedade. 

 Levando-se em conta sobre o que foi argumentado sobre a reforma do encino medio, 
pode-se argumentar que a reforma séra contestavel para o investimento das escolas e para a 
educação dos estudantes. 

 

TEXTO 10 – PD 10 
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Muda para melhora? 

 A reforma do encino medio é uma medida tomada pelo governo para que os alunos da 
rede publica de encino, tenham de certa forma melhora a educação publica. 

 Essa reforma ira fazer muitas mudanças no encino é nem todos iram gosta por motivos 
bastantes discutives, mas tambem outra parte da população ira ser a favor. Quem ira se opor a 
reforma terá argumentos como a quantidade de matérias a se estudar pois seram reduzidas 
mas por outro lado tera mais tempo para dedicar as outras materias como por exemplo 
portugues e matematica. 

 Já quem for a favor, dessa reforma ira ter mais tempo para estuda outras materias  
pois vão se  pou as  ate ias pa a estuda , os pode ía os se  as dedi ados a estas 
materias sendo assim um pouco mas aplicado, já que o encino de hoje em dia não e de boa 
qualidade. Sim podemos afirma que o proprio melhou bastante se formos compara ao de 45 
anos atras. 

 Por isso tudo seria mas interessante se reforma o encino medio mas não precisaramos 
reformar se tivessem investido na educação mas cedo, não deixando as escolas chegarem ao 
estado deploravel que chegaram, e tambem criando novas escolas, mas como isso não 
conteceu e necessario esta reforma. 

    

TEXTO 11 – PD 11 

 Escolas sem instrutura! 

 Muito se debate hoje em dia sobre a reforma do ensino médio. Existem algumas 
pessoas que são contra, pois sabem as consequências que podem ser causada a nós estudante. 

 Essa reforma no ensino médio é uma coisa que vai mudar completamente, a vida dos 
estudantes. 

 Primeiramente, não temos uma escola de qualidade, falta de professor, nem sempre 
se tem uma merenda de qualidade. Como vamos passa o dia numa escola, se não tem 
qualidade nem estrutura suficiente! 

 Na educação de hoje não se tem um bom ensino, é por isso que existem jovens que 
abandonaram os estudos. Na educação de hoje não se tem um material adequado para que se 
der uma aula diferente. Devemos ter uma educação para que nós estudante consiga chegar a 
o de deseja os. Co o va os se p epa a  u  ENEM  ou FACULDADE  se houve  essa 
reforma? Nós devemos é ter um ensino de qualidade. 

 Por tanto não se deve haver a reforma do ensino médio. 

 

TEXTO 12 – PD 12 

 Pro dia nascer melhor 

No meu conhecimento será que daqui pra frente a educação irá melhora? Irá melhorar 
pra pior ou melhor será que a má condição de ensino só afeta a região do nordeste 
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 Essas mudanças de hoje em dia serve para melhorar algo essas mudanças 
permanecerá. 

 Os professores ensinaria melhor se tivessem boa qualidade nas escolas se os 
professores recebessem bem se tivesse reformas nas escolas. 

 A educação só não é melhor por falta de professores, reformas, salários etc... ou é 
porque algumas pessoas não cumprem com seu dever suas obrigações 

 Também a falta de professores prejudicará muito no ensino 

 Falta de varias coisas. Também com falta de apoio dos diretores da escola. Alunos que 
faltam com respeito aos professores. 

 E só porque é escola publica que é assim? O ensino não e de qualidade será que outras 
escolas não sendo publica o ensino ira ser melhor. 

 Mas na verdade são os alunos que fazem a escola não os professores. 

 Os professores tem seu papel de ensinar os alunos o conteúdo dado. 

 

TEXTO 13 – PD 13  

 Novo ensino médio: o que realmente irá mudar? 

 É de conhecimento geral que a educação no Brasil encontra-se em situações pouco 
favoráveis para os brasileiros. 

 Em todas as escolas públicas do país as rendas são descontadas pelos impostos 
cobrados pelo governo. As escolas estão entrando em degradação, e os professores dão aula 
e  o dições p e á ias. De a o do o  o do u e tá io P o dia as e feliz  existe   il 
escolas no Brasil, e 13,7 mil não tem banheiro e 1,9 mil não tem água. E também muitas vezes 
não tem professores para ensinar ou não tem transporte para aqueles que moram afastados 
da escola. Totalmente diferente das escolas da elite que não sofrem nenhum dos problemas 
citados. 

 Dessa fo a foi iado e e te e te o p ojeto Novo E si o M dio  ue pla eja 
modificar a educação brasileira. Porém, nesse ponto existem certas indagações, por exemplo, 
quais seriam essas mudanças, e se continuariam com as preparações para concursos de 
universidade. 

TEXTO 14 – PD 14 

Tema: Pro dia nascer feliz 

 E de conhecimento geral que essas pessoas de classe baixa tem capacidade de aprende 
muitas coisas, só basta interesse em aprender, tenho em vistas aspectos observados que essas 
escolas de classe baixa tem muitas coisas quebradas, banheiros sem janelas, sem pia pra lavar 
as mãos, eles sofrem muito por um futuro melhor, pois onde eles moram não tem ensino 
médio, então eles tem que pegar ônibus. Já na escola de classe alta eles exige de mais de si 
mesmo, por um lado isso e bom, mais estão deixando de viver a vida para viver pros estudos, 
alguns entram até em depressão de tanto estudar, então na minha opinião devemos estudar 
sim pra um futuro melhor, mais não exagerar tanto. 
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 Como diz Confúcio – Não i po ta o uão devaga  vo  vá, desde ue vo  ão pa e . 

TEXTO 15 – PD 15 

 Porque será que a educação está precaria no país? 

 É de conhecimento que a educação no país está precária, muitas escolas estão 
passando por dificuldade desda estrutura até a parte financeira, e com isso as escolas estão 
com uma quantidade alta de alunos que se invadiram da escola. 

 Isso sem contar que, a estrutura não é adequada para os alunos pois muitas das vezes 
as escolas faltam banheiro adequado para os alunos, a estrutura não está sendo uma das 
melhores, Muita falta de professores, e com isso os jovens não querem mais estudar e se 
envade da escola. 

 Essa proposta da reforma do ensino médio está sendo propondo para tirar os jovens 
da rua em seu horario livre, segundo o portal me  a efo a do e si o dio  u a uda ça 
na estrutura do ensino médio, trata-se de um instrumento fundamental para a melhoria da 
educação no país. 

 Portanto a educação no país ela tem que ter uma atenção melhor, pois precisa de uma 
boa estrutura para ajudar os jovens que realmente querem estudar. 

 

TEXTO 16 – PD 16 

Ensino médio: mudar ou não mudar? 

 É de conhecimento geral que a educação do Brasil está em apuros, e precisa ser 
melhorada. A má estrutura de redes de ensino e a desmotivação de alunos e professores 
precisa ser trabalhada antes de qualquer mudança brusca. 

 Considerando a rede pública de ensino do país, é notável o descaso que ela vem 
recebendo. A infraestrutura das escolas é péssima, tendo em vista as várias crianças sem aula 
pelo país. As salas de aula cheias, mas sem a estrutura para dar o conforto de uma boa 
educação. Qualidade zero quando se trata de higiene, sendo que, em algumas escolas, nem 
vaso sanitário têm. merenda só quando têm dinheiro, mas e o dinheiro? Não têm. 

 Além disso, em consequência, os alunos e professores acabam ficando desmotivados, 
com a falta de estrutura, os alunos ficam com o pensamento de que o esforço não vale a pena, 
sem outra opção a não ser desistir. E professores desmotivados com a desistência dos alunos, 
também acabam desistindo. É um ciclo vicioso, onde o final é sempre o mesmo: alunos sem 
uma boa perspectiva de vida e professores insatisfeitos e não realizados profissionalmente. 

 Por isso tudo, a reforma do ensino médio é uma boa opção agora? Não adiantaria 
mudança se antes não fossem feitos reparos no que já está fora de ordem. Uma mudança 
desse porte não é solução para os problemas que temos agora. 

TEXTO 17 – PD 17 

Mudança das escolas 

 Nas escolas do passados tinha banheiros mais limpos e salas mais ventiladas. Mais hoje 
tem banheiros ruim ou suijo, salas apanfadas sem ventilação. 
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 Mundaça pois acontece no ensino medio principalmente, mas por que só no ensino 
fundamental soi que tem 15 anos ou mais tem mais vamtaje. 

 Não seria melhor tem mudança nos 9º anos por exemplo. No ensino medio pois tem 
mais vantagens mais o fundamental tambem devia tem. Mas não vai tem tão cedo. 

 Não devia tem a resvolma no ensino médio mais tambem no fundamental tambem. 

 

TEXTO 18 – PD 18 

Pro Dia nascer feliz 

 O Brasil recentimente vem passando brevimente por varías mudanças inaldelquada 
diante desta crise economica e corrupção no qual estar. Porém a situação vem se regravando 
em Escolas e na Educação pública no que estar deploravel , jovens e adultos sendo 
prejudicados com a má qualidade do ensino Brasileiro. 

 A Reforma do ensino médio é uma solução no qual o governo deverá aderir até 2019, 
para melhoria e a realidade educacional de adolecentes aprimorando seus desenvolvimentos 
com o tempo em algo necessarío passando a maior parte do dia na escola obtendo mais 
qualidade de ensino. 

 Porque pobre não pode ter uma educação melhor? Nada melhor do que uma 
igualdade social entre as raças, comviver em um país no qual mais investe em presos do que 
em proprias escolas. 

 Portanto com está situação econômica grandes medidas irão se tomadas no que esta 
mudança deverá ter resultados imediatos esperados, com todos investimentos que ainda irá 
acontecer com ituito de melhorá o ensino perdido por anos. 

 

TEXTO 19 – PD 19 

A reforma do ensino médio vai trazer melhorias para a escola? 

 A alguns anos atrás as escolas eram bem diferentes, principalmente para as pessoas 
mais pobres. A escola que temos hoje já passou por várias mudanças, mas precisa melhorar 
bastante. 

 A reforma do ensino médio tem sido um assunto muito comentado. Existem pessoas 
que são a favor dessa reforma por não gostar de algumas matérias, mas a reforma do ensino 
médio não é a solução, pois em algum momento da vida é necessário colocar em prática as 
coisas aprendidas em cada matéria. 

 Cada matéria tem sua importância, nenhum ensinamento é desnecessário, portanto as 
matérias não devem se tornar uma opção do estudante. O certo a se fazer é investir nas 
escolas e em profissionais que tornem suas matérias atrativas e mostrem aos seus alunos a sua 
importância. 

 

TEXTO 20 – PD 20 
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Reforma do Ensino medio 

 Sabe se que a reforma passou a ser aprovada e povocar uma onda de ocupações nas 
escolas estudantes cobravam debate sobre as mudanças. 

 Além disso, a escola não será mais obrigada a oferecer as disciplinas de artes e 
educação física so obrigatoriamente ao ensino infantil. Somente português e matemática 
serão obrigatórios nos três anos. porém as situações das escolas precárias sem cadeiras para 
os alunos sentarem falta de professores. É muitos alunos que matam aula quando tem uma 
oportunidade no estudo so querem brincar enquanto tem alunos que querem estudar jovens 
de 15 a 17 anos estão fora da escola. 

 Porém seria a necessidade de uma construção mais sólida sobre o conceito e a 
finalidade do ensino médio Brasileiro. 

TEXTO 21 – PD 21 

 O documentário assistido mostra as escolas carentes observamos as dificuldades, 
tanto no sistema de ensino como de merenda. 

 A realidade da educação pode ser vista com a diferença entre as classes sociais que 
vem acontecendo ao longo tempo, e isso faz muita diferença no ensino e no aprendizado dos 
Alunos. 

 O meu social em que as famílias estão inseridas contribui e influencia fazendo com que 
tenha suas melhorias ou dificuldades. 

 Diante do filme assistido chego a conclusão de que embora haja desigualdade sodial 
no meio em que vivemos podemos fazer a diferença. Assim como aquela jovem que escreveu 
aquele poema podemos acreditar nas possibilidades e lutar por uma vida melhor atravez da 
educação. 

TEXTO 22 – PD 22 

O ensino médio, uma base para nossas vidas, precisa-se reformar? 

 Muito se tem discutido recentemente acerca da reforma do ensino médio, uma lei que 
recentemente foi imposta em nosso país pelo governo de temer, que permite mudar o rumo 
do ensino médio no Brasil, com um novo método de preparação para os alunos. 

 Sabe-se que há um grande desinteresse por parte de alguns estudantes, que não 
aguentam a forma de ensino implantada pelas escolas onde se tem um número muito grande 
de matérias para se estudar, devido a isso em alguns casos os alunos chegam a até deixar as 
salas, basicamente, a nova lei promete que deixaram os seus estudantes escolherem um 
matéria para pesquisarem e se aprofundar, e assim poderem seguir seus sonhos, onde em que 
por um período vão poder opitar entre: Matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da 
natureza ou uma formação tecnóprofissional, isso por um ano e meio, e outro um ano e meio 
(quem terá que vir a princípio) eles vão estudar normalmente essas disciplinas, isso vai se 
ha a  BNCC ase a io al o u  u i ula  a ideia se ia ia  u a g ade ási a ue vai 

reformular as 13 matérias obrigatórias até então. 

 Portanto, essa reforma promete, segundo o governo beneficiar o ensino médio, o que 
poderia realmente pois, os alunos não seriam obrigados a ter que se familiarizar com todas as 
matérias, e assim averia um interesse por parte dos alunos.           
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ANEXO B – PRODUÇÕES REESCRITAS DIGITADAS 

 

PRODUÇÃO REESCRITA 

TEXTO 1 – PR 01 

 A educação no Brasil precisa de uma grande reforma. Com essa reforma do ensino 
dio p ete de elho a  e ajuda  os Alu os e  ase de ENSINO . 

 E  u a pes uisa eti ada de u  pe ue o texto i fo a ue etade dos jove s 
entre 15 e 17 anos não está matriculada no ensino médio, a proporção dos que abandonam a 
es ola essa etapa salta de ,  pa a ,  e   a os . Co  a efo a ta  i agi a-se que 
vai di i ui  a po e tage  de Alu os ue a a do a a ESCOLA . 

 Nós achamos que com essa reforma a qualidade da educação brasileira, vai ter um 
grande desempenho. e também vai ter dois caminhos, para quem que estuda e fazer um curso 
tecnico , ou só para quem quer estudar.  

 

TEXTO 2 – PR 02 

Reformar ou não reformar o ensino médio? 

 O pessoal vem discutindo muito sobre a Reforma do ensino Médio, tem muita gente 
afavor e contra essa Reforma, os jovens querem que isso aconteça , por que eles vão poder 
escolher e que depois disso vão trabalhar, esses jovens querem trabalhar logo, para ganhar 
seu próprio dinheiro, visto assim, os alunos só estudam para acabar logo os estudos, porque se 
arrumarem emprego cedo , muitos deles deixariam de estudar pare ir trabalhar, e muito dos 
pais desses jovens querem que eles trabalhem cedo, mas tem os trabalhos na escola e não da 
para deixar tudo para a última hora, e o governo quer aumentar a carga horária de 800 para 
1400 

Visto assim, para o ensino médio ganhar uma reforma, falta a estrutura asas escolas, ai 
depois vem com a reforma do ensino médio, querem fazer isso no Brasil, por que viram deu 
certo em outros paises e esquecem que no Brasil é diferente, o Brasil tem o maior indice de 
alunos desistem de estudar e ate alunos quem nem começam, nesse caso tem muitas coisas 
para reformar antes, ao invez de ficar se preocupando em reformar o ensino médio. 

 

TEXTO 3 – PR 03 

Afinal, Reformar ou não? 

Muito se sabe que, as escolas no Brasil, muitas delas andam com condições precárias, por este 
otivo te os a evasão es ola , o de os adoles e tes desiste  dos estudos. As escolas 

falta  ve as, p i ipal e te as pu li as , falta  elho es p ofessores, as aulas não são de 
qualidade, etc. 

 Na nova reforma terá pontos positivos, os alunos podem ingressar em uma carreira 
para já sair no mercado de trabalho, mas, também terá pontos negativos como: Pessoas que 
não são profissionais podem dar aulas, por este motivo e outras que acho que a Nova Reforma 
não deverá ser aprovada ainda. Alguns professores precisam mesmo desta Reforma, porque 
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são poucos minutos que eles tem para dar todo conteúdo, e quando consegue preparar tudo 
já se passou metade do seu tempo. 

 Precisa-se discutir mais sobre a Reforma, muitas escolas ainda não estão preparadas 
estruturamente e tão pouco financeiramente, é preciso ter profissionais qualificados, precisa-
se também de mais verbas, sem isso não teremos um bom Ensino Médio. Temos boas escolas 
no Brasil bem estruturadas que já são em tempo integral, mas por outro lado tem escolas que 

ão te  ve a e  pa a e uipa e tos de pes uisa, Qua do essas Falta de Ve as  fo e  
resolvidas nós teremos uma boa reforma. 

 

TEXTO 4 – PR 04 

O Futuro dos Jovens 

É conhecimento geral que o Brasil é um pais que deveria lutar mais para que melhore o 
que estar acontecendo toda essa violencia, tantos mortes, o nosso pais precisar de um bom 
presidente e de bastante estrutura. 

Alguns argumentam que no Brasil é um Pais com dificuldades em muitas coisas e uma 
delas é a educação muitos adolescentes não frequenta a escola e quem frequenta a escola 
poucos alunos sabem das coisas com 15 anos e para todos irem para o ensino médio e a 
maioria não vão muitos dizem que o novo ensino médio é uma reforma muito boa, porem os 
adolescentes não poderiam trabalhar por passar quase o dia todo na escola e eles teriam a 
liberdade de escolher as materias. Porem o professor de filosofia e sociologia, osmar Antonio, 
do colégio estadual Jose de Anchieta é contra a reforma porque segundo ele, falta estrutura as 
escolas para que o ensino ganhe mais qualidade. Poucas escolas tem boa estrutura. Muitos 
jovens tem que trabalhar para ajudar a famila e a ele mesmo pagando algo que ajude ele no 
futuro. Metade dos jovens de 15 e 17 não esta matriculado no ensino médio. 

Por isso tudo a reforma não é uma boa ideia por não pensarem no futuro dos jovens, 
por não saber as opinião deles, por não pensarem em reforma as escolas para colocarem os 
alunos. Por não pensarem nos pobres. O melhor a ser fazer é deixar o ensino médio do jeito 
que esta somente 4 horas e investir no futuro deles. 

 

TEXTO 5 – PR 05 

A estrutura de algumas escolas 

 A Reforma do ensino médio tem criado um grande conflito entre pessoas a favor de 
pessoas contra a reforma do ensino médio. 

 Essa reforma tem como objetivo ter aulas em tempo integral, ou seja, os alunos irão 
ficar o dia inteiro na escola estudando. 

 Existem escolas que não tem estrutura para dar aulas o dia inteiro para os alunos, esse 
é um fato muito discutido pelos alunos ou até mesmo, tem discutido muito também a questão 
de ate ias o de po tugueses e ate áti a são o igato ias e o esto  são es olhidas pelos 
proprios alunos. 

 Um fato muito discutido também é a questão do lanche que falta nas escolas, pois se 
já falta lanche em tempo de 4 horas emagene como vai ficar em tempo integral, e também 
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tem a questão de alguns alunos quererem trabalhar mas por causa da escola eles não podem, 
e entre outras coisas. 

 Poderiam colocar menos tempo de estudo, sendo assim daria tempo do aluno poder 
trabalhar. 

 

TEXTO 6 – PR 06 

A reforma do énsino médio 

 Muito si discute sobre a reforma do ensino médio no Brasil e muito apoiam e outros 
não, pois existe motivos para as pessoas que não apoiam , 1 deles e que os horários na escola 
vai aumentar e fica muito exaustivo para o aluno ir para a escola de manhã e chegar de noite, 
e muito exaustivo. 

 Um ponto bom na reforma e que no ensino médio os estudantes ja podem começar a 
trabalhar, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, pois a educação esta muito baixo e varios 
alunos abandonam os estudos evasão es ola  as vezes po  otivos pessoais e as vezes 
abandonam pelas condições escolares precarias na sala de aula. 

 O MP e uma tentativa de melhorar o ensino médio para terminar o ensino médio já 
pronto para trabalhar sem fazer vestibular, e também si fala muito em ensino médio mais eles 
tem que reformar salas de aula, o salário dos professores são baixos, pois ficar um dia todo na 
escola sem um preparo tipo mais lanche mais estrutura e menos bagunça, um ponto negativo 
e esse sem estrutura para essa reforma do ensino medio. 

 

TEXTO 7 – PR 07 

A reforma, é boa? 

 A reforma do ensino medio tras como pauta melhora a educação, com esse objetivo 
de melhorar a educação até que daria certo, se a reforma não atrapalha-se. 

 Com essa medida provisória supostamente o ensino vá melhorar; 800 horas é a carga 
oraria no Brasil. Com a reforma passaria a 1400 horas, não precisamos de mais horas e sim de 
qualidade. 

 O e si o edio já e a sativo e o  4  ho as e tão, e  se fala os fu sio a íos  
com notorio saber, pois colocar qualquer pessoa para dar aula paresse no entanto desafiador, 
por isso e mais questões não sou a favor da reforma. 

 

TEXTO 8 – PR 08 

 A reforma do emsino médio e uma medida provisoria. Acreditam que podera melhorar 
a educação no Brasil portanto havera mudanças na carga horaria de 800 para 1400, em 
materias. 

 Escolas não terar estrutura para receber esta reforma. Emtretanto o nivel do abono 
escolar e alto nivel elevado 85,1% sem esta na sala de aula, dos 49,2 brasileiros de 15 anos 
e ta to pode ia esta  t a alha do, ou p eso, as d ogas ou at  o to  
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 Não samos a favor a reforma. O Brasil não esta preparado para tantas mudanças o 
nivel semdo muito elevado cargas de aulas, a escola sem tarem preparadas para esta 
mudanças. 

 

TEXTO 9 – PR 09 

O baixo desempenho dos estudantes no Brasil 

 Certamente a tendencia em responsabilidade com o Brasil está cada vez mais precaria, 
pois os professores não podem ser os unicos responsaveis por esse senario de caus. Podemos 
concordar que os docentes não estão sendo os unicos cupados dos baixos desempenho das 
crianças.    

 Conforme a tendencia do Brasil os estudantes estão com o indice de produção baixo 
do nivel esperado pelos professores, Portanto a escola publica deveria ser mais rigoroza com 
relação os ensinamentos dos docentes, além disso o encino medio regular vai muda a evasão 
escola que criou o abismo social. 

 Com tudo a educação só iria pra frente com o desenvolvimento dos alunos, da mesma 
forma o encino medio levaria o pior índice de nivel mas baixo por causa da reforma do encino 
medio, pois todos as materias são necessarias nas escolas, entretanto devemos saber que a 
educação é fundamental como as que respiramos. Portanto o equilíbrio do Brasil só depende 
de nossa sociedade. 

  

TEXTO 10 – PR 10 

Com a reforma do encino vai melhorar? 

 O Brasil e um grande pais, é tem tudo para ser uma potencia economica, menos uma 
oa est utu a e o  a falta de oas es olas fi a difi il te  algu  e i e to , os pou os  

alunos que se formam a maioria vão para outros países, é assim o Brasil fica sem muitos 
profisionas realmente qualificados. 

 O Brasil esta tentanto implementar um novo sistema educacional, no qual teria uma 
a ga ho a ia aio , e a eti ada de ate ial ue ão são o side adas i po ta tes o o: 

Filosofia e Artes. Estão querendo nos fazer de fantoches com a retirada de Filosofia. Com a 
reforma do encino médio, assim chamado o tal sistema, essa reforma foi uma de cobaia a 
corrupição em nosso pais. 

 A reforma veio não com o intuito de melhorar o encino e sim de desvia a atenção da 
corrupição, a reforma não era necessaria neste momento. Nos estamos com a necessidade de 
melhorar a estrutura de todas as escolas do pais, fato de muitos alunos não sabre interpretar 
um texto no 6º ano prejudica muito o encino, sendo que era pra ter sido incentivado a leitura 
no 4º e 5º anos.  

 Portanto temos que exigir a melhoria nas estruturas escolares para o encino do pais 
evoluir, é isso não vai acontecer retirando materias e nem almentando a carga horaria. 

 

TEXTO 11 – PR 11 
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A educação e seus desafios 

 Em primeiro lugar a educação no Brasil hoje, esta enfrentando muitos desafios 
públicos de ensino fundamental e médio.   

      A reforma do ensino médio foi apresentada no governo de Michel Temer em 2016. 

Logo após essa proposta ter sido apresentada, posso afirmar que não é uma boa 
proposta para que os alunos passem o dia numa escola. 

Com a reforma do ensino médio a carga hóraria iria aumentar. Nós passamos por dia 4 
horas na escola, já não aguentamos muito, devido a falta de estrutura e como vamos passa o 
dia na escola desse jeito? 

Segundo um texto lido foi apresentado que se uma pessoa é formado em engenheiro 
poderá da aula de outra matéria, como pode? 

Com essa proposta apresentada foi visto que poucas pessoas farão a faculdade de 
pedagogia e só chegar numa escola e dizer que tem condições de dar aula, desse jeito como 
vamos aprender? 

Com essa nova lei só português e matemática será obrigatórias. Nós que estamos no 
nono ano, for por ensino médio, se a escola for tempo integral vamos ter que escolher um 
curso para poder estudar. 

A Reforma do Ensino Médio deve ser pensada bastante, deve ser pensado nos alunos, 
ou se ter uma boa estrutura na escola. 

TEXTO 12 – PR 12 

 A reforma do ensino medio, sabe-se que para muitos essa reforma seria bom e 
necessária, já para outros não. 

 Essa reforma do ensino ainda está em andamento, ou seja, está sendo debatida para 
ver se realmente irá melhorar. 

 Com essa reforma muitos jovens pobres - a maioria do nordeste e outras regiões do 
Brasil. 

 Sabe-se que alguns estudantes jovens – protestam sobre essa reforma no ensino 
medio, principalmente de escolas publicas, eles protestam mais por causa que as escolas 
publicas não tem estrutura adequada. Tem muitas escolas publicas que tem uma boa estrutura 
e uma boa qualidade de ensino. 

 Sobre essa reforma irá aumentar o horario de aulas passando de 4 horas por dia para 8 
horas tornando o horário de aula em tempo integral. Ao mesmo tempo a carga horaria irá 
passar de 800 horas para 1400 horas. 

 Isso para alguns alunos será bom e necessario, e irá melhorar na aprendizagem. 

 A reforma já foi aprovada pela medida provisoria e irá ser dada em 2018 e com isso irá 
melhorar.   

 

TEXTO 13 – PR 13 
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Novo ensino médio: o que realmente deveria mudar 

 É de conhecimento geral que a educação no Brasil encontra-se em uma situação nada 
favorável à população. A estrutura escolar brasileira é totalmente precária. E o currículo 
inchado é um dos maiores fatores que leva o estudante a evasão e a escola não tem verba e 
recursos suficientes para mantê-los interessados nos estudos. 

 Com o propósito de reformar o ensino médio  foi criado como medida provisória o 
projeto Novo Ensino Médio, que tem o sistema de flexibilizar o currículo disciplinar, tendo 
Português e Matemática como componentes obrigatórios,  - os outros componentes vão ser 
definidos pelo BNCC – e aumenta a carga horária de 800 horas por ano à 1400 horas. E 
também cursos técnicos profissionalizante. 

 Indubitavelmente, a flexibilização do currículo e a possibilidade de o jovem escolher 
uma profissão traria melhoras no ensino. Porém, a retirada de Artes, Educação Física e 
principalmente Sociologia e Filosofia não seria o mesmo de retirar o nosso poder crítico e nos 
transformar em máquinas de trabalho? 

 É totalmente relevante que essa reforma seja repensada. Pois não existe apenas 
dificuldade no ensino médio e sim em toda a educação básica. Temos que ver o nosso índice 
no IDEB não irá melhorar se somente melhorarmos a educação pela metade. Na verdade, é 
necessário reformar a educação em geral. Afinal de contas quem garante que os jovens 
passem para o ensino médio se não conseguem sair do ensino básico? 

 

TEXTO 14 – PR 14 

Como seria a Reforma do Ensino Médio no Brasil? 

 Muito tem se discutido, recentemente, acerca da Reforma do Ensino médio no Brasil, 
ela demora mais agora foi cumprida, é na maioria das escolas estão tendo resultados incriveis. 

 Mais como seria nas escolas que não tem muitas estruturas? Esse problema é apenas a 
ponta do ice berg, por exemplo, sem laboratórios para estudar o corpo humano, sem sala de 
informatica, precisamos manter aluno interessados nos estudos para que isso continue indo 
para frente melhorando cada vez mais. 

 Portanto, eu sou contra sobre a Reforma do Ensino Médio no Brasil, pois escolas sem 
estruturas não adianta nada e a mesma coisa que procurar uma agulha no palheiro, muito 
difícil mesmo sem estruturas não da, pois os alunos não se interessar em ficar o periodo 
integral só sentado na sala olhando pros professores, somos jovens temos que ir além das 
salas de aulas. 

 

TEXTO 15 – PR 15 

Implantar a reforma ou não? Eis a questão 

 Todos sabem que, a reforma do ensino médio veio para meixer com todos. Com tudo o 
Brasil está enfrentando grandes desafios na educação basica. O Brasil é visto como o país com 
menos desenvolvimento no ensino basico e o médio. 
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 Além disso, quando conhecemos a fundo sobre a reforma do ensino médio já 
imaginamos algo ruin que não tem futuro ou até mesmo fala que o Brasil não vai pra frente 
com isso, pois já estamos enfrentando muitos desafios e com isso vai piorar cada dia mais. 
Além do mais temos um curriculo inchado e isso é uma das propostas da reforma que é 
diminuir a carga horaria. 

 Embora tudo isso a reforma do ensino médio vai oferecer cursos técnicos, e aquele 
curriculo inchado não vai mais existir, pois as disciplinas vão ser reduzidas, as disciplinas vão 
sendo pagas de acordo com o que os alunos vão querer seguir daqui para frente, se eles 
quiserem sair do ensino médio e já querer trabalhar também porque ele já fez um curso 
tecnico. 

 Com tudo a reforma é para acontecer sim, porém para essa reforma ser aplicada a 
gente vai ter que ter uma grande melhoria nas escolas e os professores com um bom curriculo, 
ai sim a educação vai melhorar. 

 

TEXTO 16 – PR 16 

Reforma do ensino médio: mais um passo ao regresso? 

 Muito se debate, hoje em dia, a Reforma do Ensino Médio. A proposta oferece a 
flexibilização da grade curricular e período integral. Dentre tantos aspectos, a formação do 
professor e matérias não-obrigatórias precisam ser mais debatidas. A participação da 
sociedade é inegável ao se falar de educação. 

 Uma das ideias da Reforma do Ensino Médio é que professores poderão ser 
contratados por notório saber. É preocupante saber que qualquer pessoa poderá entrar em 
uma sala de aula e lecionar. O professor é a profissão que forma outras profissões, e qualquer 
pessoa sem concurso poder dar aula desvaloriza, e muito, o professor. Com certeza o Ensino 
Médio precisa de uma reforma, no entanto, o ensino por notório saber é uma decisão um 
tanto contraditória, já que coloca a educação dos alunos em risco. 

 Sabe-se que a evasão escolar é grande, e dentre muitos motivos, um deles é a falta de 
relação com certos assuntos com o cotidiano. A decisão da reforma promete a flexibilidade da 
grade curricular, com a não obrigatoriedade de algumas disciplinas. Pensando assim, se cria a 
ilusão de que essa proposta resolveria os problemas. Toda matéria têm sua importância, tanto 
no aprendizado, como no caráter do indivíduo. Retirar essas matérias da grade curricular seria 
mais um passo ao regresso. 

 Portanto, a Reforma não é uma boa decisão. Claro que o Ensino Médio precisa de 
mudanças, mas essa questão não é a solução. O foco agora é reparar o erro de uma forma que 
todos sejam beneficiados.       

 

TEXTO 17 – PR 17 

A reforma vai melhorar a educação? 

 Tudo sabemos que a reforma começou em 2016, mas tem acontecido mudança desde 
muito ante de voce nasce, assim essa reforma não é tem agora mais sim de muito tempo atras. 
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 Algu s p ofesso e diz  o  pa a o po e po ue eles o siguis o  e p ego  vo  
pobre acha isso certo? Ele pensar que e bom para os pobres só para conseguir um bom 
emprego, outra coisa que acontecem e que a evasão escolar é muito grande, garotos 
abandona a escola para entra numa escola de futebol. 

 Outra coisa que vai icomoda você e que vai ser integral, vai ser 7 horas de aula por dia 
assim nei burro aguenta voce vai aguenta 7 horas por dia? Não! Mais eles quer ponta assim. 

 Contudo não é assim de tudo mau. Mateiras boa vão continua, mas assim não da a 
reforma vai ser caracol do que um coelho. 

TEXTO 18 – PR 18 

Reforma do ensino médio no Brasil 

 Desafiar uma sociedade a viver, eventualmente, sem educação digna para os jovens 
Brasileiros é um passo muito largo. Saber que o próprio país mal investe em conhecimento 
para aprimorar, e preparar o futuro deste país, não cria apenas uma maquina de produção, 
eles são o futuro terá que resistir. 

 Exemplificar, a evasão como uma das mais poderoso motivo da desistência escolar 
Brasileira, a infraestrutura, inadelquada a falta de ampliação e melhorias, surge resultados 
desastrosos com o desenvolvimento educacional. 

 Possivelmente saber, que a reforma do ensino médio não será a melhor opção a ser 
tomada, neste momento crucial diante da crise, entranto não víamos avanços diantes dos 
anos, uma mudança agora pode acabar com o pouco que resta Brasil. 

 Portanto, dizer com relevancia que vai mudar, ver dados que diz ao contrário tira todo 
Entusiasmo relevante os grandes desafios que enfrentam, saber, a hora certa de mudar, tomar 
um atitude, mas para esse continente o momento não chegou. 

 

TEXTO 19 – PR 19 

A reforma do ensino médio só irá piorar a qualidade na educação. 

 A reforma do ensino médio foi um assunto bastante comentado. Por um lado, existem 
pessoas que são a favor da reforma por achar que, com isso a educação terá bons resultados, 
por outro lado existem pessoas que são contra essa reforma. 

 As pessoas favoráveis à reforma defendem a idéia de que algumas matérias irão deixar 
de ser obrigatórias, pelo ensino tecnico e por achar que os alunos irão aprender mais pelo fato 
de passar mais tempo na escola. 

 O correto seria que essa reforma não fosse feita, pois para isso, a escola precisa ter 
uma boa estrutura. Além disso, todas as matérias são importantes e não podemos aceitar 
também que contratem pessoas de notório saber para dar aula, pois para ser professor tem 
que ter uma preparação. 

 Levando em conta os aspectos observados, podemos perceber que a reforma não irá 
melhorar a situação da educação, portanto a solução é investir na qualidade da educação e 
tornar as matérias mais atrativas, para que os alunos tenham mais vontade de aprender. 
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 TEXTO 20 – PR 20 

 Não precisamos ser especialista sobre a Educação precisamos da reforma do Ensino 
Médio é impossível fazer com que os alunos se interessem pelos estudos das 13 matérias. 

 O currículo é um grupo de aluno com interesse em matérias como Matemática, 
Ciências da natureza os jovens entre 13 e 16 anos ja sabem o que enfim ou apenas a aréa de 
conhecimento. 

 Al  disso g ade u i ula , de fo a ue as dis ipli as não fossem ensinada, em 
te pos espe ífi os  

 Por outro lado, é preocupante muitos alunos não tem interesse entre as disciplinas os 
estudos no Brasil é um dos Dez países onde tem mais desistência dos alunos. 

 Em suma que sem verbas, as escolas se darão (MAL), Porém a situação da educação 
está p e á ia, pa a ue haja u a uda ça este uad o  p e iso ue a so iedade o o u  
todo esteja o ve ida . 

TEXTO 21 – PR 21 

Ensino médio a reforma 

 Muito se tem falado e discutido ão respeito da reforma do ensino médio, para muito 
vai trazer bons benefícios, para alunos de baixa renda, como a oportunidade de entrar no 
mercado de trabalho, escolher a sua trajetoria no ensino e varias outras coisas. Por outro lado 
quem é contra, diz que não há estrutura nas escolas, os professores não estão preparados para 
isso, que o governo tem que melhorar. 

 Na minha opinião o proposito da reforma do ensino médio tem que haver mudanças, 
principalmente no governo como querem mudar a carga hóraria de 800 aulas para 1400, sé 
muitas das vezes falta infraenstrutura nas escolas não há merenda, como quere fazer a 
reforma se ainda não mudaram a educação Acho muito dificil essa reforma da conta na 
educação, portanto Acho que tem que haver uma votação para que isso seja intendido, 
Reforma do ensino médio 2018. 

TEXTO 22 – PR 22 

A Reforma do ensino médio 

 Muito tem se discutido a respeito da reforma do ensino Médio, pois o governo 
brasileiro tem uma nova forma para implantar ao Brasil, que vem dado certo em países do 
mundo a fora, sendo assim esse assunto tem dividido opiniões por parte dos estudantes. 

 De acordo com as informações, a proposta consiste em aumentar a carga horária de 
800 (que seria o tempo atual) para 1400, Além de querem cortar a obrigação dos alunos em 
ter que estudar as 13 matérias, nessa mudança eles farão o primeiro ano, e um período do 
segundo o estudo das tais disciplinas, e em outro período e no 3º ano poderão escolher o que 
vão querer se especializar (Matemática, linguagens, Ciências Humanas ou Ciências da 
natureza). Com isso acredita-se que desse modo os alunos teram mais gosto em estudar. 

 Portanto, isso pode ser considerado bom ou ruim, pois tais mudanças trariam um 
u do ovo  pa a os estuda tes, e t eta to esse ovo egi e pa a algu s poderia se 

tornar muito exaustivo tendo em vista as novas exigências. 
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ANEXO C – PRODUÇÕES FINAIS DIGITADAS 

 

PRODUÇÕES FINAIS 

TEXTO 1 – PF 01 

A educação no Brasil precisa de uma grande reforma, como essa reforma do ensino 

médio prende melhorar a ajudar os alunos em base de ´´ENSINO´´ 

          Em uma pesquisa retirada de um pequeno texto informa que ´´Metade dos jovens 

entre 15 e 17 anos está matriculado no ensino médio, a proporção dos que abandonaram a 

escola nessa etapa salto de 7,2% para 16,2% em 12 anos´´  

           Com a reforma nós achamos que com essa reforma a qualidade da educação brasileira, 

Vai ter dois caminhos, para quem quer estudar e fazer curso técnico, ou só para quem quer 

somente ESTUDAR. E ingressar na ´´UNIVERSIDADE´´ 

TEXTO 2 – PF 02 

Reformar ou não reformar o ensino médio? 

As pessoas vêm discutindo muito sobre a reforma do ensino médio, há muitos 

favoraveis e contarios a essa reforma. muitos jovens querem que isso aconteça, por que eles 

vão poder escolher o que vão estudar e que depois disso vão trabalhar, esses jovens querem 

começar a trabalhar logo, para ganhar seu próprio dinheiro, visto assim, muitos alunos só 

estudam para concluir logo o ensino, porque se conseguirem emprego cedo, muitos deles 

deixariam de estudar para ir trabalhar, mas há as atividades escolares e não da para deixar 

tudo para última hora, a reforma prevê o aumento da carga horária de 800 para 1400. 

      De acordo com o que estudei pelo textos, o governo está pensando que com essa 

reforma muitos vão voltar a estudar, além disso, querem cortar a obrigação dos alunos terem 

que estudar as 13 metérias, não vai mais ser todas as matérias obrigatorias, só português, 

Matemática, ciências humanas e ciências da natureza. 

      Visto assim, para o ensino médio ganhar uma reforma, falta a estrutura das escolas, ai 

depois vem com a reforma do ensino médio, querem fazer isso no brasil, por que viram que 

deu certo em outros paises e esquecem que no brasil é diferente, o brasil tem o maior indice 

de alunos que desistem de estudar, até alunos que nem começaram, nesse caso tem muitas 

coisas para reformar antes, ao invés de ficar se preocupando em reformar o ensino médio. 
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TEXTO 3 - PF 03 

Afinal, Reformar ou não? 

      Muito se sabe que muitas escolas no brasil enfrentam muitas dificuldades, por este 

motivo que surgiu a "evasão escolar", em que os adolescentes desistem dos estudos. as 

escolas sofrem com a falta de verbas, faltam melhores profissionais, que possam dar qualidade 

as aulas, etc. 

      Com base nisso, foi aprovada a reforma do ensino médio, a qual apresenta pontos 

positivos como: O aluno já poder ingressar no mercado de trabalho, entretanto, como ponto 

negativo é o fato de permitirem pessoas que não são profissionais podem dar aulas, por este 

motivo e outros que esta nova reforma não deverá ser aprovada ainda. Alguns professores 

precisam mesmo desta reforma, porque são poucos minutos que eles tem para dar todo o 

conteúdo, e quando consegue preparar tudo já se passou metade do seu tempo. 

      Precisa-se discutir mais sobre a nova reforma, muitas escolas ainda não estão 

preparadas estruturamente e tão pouco financeiramente, é preciso ter profissionais 

qualificados, precisa-se também de mais verbas, sem isso não teremos um bom ensino médio. 

Temos boas escolas no brasil bem estruturadas que já são de tempo integral, mas por outro 

tem escolas que não tem verbas nem para os equipamentos de pesquisa, quando essas "faltas 

de verbas" forem resolvidas nós teremos uma boa reforma. 

TEXTO 4 – PF 04 

O futuro do jovens  

 

É conhecimento geral que o Brasil é um país que deveria lutar mais para que melhore o 

que está acontecendo com toda essa violência, tantas mortes , o nosso país precisa de um 

bom presidente e de bastante estrutura.  

   Alguns argumentam que o Brasil é um país com dificuldades em muitas coisas e uma 

delas é a educação. Muitos adolescentes não frequentam a escola , e entre os que frequentam 

poucos são os que sabem das . Com 15 anos é para todos estarem no ensino médio e a maioria 

não está.  

Muito dizem que o novo ensino médio é uma reforma muito boa , porém os 

adolescentes não poderiam trabalhar por passar quase o dia todo na escola e eles teriam a 

liberdade de escolher as matérias . Porém o professor de filosofia e sociologia, Osmar Antônio 

Schoroh , do colégio estadual José de Anchieta é contra a reforma porque segundo ele , falta 
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estrutura às escolas para que o ensino ganhe mais qualidade. Poucas escolas têm boa 

estrutura.  Muitos jovens têm que trabalhar para ajudar a família e a ele mesmo pagando algo 

que o ajude no futuro. Metade dos jovens entre 15 e 17 anos não está matriculado no ensino 

médio. 

Por isso tudo a reforma não é uma boa idéia por não pensarem no futuro dos jovens , 

por não saber as opiniões deles, por não pensarem em reforma as escolas para colocarem os 

alunos. Por não pensarem nos pobres. O melhor a se fazer é deixar o ensino médio do jeito 

que está somente 4 horas e investir sim, na estrutura das escolas. 

 

TEXTO 5 – PF 05 

A estrutura de algumas escolas 

A reforma do ensino médio tem criado um grande conflito entre pessoas a favor e 

pessoas contra a essa mudança. 

Essa reforma tem como objetivo que as aulas sejam em tempo integral, ou seja, os 

alunos irão ficar o dia inteiro na escola estudando. 

Existem escolas que não apresentam estrutura para dar aulas o dia inteiro para os 

alunos, Esse é um fato muito discutido pelos alunos, até mesmo professores. Tem se discutido 

muito também, a questão de matérias em que português e matemática são obrigatórias  e o 

restante são escolhidas pelos próprios alunos. Um fato muito discutido também, é a questão 

do lanche que falta nas escolas, pois se já falta lanche em tempo de 4horas, imagine como vai 

ficar em tempo integral, Além disso tem a questão de alguns alunos quererem trabalhar mas 

por causa da escola eles não podem, entre outras coisas.  

Poderiam colocar menos tempo de estudo, sendo assim daria tempo do aluno poder 

trabalhar. 

TEXTO 6 – PF 06 

A reforma do ensino médio  

Muito se discute sobre a reforma do ensino médio no brasil e muitos apoiam e outros não pois 

existem motivos para as pessoas que não apoiam, um deles e que os horários na escola vão 

aumentar e ficar muito exaustivo para o aluno ir para a escola de manhã e chegar a noite e 

muito cansativo. 
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Um ponto importante na reforma é que no ensino médio os estudantes já podem 

começar a trabalhar, o Brasil ocupa o 53º lugar em educação, pois a educação está muito baixa 

e vários alunos abandonam os estudos causa do a ha ada evasão es ola  as vezes po  

motivos pessoais e as vezes abandonam pelas condições escolares precárias na sala de aula. 

    A medida provisória é uma tentativa de melhorar o ensino médio para que o aluno o 

conclua pronto para trabalhar e fala-se muito em ensino médio mas é necessário que aliado a 

uso, também pensar em questões estruturais como as condições físicas da escola, o salário dos 

professores, pois ficar um dia todo na escola sem um preparo, por exemplo mais lanche mais 

estrutura e menos bagunça, um ponto negativo e esse, sem estrutura para essa reforma do 

ensino médio. 

TEXTO 7 – PF 07 

A reforma é boa? 

   A reforma do ensino médio traz como pauta melhora a educação no Brasil, com esse 

objetivo de melhorar ate que daria certo, se a reforma não atrapalhasse. 

   Com essa medida provisória supostamente o ensino vá melhorar, 1.400 horas então, 

não precisamos de mais horas e sim de qualidade. 

   O ensino médio já é a sativo e o  .4  ho as e tão, e  se fala os fu io á ios 

com notório sa e , pois olo a  ual ue  pessoa pa a da  aula pa e e o e ta to desafiado , 

por isso e mais questões a reforma não tem qualidade. 

TEXTO 8 – PF 08 

A reforma do ensino médio foi aprovado através de uma medida provisória; acredita-

se que poderá melhorar a educação no Brasil portanto havera mudanças na carga horaria de 

800 para 1400 entre outras 

As escolas não terão estrutura para receber esta reforma. Entretanto, o imdice de 

abandono escolar é alto: 85,11% não está na sala de aula, dos 49,2 brasileiros de 15 anos 

pode ia  esta t a alha do, ou p eso, a d ogas ou at  o tos  

Não somos a favor, da reforma, o Brasil não está preparado para tantas mudanças 

como o aumento carga horaria de aula, a escolas não estão preparadas para essa mudanças  

TEXTO 9 – PF 09 
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O baixo desempenho dos estudantes no Brasil 

             Certamente, a tendência em responsabilidade com o Brasil esta cada vez, mas 

precária, pois as professores não podem ser os únicas responsáveis por esse senário de 

caus. Podemos concordar que os docentes não estão sendo os únicos culpados do 

baixo desempenho das crianças. 

             Conforme o desempenho do Brasil os estudantes estão com o índice de 

produção abaixo do nível esperado pelos docentes, portanto a escola publica deveria 

ser, mas rigorosa com relação as ensinamentos dos professores, além disso o ensino 

médio regular vai muda a evasão escola que criou o abismo social. 

            Dessa forma a educação só iria para frente com o desenvolvimento dos 

estudantes, da mesma forma o ensino médio poderia chegar os piores índices do 

nosso pai por causa da reforma que imporão ao nossa cidade. Pois todas as matérias 

são necessárias nas escolas, portanto de4vemos saber que a educação é fundamental 

como o ar que respiramos. Pois o equilíbrio do Brasil só depende de nossa sociedade. 

TEXTO 10 – PF 10 

Com a reforma o ensino vai melhora? 

 O Brasil é um grande pais e tem tudo para ser uma potência econômica, porém, com 

estrutura precária e com a falta de boas escolas fica difícil ter algum crecimento. Os poucos 

alunos que se formam grande parte vai para outros países, e assim o Brasil fica sem muitos 

profissionais realmente qualificados. 

 O Brasil está tentando implementar um novo sistema educacional no qual teria uma 

carga horária maior, e a retirada de materias que não são consideradas importantes como: 

Filosofia e Artes. estão querendo nós fazer de fantoches com a retirada dessas disciplinas. Com 

a reforma do ensino medio, assim chamado o tal sistema nos faz de cobaias diante do nosso 

país. 

 A reforma veio não com o intuito de melhora o ensino e sim de desviar a atenção da 

corrupção, a reforma não era necessária neste momento, nós estamos com a necessidade de 

melhorar a estrutura de todas as escolas do país, pelo fato de muitos alunos não saberem 
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interpretar um texto no 6º ano prejudica muito o ensino, sendo que era para ter sido 

incentivado a leitura desde a base. 

 Portanto, temos de exigir a melhoria nas estruturas escolares para o ensino do pais 

evolua, é isso não vai acontecer retirando matérias e nem aumentando, simplesmente, a carga 

horária. 

TEXTO 11 – PF 11 

A educação e seus desafios. 

       Em primeiro lugar, a Educação no Brasil hoje está enfrentando muitos desafios, 

principalmente as redes de ensino público de ensino fundamental e médio.  

      A reforma do ensino médio foi aprovada no atual governo em 2016.  

       Logo após essa proposta ter sido apresentada, pode-se afirmar que não é uma proposta 

interessante, para que nós alunos possamos passar o dia na escola. 

     Com a reforma do ensino médio, a carga horaria irá aumentar. Nós passar por dia 4 horas 

numa escola, já não aguentamos muito, devido à falta de estrutura e como vamos passar o dia 

numa escola desse jeito? 

     Segundo um texto lido sobre a reforma do ensino médio foi apresentado que qualquer 

pessoa poderia ser professor. Se uma pessoa é formada em engenheiro, vai dar aula de outra 

matéria?  

    Com essa proposta foi visto que poucas pessoas cursarão as licenciaturas, é só chegar numa 

escola e dizer que tem condições de dar aula, desse jeito como vamos aprender?  

     Com a proposta, apenas só Português e Matemática serão obrigatórias. Nós que estamos no 

nono ano for para o ensino médio, se a escola for tempo integral vamos ter que escolher um 

curso para poder estudar.  

        A reforma do ensino médio deve ser pensada bastante deve ser pensando ns alunos, ou se 

ter uma boa estrutura na escola. 

 TEXTO 12 – PF 12 

A reforma do ensino medio 
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    A reforma do ensino medio, pode mudar nossa evasão nas escolas e flexibilizar as 

matérias ensinadas aos alunos, e será implantada  no ano de 2018 em todas as escolas 

estaduais.  

   Em 2016, foi divulgada por uma emissora  de televisão que o presidente da 

república  implantaria a reforma  do ensino  médio, e nessa reforma será colocada a formação 

em técnicos, e algumas matérias como: filosofia, história, sociologia, artes, e educação física, e 

entrar  a vigor em 2018. 

    Com essa reforma muitos jovens, a maioria serão prejudicados principalmente de 

regiões pobres.  

 Sabe-se que alguns  estudantes jovens protestam sobre essa reforma no ensino 

médio, principalmente de escolas públicas, mas embora  algumas escolas públicas tem uma 

boa qualidade no ensino.  

     Com essa reforma irá almentar o horário de aulas passando de 4 horas para 7 horas 

em tempo integral, ao mesmo tempo a carga horária dos professores irá passar de 800 horas 

para 1.400, isso para alguns alunos será bom e necessário, e irá  melhorar na aprendizagem.  

    Essa reforma já foi aprovada pela medida provisória e irá ser iniciada em 2018 

     E importante rever se realmente  esse ato de  tirar  essas matérias, e implantar o novo 

ensino. 

   A educação brasileira precisa de uma educação melhor. 

TEXTO 13 – PF 13 

 Novo Ensino Médio: O Que realmente deveria mudar 

             É de conhecimento geral que a educação no Brasil encontra-se em uma situação nada 

favorável à população. A estrutura escolar brasileira é totalmente precária. E o currículo 

inchado é um dos  maiores fatores que leva o estudante à evasão, e a escola não tem verba 

nem recursos para mantê-los interessados nos estudos. 

             Com próposito de reformar o ensino médio foi aprovada por meio de medida provisória 

o projeto Nova Ensino Médio, que tem o sistema que flexibiliza o currículo disciplinar em que 

as disciplinas de Português, Matemática e Inglês são os componentes obrigatório obrigatórios, 

- os outros componentes vão ser definidos pelo BNCC - e aumenta a carga horária de 800 

horas por ano à 1400 horas. Além disso, o aluno pode optar pelos cursos técnicos 

profissionalizante para preenchimento de carga horária. 
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               Indubitavelmente, a flexibilização do currículo e a possibilidade de o jovem escolher 

uma profissão poderiam trazer melhoras no ensino. Porém, a retirada de Artes, Educação 

Física e principalmente Sociologia e Filosofia não seria o mesmo de retirar o nosso po- 

der crítico e nos transformar em máquinas de trabalho? 

                É totalmente relevante que essa reforma seja repensada. Pois não existe dificuldades 

apenas no ensino médio e sim na educação em geral. Temos de observar que o resultado no 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) não irá melhorar se somente 

melhorarmos a educação pela metade. É de grande necessidade reformar a educação por 

completo. Afinal de contas, quem garante que os jovens passem para o ensino médio se não 

conseguem sair do ensino básico? 

                  A reforma precisa visar a melhora de todo o ensino. 

 

TEXTO 14 – PF 14 

 

Como seria a Reforma do Ensino Médio no Brasil? 

   Muito se tem discutido, recentemente, acerca da Reforma do Ensino Médio no Brasil, 

ela demorou mas agora foi aprovada, é na maioria das escolas estão vendo resultados 

incríveis. 

   Mas como seria nas escolas que não têm muita estrutura? Esse problema é apenas a 

ponta do iceberg, por exemplo, sem laboratórios para estudar o corpo humano, é sem sala de 

informática, fica difícil manter os alunos interessados nos estudos para que isso vá em frente e 

melhore cada vez mais. 

   Portanto, eu sou contraria a Reforma do Ensino Médio no Brasil, pois escolas sem 

estruturas não adianta nada, é a mesma coisa que procurar uma agulha no palheiro. Sem 

estrutura não da, pois os alunos não vão se interessar em ficar o período integral só sentado 

na sala olhando para os professores. Somos jovens temos de ir além das salas de aulas.  

TEXTO 15 – PF 15 

 

Implantar a reforma ou não? Eis a questão  

A reforma do ensino médio foi criada para aumentar o tempo de 800 horas 

para 1400 horas anuais nas escolas. Isso causou uma grande desavença entre a 

sociedade. 
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Com tudo a reforma do ensino médio propôs um acordo para que a reforma 

fosse criada para os alunos pagarem apenas as disciplinas que ele vai querer se formar. 

Segundo eles o nosso currículo inchado diminuirá, justamente por causa que as 

matérias serão escolhidas. 

Embora tudo isto seja exposto, o que chama mais atenção é o fato de como a 

reforma oferece a opção de fazer cursos, sim por um lado eles estão certos pois muitos 

não pretende fazer uma faculdade então com esses cursos técnicos seria até um meio 

de trabalho para alguns. 

Com isso chegamos à conclusão que a reforma é pra ser aplicada sim, porém 

para essa reforma acontecer a gente vai ter que ter uma grande melhoria nas escolas 

em termo de estrutura, e os professores com o bom currículo, só assim a educação vai 

melhorar. 

TEXTO 16 – PF 16 

Reforma do Ensino Médio: mais um passo ao regresso? 

 Muito se debate, hoje em dia, sobre a Reforma do Ensino Médio, uma vez que a 

proposta oferece a flexibilização da grade curricular e período integral. Dentre tantos aspectos, 

a formação do professor e matérias não-obrigatórias precisam ser mais debatidas. A 

participação da sociedade é inegável ao se falar de educação.  

 Um dos pontos da Reforma do Ensino Médio é que professores poderão ser 

contratados por notório saber. É preocupante saber que qualquer pessoa poderá entrar em 

uma sala de aula e lecionar. O professor é a profissão que forma outras profissões, e qualquer 

pessoa sem concurso poder dar aula desvaloriza, e muito, o professor. Com certeza o Ensino 

Médio precisa de uma reforma, no entanto, o ensino por notório saber é uma decisão um 

tanto contraditória, já que coloca a educação dos alunos em risco. 

 Sabe-se que a evasão escolar é grande, e dentre muitos motivos, um deles é a falta de 

relação de certos assuntos com o cotidiano. A decisão da Reforma promete a flexibilidade da 

grade curricular, com a não-obrigatoriedade de algumas disciplinas. Pensando assim, se cria a 

ilusão de que essa proposta resolveria os problemas. Toda matéria tem sua importância, tanto 

no aprendizado, como no caráter do indivíduo, como Artes e Filosofia. Retirar essas matérias 

da grade curricular seria mais um passo ao regresso. 

 Portanto, a Reforma não é uma boa decisão. Claro que o Ensino Médio precisa de 
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mudanças, mas essa em questão não é a solução. O foco agora é reparar os erros de muitos 

anos, como a falta de investimento em educação, por exemplo, de uma forma que todos sejam 

beneficiados.  

TEXTO 17 – PF 17 

Todos sabemos que a revoma começo em 2016 mas tem aconteceto mundança desde 

muito ante de voce nasce assim essa revoma não e de agora mas sim de muito tempo atras.   

Alguns professores afimam e melho para os menores porque ele consiguir emprego 

ssenhores pessoas carantes voces acha isso certo ele pensam que e bom para as pessoas 

carentes ss bom para consigui um bom emprego outra coisa que acontecem e que a evasão 

essa e muito grade garotos abadona a escola para entra numa escola de futebool.  

Outra coisa que vai incomodar o senho e vai ser intrgral vai ser 7 horas de aula por dia 

assim nem burro aguenda os meninos vão aguenta 7 horas por dia?não! Mais eles quere bota 

assim.  

Portanto não e assim de tudo mau materias boa vão continua mas não dar a revoma 

vai ser devaga do que rapido. 

TEXTO 18 – PF 18 

A Reforma do ensino médio no Brasil 

 

      Desafiar uma sociedade a viver, eventualmente, sem educação digna para os jovens 

brasileiros é um passo muito perigoso. Saber que o próprio país mal investem em 

conhecimento, para aprimorar e preparar seu futuro criar não apenas uma máquina de 

produção, os alunos são o futuro e terão que resistir. 

     Exemplificar a evasão como um dos mais poderosos motivos da desistência escolar 

brasileira, sem lembrar da infraestrutura inadequada a falta de ampliação e de melhorias. É 

pouco para explicar os resultados desastrosos para o desenvolvimento educacional. 

 

       Possivelmente saber-se que a reforma do ensino médio não terá melhor opção ser 

tomada, neste momento diante da crise, entretanto não vimos avanços com o pouco que 

investiram no Brasil. 

       Dizer que a qualidade  vai mudar é uma atitude precipitada portanto o continente 

Brasileiro não tem condições suportar este conceito. 
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TEXTO 19 – PF 19 

 

A reforma do ensino médio só irá piorar a qualidade da educação  

   A reforma do ensino médio foi um assunto bastante comentado. Por um lado, existem 

pessoas que são a favor da reforma por acreditar que com isso, a educação terá bons 

resultados, por outro lado, existem pessoas que são contra a essa reforma.  

   As pessoas favoráveis à reforma, defendem a ideia de que algumas matérias irão 

deixar de ser obrigatória, pela opção do ensino técnico e por achar que os alunos irão 

aprender mais pelo fato de passar mais tempo na escola.  

   O correto seria que essa reforma não fosse aprovada, pois para isso, as escolas 

precisam ter uma boa estrutura. Além disso, todas as matérias são importantes é não 

podemos aceitar também que contratem pessoas de notório saber para dar aula, pois para ser 

para ser professor tem que ter uma boa formação. 

   Levando em conta os aspectos observados, podemos perceber que a reforma do 

ensino médio não irá melhorar a situação, portanto a solução é investir na qualidade da 

educação e tornasse as matérias mais atrativas, para que os alunos tenham mais vontade de 

aprender. 

TEXTO 20 – PF 20 

 Reforma do Ensino Médio  

    Não precisamos ser especialista sobre a Educação para saber que precisamos da 

reforma do Ensino Médio, pois é impossível fazer com que os alunos se interessem pelos 

ensino das 13 matérias da forma que está. 

     Existem grupos de alunos com interesse em matérias como Matemática ou Ciências da 

Natureza. O que querem, então só apenas a área de conhecimento. 

      Por outro lado, é preocupante muitos alunos não terem interesse pelas disciplinas o 

Brasil é um dos dez países ontem tem mais desistência dos alunos. 

      Sabe-se, que sem verbas, as escolas se darão (Mal), A situação da educação está 

precária, "para que haja uma mudança neste quadro é preciso que á sociedade como um todo 

esteja unida". 

 

TEXTO 21 – PF 21 
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Ensino Médio: a reforma 

      Muito se tem falado e discutido a respeito da reforma do ensino médio, para muitos 

vai trazer bons benefícios para alunos de baixa renda, como a oportunidade de entrar no 

mercado de trabalho, escolher a sua trajetória no ensino e várias outras coisas. 

     Por outro lado, quem é contra fala que não há estrutura nas escolas, que os 

professores não estão preparados para isso e que o governo tem que melhorar os 

investimentos. 

     O propósito da reforma do ensino médio e que tem que haver mudanças, 

primeiramente no governo como querem mudar a carga horária de 800 aulas para 1400, sé 

muita das vezes falta infraestrutura e verba nas escolas, não havendo merenda, como querem 

fazer a reforma do ensino médio se ainda não melhoraram a educação, portanto, tem que 

haver uma votação para que isso venha adiante e seja intendido, Reforma do ensino médio 

2018. 

TEXTO 22 – PF 22 

A reforma do ensino médio  

Muito se tem discutido a respeito da reforma do ensino médio, pois o governo 

brasileiro tem uma nova forma para implantar no Brasil, que vem dado certo em países mundo 

a fora, sendo assim esse assunto tem dividido opiniões por parte dos estudantes. 

     De acordo com as informações dadas em jornais, entrevistas, e outros meios de 

comunicação, a carga horaria também está prestes a aumentar de 800(tempo atual) para 

1400, além de quererem cortar a obrigação dos alunos em ter que estudar 13 matérias ,nessa 

mudança eles farão o primeiro ano, e um período do segundo o estudo dessas tais disciplinas, 

e em outro período do segundo junto com o resto do terceiro ano ,poderão escolher em que 

vão querer se especializar (matemática, linguagens, ciências humanas e da natureza) , com isso 

acredita-se que desse modo os alunos terão mais gosto em estudar. 

    Portanto, isso pode ser considerado bom ou ruim, pois tais mudanças trariam um 

u do ovo  pa as os estuda tes , e t eta to esse ovo egi e pa a algu s pode ia se 

tornar muito exaustivo tendo em visto as novas exigências. 
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ANEXO D - PRODUÇÕES PARA DIAGNÓSTICO DIGITALIZADAS 
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ANEXO E – PRODUÇÕES REESCRITAS DIGITALIZADAS 
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ANEXO F – PRODUÇÕES FINAIS DIGITALIZADAS 
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