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RESUMO 

 

A pesquisa interpretativista e interventiva revelada nesta dissertação é uma proposta de 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para o nono ano do ensino fundamental, com base 

na articulação das três práticas de linguagem (prática de leitura de textos, prática de produção 

de textos e prática de análise linguística). Essa proposta surgiu após observarmos e refletirmos 

sobre práticas de ensino tradicionais de Língua Portuguesa no cotidiano de algumas escolas e 

de depararmos com conhecidas dificuldades de leitura e de escrita dos alunos. Logo, três 

questionamentos surgiram a partir desse cenário da educação: 1) Como tornar o ensino-

aprendizagem da linguagem menos fragmentado? 2) Como transformar alunos em leitores e 

produtores de textos proficientes? 3) Podem os mitos clássicos serem utilizados como 

referencial literário e linguístico para instigarem os alunos à leitura e à produção de texto? 

Assim, com a intenção de cooperarmos para mudanças nesse cenário, nosso objetivo geral é 

aperfeiçoar a leitura, a produção de textos e a análise linguística, fomentando os 

conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e interacionais do aluno a partir de mitos clássicos 

de Ovídio. Almejamos alcançar esse objetivo integrando oito mitos das Metamorfoses de 

Ovídio, o artigo de opinião e a pontuação, em práticas na sala de aula.  Nesta pesquisa, temos 

como sujeitos os alunos do nono ano, da turma A, da Escola Municipal Jornalista Rubens 

Manoel Lemos; a concepção de linguagem adotada é interacionista; a metodologia para a 

execução das práticas de linguagem é o procedimento Sequência didática, sugerido pelos 

pesquisadores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Também fundamentam teoricamente este 

trabalho Joseph Campbell, (1990), Antonio Candido (1995), Geraldi (2012), Ingedore Koch 

(2006), Rodrigues (2008), os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) e outros teóricos das 

diferentes práticas de linguagem. 

   

 

Palavras-chave: Ensino articulado. PCNs. Metamorfoses. Práticas de linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT (REVER) 

 

 

The interpretative and interventional research revealed in this dissertation is a teaching-

learning proposal of the Portuguese Language for the ninth year of elementary school, based 

on the articulation of the three language practices (text reading practice, text production 

practice and linguistic analysis practice). This proposal emerged after observing and reflecting 

on traditional Portuguese language teaching practices in the daily life of some schools and 

encountering familiar reading and writing difficulties of the students. Therefore, three 

questions arose from this scenario of education: 1) How to make language teaching and 

learning less fragmented? 2) How to turn students into readers and producers of proficient 

texts? 3) Can classical myths be used as literary and linguistic references to instigate students 

to read and produce text? Thus, with the intention of cooperating for changes in this scenario, 

our general objective is to improve the reading and the production of texts, fomenting the 

student's linguistic, encyclopedic and interactive knowledge from classic Ovid myths. We aim 

to achieve this goal by integrating eight myths of Ovid's Metamorphoses, the opinion article 

and the punctuation, into practices in the classroom. In this research, we have as subjects the 

ninth grade students, from class A, of the Escola Municipal Jornalista Rubens Manoel Lemos; 

the conception of adopted language is interactionist; the methodology for the execution of 

language practices is the Didactic sequence procedure, suggested by the researchers Dolz, 

Noverraz and Schneuwly (2004). Theoretically, this work is based on Joseph Campbell 

(1990), Antonio Candido (1995), Geraldi (2012), Ingedore Koch (2006), Rodrigues (2008), 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) and other theorists of different language 

practices. 

 

Keywords: Articulate teaching. PCNs. Metamorphoses. Language practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os alunos do Ensino Fundamental II demonstram muitas dificuldades por não terem o 

hábito da leitura nem da escrita, conforme observaram Kleiman e Sepulveda (2012). Esses 

obstáculos surgem em suas vidas ainda crianças, como destacaram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de língua portuguesa, referentes às quatro primeiras séries da Educação 

Fundamental: “No ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso 

escolar, tem sido a questão da leitura e da escrita.” (BRASIL, 1997, p. 19). Leyla Perrone-

Moisés (2006, p.18) vai ao encontro dessa afirmação quando diz que a raiz do problema está 

nos cursos básicos devido aos alunos não adquirirem as competências mínimas exigidas para 

a leitura e a escrita. Essas competências não desenvolvidas pelos alunos, muitas vezes, ainda 

podem acompanhá-los durante a adolescência e segui-los adiante, no transcorrer da sua 

juventude. Contribuindo para a permanência desse quadro, em algumas escolas, alguns 

profissionais da educação que poderiam mediar a aprendizagem dessas competências, não 

conseguem ou não sabem como fazer isso, assim, muitos discentes apresentam as mais 

diversas dificuldades em suas vidas escolares e na aprendizagem da linguagem dentro do 

ambiente escolar.  

 No entanto, dominar a leitura e a escrita é fundamental para que os alunos possam agir 

e interagir em uma sociedade extremamente letrada e possam avançar nas práticas sociais que 

realizam, dentre elas, a leitura pelo prazer. Esse domínio também está assegurado nas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Um dos entraves, porém, é que leitura e 

escrita, usualmente, ocupam espaços secundários no ensino da linguagem, em favor do ensino 

da gramática normativa; ou, quando ministradas no ensino da língua, são dissociadas. Essa 

dissociação, muitas das vezes, manifesta-se semelhante ao ensino de três componentes 

curriculares distintos: leitura, produção de texto e análise linguística.  

Porém, os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante denominados PCNs) há 

muito orientam que um ensino-aprendizagem eficaz de Língua Portuguesa perpassa pela 

articulação entre leitura, produção de texto e análise linguística, as quais, por sua vez, estão 

inseridas “em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a 

língua e a linguagem.” (BRASIL, 2001, p.34). Sendo assim, é praticando essa orientação em 

sala de aula, mediada pelo professor, que o aluno – sujeito ativo na ação de aprender – pode 

superar suas dificuldades e romper com suas limitações, pois, ainda segundo os PCNs:  
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é na prática de reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a 

construção de instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da 

competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas 

situações de interação. (BRASIL, 2001, p.34) 

 

Então, após observarmos e refletirmos sobre práticas de ensino tradicionais de Língua 

Portuguesa (LP) no cotidiano de algumas salas de aulas, alguns questionamentos surgiram: 1) 

Como tornar o ensino-aprendizagem da linguagem menos fragmentado? 2) Como transformar 

alunos em leitores e produtores de textos proficientes? 3) Podem os mitos clássicos ser 

utilizados como referencial literário e linguístico para instigarem os alunos à leitura e à 

produção de texto?  

Desse modo, para tentarmos responder a estes questionamentos, nesta pesquisa 

interventiva, utilizamos a articulação entre leitura, produção de texto e análise linguística 

(preconizado há tempos pelos PCNs) para promover o ensino-aprendizagem de língua 

materna em sala de aula. Com base nessa perspectiva, nosso objetivo geral é aperfeiçoar a 

leitura e a produção de textos fomentando os conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e 

interacionais do aluno a partir de mitos clássicos de Ovídio. Nossos objetivos específicos são 

estimular a leitura de textos literários clássicos; promover práticas que consolidem as 

habilidades de leitura e escrita; mostrar os aspectos composicionais e discursivos do artigo de 

opinião; e refletir acerca do emprego da pontuação na organização estrutural e no processo de 

construção de sentidos dos textos. 

Portanto, na sala de aula, foram articulados o mito, o artigo de opinião e a pontuação. 

Inicialmente, foram escolhidos alguns mitos consagrados pelo escritor clássico Ovídio em 

Metamorfoses devido ao fascínio que esse gênero discursivo literário causa nas pessoas, 

principalmente em jovens. Joseph Campbell (1990, p. 25) retrata bem esse fascínio: “Jovens 

em geral simplesmente se deixam arrebatar pelo assunto”. Essas narrativas míticas foram 

utilizadas como estímulo à leitura literária e à produção textual dos alunos do nono ano do 

ensino fundamental da Escola Municipal Jornalista Rubens Manoel Lemos, no Município de 

Parnamirim/ RN, com idades entre 13 e 16 anos. 

A partir de discussões propiciadas pelas leituras desses mitos clássicos e de reflexões 

comparativas entre mitologia clássica e eventos do mundo moderno
1
, criamos um ambiente 

propício de meditação em que os alunos exprimiram suas impressões, amadureceram ideias, 

deram suas opiniões e, por fim, estimulados e seguros, puderam exercer a prática de escrita de 

                                                 
1
 Entendemos como “eventos do mundo moderno” acontecimentos da atualidade como: a violência de gênero, a 

mulher na sociedade, o homem na sociedade, a luta do bem contra o mal, a ética e os valores em questão, 

diferenças sociais etc. 
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um artigo de opinião. E durante, tanto a prática de leitura quanto a prática de produção de 

texto, a pontuação que tanto faz parte do processo de “construção de significação”, como da 

“organização dos enunciados” (BRASIL, 2001, p. 36), apareceu como aspecto linguístico 

analisado e refletido.  

Contudo, fez-se necessário organizar didaticamente todo o processo de ensino-

aprendizagem proposto. Os PCNs citam em “Organizações Didáticas Especiais” alguns 

modelos didáticos; entre eles estão os “módulos didáticos” e, mais adiante, a sequência 

didática e as exigências para sua organização (BRASIL, 2001, p. 88). Nesta pesquisa, a 

metodologia utilizada para o ensino-aprendizagem articulado de LP é a sequência didática. 

Conforme Dolz et al. (2004, p. 96) “Uma „sequência didática‟ é um conjunto de atividades 

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

Ou seja, a sequência didática é uma metodologia que auxilia o aluno a falar ou escrever um 

gênero de acordo com certa situação comunicativa. 

E, para uma melhor compreensão acerca desta pesquisa, vejamos sua estrutura e 

organização. Esta dissertação, além da introdução, é composta por quatro capítulos.  

No Capítulo 1, realizamos um levantamento acerca do ensino de LP, considerando a 

teoria proposta nos documentos oficiais e a prática efetivada em sala de aula. Na seção 1.1, 

escrevemos comentários e considerações de alguns teóricos sobre o ensino de LP e a 

educação no Brasil. Na seção 1.2, fizemos um breve levantamento do que foi orientado sobre 

o ensino da língua materna em alguns documentos oficiais como a LDB, os PCNs e a Base 

Nacional Comum Curricular
2
 (BNCC). Depois, na seção 1.3, apresentamos algumas 

experiências, análises e reflexões já realizadas por alguns estudiosos acerca das orientações 

feitas pelos PCNs. 

No Capítulo 2, justificamos a leitura do texto literário clássico por alunos do nono ano 

do ensino fundamental, especificamente de oito mitos das Metamorfoses de Ovídio. Na seção 

2.1, focalizamos a leitura literária em sala de aula, considerando seu caráter humanizador, 

fundamental e vital; na seção 2.2, o enfoque foi dado à importância da literatura clássica; na 

seção 2.3, comentamos sobre o poder atrativo do mito; e na seção 2.4, justificamos a escolha 

do escritor clássico Ovídio, bem como a de Metamorfoses (seção 2.4.1). Na seção 2.4.2, 

explicamos a escolha – dentre os mitos desta obra – do corpus composto por oito mitos que 

foram lidos e analisados em sala de aula; e realizamos uma breve apresentação de cada um 

deles.  

                                                 
2
 A Base Nacional Comum Curricular ainda estava em discussão e a versão aqui trabalhada é uma proposta 

preliminar de 2016. 
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No Capítulo 3, explicamos, separadamente, as três práticas de ensino nesta pesquisa, 

tomando como base orientações dos PCNs e considerações de diferentes teóricos (GERALDI, 

2012; RODRIGUES, 2008; BEZERRA e REINALDO, 2013). Inicialmente, na seção 3.1, 

discorremos sobre a prática de leitura e a produção de sentidos dos mitos como gênero 

literário analisados; depois, na seção 3.2, explanamos acerca da prática de produção de texto 

do gênero discursivo artigo de opinião; e em seguida, na seção 3.3, esclareceremos a prática 

de análise linguística e a relevância da pontuação nos textos.   

No Capítulo 4, colocamos em prática o ensino integrado orientado pelos PCNs e 

proposto nesta pesquisa interventiva. Na seção 4.1, apresentamos a organização metodológica 

de ensino utilizada, a sequência didática (SD de agora em diante) e sua aplicação nas três 

práticas de linguagem – prática de leitura, prática de produção de texto e prática de análise 

linguística. Em seguida, na seção 4.1.1, contextualizamos a escola e a turma na qual 

aconteceu a pesquisa e intervenção. Na seção 4.1.2, explicamos a SD proposta para a leitura 

de oito mitos das Metamorfoses. Na seção 4.1.3, esclarecemos a proposta de SD para a 

produção do gênero artigo de opinião. Na seção 4.2, relatamos como aconteceram as 

aplicações das SDs. Na seção 4.2.1, relatamos como se deram as práticas de leitura; na seção 

4.2.2, como ocorreu a SD de produção de texto; e na seção 4.2.3, como ocorreu a reflexão 

sobre a pontuação, durante a intervenção escolar. Na seção 4.3, realizamos reflexões e 

análises sobre os dados e as práticas.  

Portanto, com essa pesquisa e intervenção, esperamos contribuir para práticas 

pedagógicas significativas no que se referem ao ensino da LP.   
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1 TEORIA VERSUS PRÁTICA ACERCA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

O QUE SABEMOS?  

 

1.1 Algumas considerações sobre o ensino de língua portuguesa e a educação brasileira  

 

 Há muitos anos, o ensino de Língua Portuguesa (LP) vem sendo debatido no Brasil, 

como nos asseguram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): “O ensino de Língua 

Portuguesa tem sido, desde os anos 70, o centro da discussão acerca da necessidade de 

melhorar a qualidade de ensino no país”. (BRASIL, 2001, p. 17). E desde a década de 70 à 

atualidade, teorias e práticas de ensino da LP vêm sendo inovadas no decorrer dos anos. 

  No entanto, essas inovações não têm sido suficientes para promoverem resultados 

expressivos na educação brasileira, isso porque não é somente aprimorando o ensino de LP 

que o cenário educacional apresentará as mudanças necessárias. Em “O papel da literatura na 

escola”, Regina Zilberman (2009, p. 14) faz a seguinte constatação: “Com efeito, os 

problemas educacionais permanecem, tendo-se somado novas razões às antigas queixas”. A 

autora cita ainda quais seriam as queixas (aprendizagem dos alunos, situação do professor, 

desolação, desestímulo, sentimentos de decepção e fracasso); quais seriam as razões (políticas 

públicas dirigidas à educação, empobrecimento da escola pública, diferenças de ensino entre 

ricos e pobres, maus tratos aos professores) e quais seriam os resultados negativos para a 

educação brasileira (as performances negativas em avaliações contínuas como PISA, SAEB, 

etc.) (ZILBERMAN, 2009, p. 14).  Portanto, diante desse cenário no qual o Brasil ainda 

apresenta dificuldades quanto à educação e à aprendizagem de LP, refletiremos acerca de 

alguns entraves que o ensino da língua materna enfrentou ou tem enfrentado. 

 Uma questão bastante abordada no início da década de 80 foi o modo como a LP era 

ministrada nas escolas. Leitura, produção de textos e análise linguística faziam parte das 

disciplinas de Português ou de Comunicação e expressão, mas eram separadas didaticamente. 

Essa fragmentação passou a ser discutida por teóricos, e alguns deles ainda evidenciaram a 

existência de dicotomias, como: 1) a dicotomia no ensino de língua e ensino de literatura 

(LEITE, 2012, p.17; OSAKABE, 2012, p. 29) e 2) a dicotomia no ensino da língua e ensino 

da metalinguagem (POSSENTI, 2012, p. 37; GERALDI, 2012, p.45).  

 Dicotomia 1. Embora o ensino de Literatura estivesse consolidado nos currículos 

brasileiros, sua ministração passou a ser segregada do ensino da língua, como também, 

bastante reduzida, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Em relação a essa questão, 

Lígia Chiappini de Moraes Leite escreveu em seu artigo no ano de 1986: 
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Hoje a separação se acentuou: da disciplina de Comunicação e expressão, no 

ensino fundamental, não faz parte a Literatura – que só vai entrar no 

programa de ensino médio, entendida como história literária ou apresentação 

de autores e obras exigidos no vestibular. No ensino fundamental, o que 

acontece é a entrada esporádica de um ou outro livro, ou de fragmentos, e o 

domínio dos chamados paradidáticos. (LEITE, 2012, p.17). 

 

 Essa separação foi bastante criticada por diversos teóricos que a relacionavam à 

imposição de programas tradicionais do ensino de gramática, priorizado nas escolas. 

“Compartimentação artificial do saber” que ignora o trabalho que a literatura faz com a 

palavra. (LEITE, 2012, p.18). Haquira Osakabe também concordava com Leite sobre essa 

dicotomia. Segundo ele: 

 

A raiz está, portanto, num conceito de educação pautado sobre o critério 

absoluto da informação que secciona o saber, organizando-o em saberes 

especializados: o conhecimento da língua é o conhecimento de informações 

sobre ela e o conhecimento da Literatura também se resume nessa mera 

função informativa. A consistência formadora de ambos os campos fica 

assim elidida, e a divisão, inevitável. (OSAKABE, 2012, p.29). 

 

 

Essa divisão também foi observada em relação à dicotomia 2. E outra vez, é a 

prioridade dada ao ensino de gramática nas escolas que a promove. Dessa vez, porém, está 

no cerne da questão o aprendizado e a utilização da variedade padrão. Oportunizar seu 

domínio pelos diversos e variados alunos que frequentam a escola não condiz com a 

dicotomia existente entre o ensino da língua e ensino da metalinguagem. Para João 

Wanderley Geraldi: 

 

Tradicionalmente prevaleceu o ensino da descrição linguística – eu diria que 

nem sequer a tradição prevaleceu, mas o exemplário de descrições 

previamente feitas, pois na escola não se aprende a descrever fatos novos, 

formular hipóteses de descrição, etc. O que se aprende, na verdade, é 

exemplificar descrições previamente feitas pela gramática. (GERALDI, 

2012, p.47). 

 

Percebemos, a partir disso, que além do privilégio que o ensino da gramática alcançou, 

sua aplicação em sala tornou-se monótona e repetitiva.  No entanto, essa forma de ensinar não 

promove o domínio do uso da língua em situações concretas de interação, como entender e 

produzir enunciados (GERALDI, 2012, p.45). Conclusão semelhante a de Sírio Possenti 

(2012, p. 37 e 38): “O domínio de uma língua é o resultado de práticas efetivas, significativas, 
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contextualizadas”. Ou “O domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio de uma 

metalinguagem técnica.”  

A partir de reflexões sobre essas dicotomias e sobre o ensino fragmentado ministrado 

nas aulas de Português, tão tradicionalmente enraizados, surgiram propostas para 

aprimorarem as práticas em sala de aula. Para tanto, romper essa tradição no ensino de LP 

perpassaria também pela articulação das Práticas de linguagem. E com vistas ao ensino 

integrado, Geraldi  foi categórico: “Em trabalhos anteriores, defendi o ponto de vista de que o 

ensino de Língua Portuguesa  deveria centrar-se em três práticas: leitura de textos, produção 

de textos e análise linguística. (GERALDI, 2012, p.88) 

A proposta de Geraldi foi bem recebida no meio acadêmico. Suas teorias serviram 

como uma das bases para os PCNs de LP, que tiveram a versão final do ensino fundamental II 

concluída em 1998. Esse documento oficial passou então a auxiliar escolas e professores no 

desafio de buscar melhorias para as práticas de ensino-aprendizagem. Contudo, um longo 

caminho entre teoria e prática foi e continua sendo percorrido, uma vez que os mais diversos 

obstáculos se interpuseram entre as duas
3
.  

 

 

1.2 O que dizem alguns documentos oficiais sobre o ensino de língua portuguesa?  

  

 Alunos dos anos finais da educação básica, muitas vezes, percorrem sua trajetória 

escolar apresentando as mais diversas dificuldades quanto ao domínio da leitura e da escrita 

durante o processo de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa (LP). Essas dificuldades 

colocaram, décadas atrás, o ensino da língua materna no centro da discussão sobre a 

necessidade de melhoria na qualidade do ensino no Brasil (BRASIL, 2001, p.17).  Observemos 

então alguns dos documentos oficiais que foram necessários para que uma mudança teórica 

significativa, nesse panorama da educação, fosse possível. 

 A terceira Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, Lei 9394/96 – LDB, de 20 de dezembro 

de 1996) sancionada no país proporcionou significativas mudanças. Ela surgiu após a década 

de 80, na qual muito se discutiu e refletiu sobre o ensino de LP orientado pela perspectiva 

gramatical e o ensino descontextualizado da metalinguagem. 

 A LDB deixou clara a necessidade da educação escolar vincular-se ao trabalho e à 

prática social, e que, embora ela seja dever da família e do Estado, “tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

                                                 
3
 Algumas experiências, análises e reflexões sobre teoria e prática serão focalizadas na seção 1.3 deste capítulo.                                 
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qualificação para o trabalho.” (BRASIL, Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996). 

Diretrizes mais que suficientes para que fossem ampliadas as ações dos alunos com a 

linguagem para além do ambiente escolar. 

 Quanto às dificuldades de leitura e de escrita, a LDB oficializou a necessidade de 

solucioná-las ainda no ensino fundamental.  Leiamos o texto na íntegra:  

 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, 

obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; (BRASIL, Lei nº 

9394/96, de 20 de dezembro de 1996, grifos nosso). 

 

 

Ou seja, de acordo com a lei que rege a educação brasileira, o pleno domínio da leitura 

e da escrita são requisitos básicos para o aprendizado. Essa premissa, a partir daí, gerou outras 

discussões, uma vez que ela não poderia ficar apenas no papel, mas deveria ser colocada em 

prática na vida dos estudantes brasileiros. 

Surgem então, no cenário da educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

com o intuito de, efetivamente, construírem uma escola voltada para a formação de cidadãos 

com revisão dos currículos vigentes no país. Esses Parâmetros deveriam, entre outros, “servir 

de apoio às discussões e ao desenvolvimento do projeto educativo da escola, à reflexão sobre 

a prática pedagógica, ao planejamento das aulas,” e especialmente, contribuir para formação e 

atualização profissional. (BRASIL, 2001, p. 5). 

Os PCNs, a partir de seu surgimento em 1997, tornaram-se referência para as 

discussões curriculares na educação, inclusive para o ensino de LP. Esse documento oficial do 

Ministério da Educação
4
 propunha um ensino integrado e articulado em torno dos eixos “uso 

da língua oral e escrita e do eixo reflexão sobre língua e linguagem”. Essa nova perspectiva se 

contrapunha ao ensino tradicional e fragmentado, no qual leitura e escrita eram pouco 

trabalhadas, em favor do ensino da gramática normativa, largamente difundido. Na prática, a 

disciplina Língua Portuguesa chegou a fragmentar-se em três conteúdos distintos: leitura, 

gramática e redação. Essa fragmentação migrou para alguns livros didáticos e também para 

diversas escolas. Em algumas particulares,  os três conteúdos chegaram a ter três professores 

diferentes.  

                                                 
4
 PCNs de 3º e 4º ciclos do ensino fundamental – Língua Portuguesa. 
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 Em relação à importância da LP, LDB e PCNs se complementam. O artigo 1º, inciso 

2º da LDB rege o seguinte: “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.” (BRASIL, Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996). Essa lei, portanto, 

deixa evidente que, para os alunos conseguirem agir em uma sociedade grafocêntrica como a 

contemporânea e tenham sucesso nas práticas sociais que intentam, é necessário mais que o 

domínio da gramática normativa. Os PCNs asseguram que “O domínio da linguagem, como 

atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por 

uma comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena participação social”. 

(BRASIL, 2001, p. 19). 

Mas esse domínio fica comprometido quando focado apenas no ensino desarticulado, 

conforme dito anteriormente, pois ele se dá pela totalidade das práticas de linguagem. E é na 

escola que isso precisa acontecer: 

 

Ao invés de organizar o ensino em unidades formatadas em “texto”, “tópicos 

de gramática” e “redação”, fechadas em si mesmas de maneira desarticulada, 

as atividades propostas no ambiente escolar devem considerar as 

especificidades de cada uma das práticas de linguagem em função da 

articulação que estabelecem entre si. (BRASIL, 2001, p. 36). 

 

 

 O termo “articulação” indica conexão, relação entre as partes. Uma proposta de ensino 

inovadora para atualização de currículos e para formação de professores, tão adaptados à 

segmentação no ensino de LP. Mas essa nova proposta estende-se também ao objeto de 

ensino, que passa a ser o texto como unidade e a diversidade de gêneros. Sobre essa nova 

perspectiva, consideremos o que os PCNs apresentam quando se referem à reflexão sobre a 

linguagem: 

 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade 

de ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o 

falante tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua 

Portuguesa correspondem, principalmente, a atividades discursivas: uma 

prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de 

produção de textos orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise 

e reflexão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção 

de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua 

competência discursiva. (BRASIL, 2001, p. 27) 

 

 

 Essa ampliação, contudo, deve ir além do trabalho metódico com a matéria gramatical, 

orientação que também é seguida pela recente Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 

LP na proposta preliminar. A BNCC surgiu como exigência da LDB e também determina 
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diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do Brasil, como ensino de qualidade 

para os alunos e melhor formação para os professores. Embora esse documento ainda esteja 

em debate, a versão preliminar do componente Língua Portuguesa evidencia que seu ensino 

seja de forma articulada. Consideremos essas duas passagens:  

 

A meta do trabalho com a Língua Portuguesa, ao longo da Educação Básica, 

é a de que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam a ler e 

desenvolvam a escuta, construindo sentidos coerentes para textos orais e 

escritos; e a escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações de 

interação diversas, apropriando-se de conhecimentos linguísticos relevantes 

para a vida em sociedade. (BRASIL, 2016, p. 87). 

 

(...) faz-se necessário que, aliado ao estudo dos usos da língua em situações 

de leitura, escrita e oralidade, apresentem-se, também, objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento relacionados ao conhecimento das normas 

que regem a Língua Portuguesa. (BRASIL, 2016, p. 89). 

 

 

 Não é apenas o ensino articulado que já tinha sido proposto pelos PCNs que aparecem 

na BNCC. Nela também há a perspectiva discursiva da linguagem, os conceitos de discurso e 

gêneros textuais/discursivos e ainda, o texto como unidade de ensino. Essa proposta de ensino 

inovador “dialoga com um conjunto de documentos e orientações oficiais – como os 

Parâmetros e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio” (BRASIL, 2001, p. 89) e mostra-se coerente com a LDB. 

Logo, diante desse conjunto de documentos e orientações oficiais para a educação 

brasileira, concluímos que, nessa área, teoricamente, obtivemos um grande avanço no Brasil. 

Avanço teórico que, consequentemente, chegou até algumas práticas do ensino de LP. 

 

 

1.3 O que já existe acerca do ensino de Língua Portuguesa proposto pelos PCNs: 

algumas experiências, análises e reflexões 

 

 Na seção anterior, conhecemos alguns documentos e orientações oficiais que, 

teoricamente, objetivaram transformar o panorama da educação brasileira nos últimos vinte 

anos. Teorias que também alcançaram o ensino de LP em sala de aula, na maioria das vezes 

fragmentado e voltado para o ensino tradicional da gramática normativa. Agora, proposto de 

forma articulada e organizada “em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita, e 

a reflexão sobre a língua e a linguagem.” (BRASIL, 2001, p.34). Mas o novo ensino de LP 

proposto pelos PCNs é viável? Como transformar essa teoria em prática?  Nesta seção, 
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conheceremos algumas experiências realizadas com o ensino articulado, os gêneros 

discursivos e, ainda, o texto como unidade de ensino. 

 Conforme escrito na seção anterior, o país vivenciou um longo período no qual 

preconizava o ensino da gramática descontextualizada na LP, e por isso os domínios da leitura 

e da escrita ficavam comprometidos. No entanto, havia uma grande discussão, críticas e 

reflexões acerca desse ensino tradicional. Os PCNs citam esse movimento em sua introdução: 

 

A nova crítica do ensino de Língua Portuguesa, no entanto, só se 

estabeleceria mais consistentemente no início dos anos 80, quando as 

pesquisas produzidas por uma linguística independente da tradição 

normativa e filológica e os estudos desenvolvidos em variação linguística e 

psicolinguística, entre outras, possibilitaram avanços nas áreas de educação e 

psicologia da aprendizagem, principalmente no que se refere à aquisição da 

escrita. (BRASIL, 2001, p.17). 

 

 

 É, portanto, nos anos 80 que alguns teóricos iniciam, no Brasil, a construção dos 

alicerces para uma nova proposta metodológica para o ensino de LP. João Wanderley Geraldi 

foi um deles. Beth Marcuschi e Maria Angélica F. da Cunha (2013, p. 11) comentam sobre 

sua contribuição e chamam a perspectiva do teórico de “inaugural”. Inaugurar um novo 

ensino-aprendizagem de LP requereu do professor aposentado da Unicamp muita reflexão e 

atualização e conhecimentos teóricos (GERALDI, 2014). A concepção de linguagem como 

forma de interação foi seu grande embasamento teórico. De fato, a linguagem interacionista 

foi extremamente importante para subsidiar a proposta das três práticas de linguagem, a partir 

do texto como unidade de ensino. Para ele, essas três práticas são tão importantes que as 

considera como “Unidades básicas do ensino de português” (GERALDI, 2012, p. 59). 

 A concepção de linguagem como forma de interação, quanto ao ensino-aprendizagem 

em salas de aulas, mudou e continua mudando as práticas pedagógicas de milhares de 

professores. No início dos anos 80, ela foi utilizada como alicerce para projetos de ensino de 

LP em algumas cidades, como também percorreu todo os anos 80 e, nos anos 90, foi uma das 

concepções que fundamentaram o ensino articulado proposto nos PCNs.  

 Retomemos as questões formuladas inicialmente: “Mas o novo ensino de LP proposto 

pelos PCNs é viável? Como transformar essa teoria em prática?”. Responderemos a esses 

questionamentos citando algumas experiências, análises e reflexões lidas em Roxane Rojo 

(2000); Arthur (2002) e Maria Auxiliadora Bezerra e Maria Augusta Reinaldo (2013). 

Importante observar a ordem cronológica em que os textos foram publicados por eles 

demonstrarem o tempo em que ocorrem as discussões acerca de teoria versus prática.  
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Em Rojo (2000), após projetos e pesquisas desenvolvidos em 1998 e 1999, diversos 

autores apresentam em comum a discussão em torno de conceitos básicos da teoria dos 

gêneros do discurso e os PCNs. “Os PCNs, as práticas de linguagem (dentro e fora da sala de 

aula) e a formação de professores”; “PCNs gêneros e ensino de língua: faces discursivas da 

textualidade”; “Modos de transposição dos PCNs às práticas de sala de aula: progressão 

curricular e projetos” são três títulos de ensaios que nos chamaram bastante atenção. A 

contribuição dos parâmetros, na visão de Rojo, é um avanço para a educação do Brasil:  

 

A elaboração e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental representam, em minha opinião, um avanço 

considerável nas políticas educacionais brasileiras em geral e, em particular, 

no que se refere aos PCNs de Língua Portuguesa, nas políticas linguísticas 

contra o iletrismo e em favor da cidadania crítica e consciente. (ROJO, 2008, 

p. 27). 

 

 

 Sérgio Roberto Costa também expressou sua opinião favorável aos PCNs. É da 

seguinte forma que ele inicia seu ensaio: 

 

Os PCNs constituem um grande avanço para o ensino/aprendizagem de 

leitura e produção de textos na educação básica (nível fundamental e médio) 

por proporem uma metodologia de enfoque enunciativo discursivo a ser 

desenvolvida nas salas de aulas. Por consequência, quebram a concepção de 

ensino tradicional de língua materna de feitio normativo e conceitual. 

(COSTA, 2008, p. 67)  

 

 

 Esse reconhecimento acerca das qualidades positivas e inovadoras dos PCNs para o 

ensino de LP também aparece nos demais ensaios. O que não exime o documento oficial de 

também receber críticas dos autores.  

Em dado momento, Rojo revela que o objetivo de atividades realizadas no simpósio 

Praticando os PCNs: dos Parâmetros Curriculares Nacionais à prática de sala de aula era o 

de “Examinar a questão do preenchimento entre a teoria e a prática” e debater sobre as novas 

práticas propostas (ROJO, 2008, p. 10). Segundo a autora, isso foi necessário devido ao pouco 

esclarecimento que havia sobre as teorias existentes no documento oficial na época. Inclusive, 

uma grande preocupação da autora era como fazer a transposição dessa teoria para a prática 

em sala de aula, fato que consideramos como um sério obstáculo. A construção da 

compreensão da teoria da enunciação e da teoria dos gêneros do discurso e o processo de 

reflexão da língua que implica em uma rediscussão do ensino de gramática. (ROJO, 2008, p. 

31 e 32), foram os principais entraves para a transposição didática. 
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Nos outros ensaios, cada autor, a sua própria maneira, aponta pontos positivos e 

negativos dos PCNs. Alguns analisam as teorias, outros fazem intervenções e analisam os 

resultados, há também aqueles que, após as experiências, dão sugestões metodológicas. Todos 

comprometidos e contribuindo para o sucesso da nova proposta de ensino de LP. 

O segundo e terceiro títulos utilizados nesta seção são um artigo e um livro, 

respectivamente. Embora sejam de décadas distintas e o artigo tenha sido escrito por um autor 

e o livro por duas, esses textos têm em comum a prática de análise linguística como objeto de 

pesquisa. Os dois títulos também suscitam a interpretação de que essa temática ainda não é 

bem compreendida pelas pessoas, principalmente pelos professores de língua portuguesa. 

Tanto Monstro à solta... análise linguística na escola: apropriações de professoras das séries 

iniciais ante as novas prescrições para o ensino de gramática, quanto Análise Linguística: 

Afinal a que se refere? parecem tentar elucidar um dos problemas levantados por Roxane 

Rojo: o processo de reflexão da língua que implica em uma rediscussão do ensino de 

gramática.  

A expressão “Monstro à solta...” no título da obra de Morais revela quão assustadora e 

problemática tem sido a prática de análise linguística em substituição ao ensino da gramática 

normativa. Já “Afinal a que se refere?” no título da obra de Bezerra e Reinaldo deixa explícito 

que a maioria das pessoas nem ao menos sabe o que é. E como é possível trabalharmos o 

ensino articulado proposto pelos PCNs, os quais articulam prática de escuta e de leitura de 

textos e prática de produção de textos orais e escritos e prática de análise linguística (BRASIL, 

2001, p. 27), se não sabemos de que forma? Ou se continuamos com as práticas antigas de 

predominar a gramática normativa?  

Bezerra e Reinaldo assinalam que, em relação à prática de análise linguística, é 

necessário conhecer sua fundamentação teórica e aceitar o novo nas práticas de ensino (2013, 

p. 33). Sobre esse eixo do ensino de LP, as autoras advertem:  

 

Entretanto, instituída como eixo de ensino, a prática de análise linguística 

não tem sido abordada na mesma proporção em que são os eixos de leitura e 

escrita. Em outras palavras, os estudos teóricos sobre unidades linguísticas 

não têm tido repercussão acentuada no campo do ensino de línguas, 

percebendo-se uma ruptura nos materiais didáticos: de um lado a inovação 

das abordagens de leitura e escrita, fundamentadas em perspectivas teóricas 

enunciativa, e de outro, constatamos de modo geral, o estudo do componente 

linguístico à luz da norma e/ ou da descrição estrutural, sem estabelecer uma 

relação com o plano textual-enunciativo. (BEZERRA e REINALDO, 2013, 

p. 33 e 34).  
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Sobre permanecer com as antigas práticas, Morais escreveu: “Diferentes estudos 

constatam que é sobretudo no eixo „análise linguística‟ que a escola  se revela uma instituição 

conservadora”. (2002, p. 202). Essa constatação aconteceu devido à experiência de Morais 

com professoras das séries iniciais. Vamos focalizar um pouco nessa pesquisa. 

Incialmente, Morais faz uma breve explanação sobre a necessidade de transformar o 

conhecimento acadêmico em objeto de ensino-aprendizagem, ressaltando que essa 

transformação precisa ser feita de maneira adequada para surtir o efeito desejado, constatação 

semelhante a de Rojo (2000).  E também relembra que, mesmo antes da pesquisa, em 

programas de formação continuada, era perceptível a preocupação dos professores diante da 

nova proposta de ensino: 

 

observamos entre aqueles mestres uma grande “intranquilidade” no que diz 

respeito ao como ensinar os antigos conteúdos gramaticais.  O espectro de 

decisões tomadas pelos docentes parecia incluir desde a ausência de ensino 

(de gramática), à manutenção das antigas práticas de 

transmissão/memorização de regras e de nomenclatura gramatical, as quais, 

muitas vezes, coexistiriam com situações de leitura e produção textuais em 

contextos significativos. (MORAIS, 2002, p. 202).  
 

 O autor, durante sua pesquisa, observou que essa manutenção das práticas antigas, 

deve-se muito ao desconhecimento da fundamentação teórica, também observada por Bezerra 

e Reinaldo (2013). Morais diz ainda que, em meio ao que existe de consenso entre os 

especialistas acerca da análise linguística, alguns problemas surgem quando ocorre a 

transposição da teoria para a prática em sala de aula, como a priorização do texto como 

unidade didática e quanto ao nível em que a escola deverá promover a reflexão sobre a língua. 

 Seu artigo finaliza analisando os resultados obtidos após pesquisa realizada com 12 

professoras que ensinavam nas séries iniciais da rede pública de Recife em 2000. Nele, 

Morais conclui que: “As tentativas de inovar revelaram uma série de limites e contradições 

nas apropriações elaboradas pelas mestras estudadas.” 

Esses limites e contradições, na obra de Bezerra e Reinaldo, foram percebidos quando 

elas pesquisaram propostas de análise linguística presentes em livros didáticos de LP. De 

acordo com as autoras:  

 

Analisando coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa destinadas aos 

anos finais do Ensino Fundamental, publicadas no período de 2000 a 2010, 

constatamos, pelo menos, três tendências relacionadas ao estudo das 

unidades da língua: a primeira conserva a perspectiva da gramática 

tradicional (...); a segunda adota denominações relacionadas à análise 

linguística (influenciadas pelas teorias da Linguística moderna), mas ora 
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aborda exclusivamente temas da tradição gramatical (nomenclatura e 

classificação da palavra e da frase), (...); e a terceira tendência também adota 

denominações relacionadas à análise linguística, mas sem abordagem 

sistematizada de tema, nem de atividades a eles correspondentes. 

(BEZERRA e REINALDO, 2013, p. 52)   
 

 

 As conclusões a que chegaram os três últimos autores, vão ao encontro das conclusões 

a que chegaram os dos ensaios organizados por Roxane Rojo (2000). Todos reconhecem as 

qualidades dos PCNs, juntamente com as contribuições que eles têm dado ao ensino da LP e 

da viabilidade de sua aplicação no contexto de sala de aula. Mas juntos, e diferentemente, 

reforçam a necessidade de mais esclarecimento sobre as fundamentações teóricas que 

subjazem o documento oficial. E também propõem mais atenção e metodologias eficazes na 

transposição da teoria para a prática em sala de aula. Portanto, isso tudo responde 

afirmativamente às questões formuladas no início desta seção.   
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2 METAMORFOSES E A LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO CLÁSSICO   

 

2.1 Literatura e leitura literária 

 

 Há muito se discute a relevância da literatura, bem como seu lugar e função na escola. 

Antonio Candido (1995), Ligia Chiappini de Moraes Leite (2012), Haquira Osakabe (2012), 

Marisa Lajolo (1993), Leyla Perrone-Moisés (2006), Regina Zilberman (2009), dentre outros, 

compõem um grupo de especialistas que diligentemente debate essas questões. Porém, em 

meio às diversas contribuições desses profissionais, uma afirmação parece representar o que 

pensam acerca do ensino da literatura na escola: “A literatura, como disciplina escolar e 

universitária, parece ameaçada a desaparecer.” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 17). Essa 

constatação evidencia-se ao compararmos como era o ensino da literatura e como é na 

atualidade.   

 Antes da década de 1980, do século XX, a literatura era vista como relevante no 

ensino da língua materna. “A literatura encarnava a utopia de uma escola renovada e eficiente, 

de que resultavam a aprendizagem do aluno e a gratificação profissional do professor.” 

(ZILBERMAN, 2009, p. 13). Essa visão devia-se ao público (elite na sua maioria) a que a 

educação brasileira era destinada, uma vez que havia uma maior identificação com o que era 

ensinado: norma padrão e literatura canônica. No entanto, os anos passaram e um novo 

público chegou às escolas, procedente do campo e da periferia e sem identificação com o que 

era ministrado, sobretudo com a literatura canônica. Além disso, algumas políticas 

educacionais aconteceram (ZILBERMAN, 2009). Logo, diante de tamanhas mudanças, mas 

de permanentes problemas, especificamente os de leitura e os de escrita, o texto literário foi 

sendo descentralizado no ensino. Sobre isso, Leite e Perrone-Moisés nos esclarecem: 

 

Hoje a separação se acentuou: da disciplina de Comunicação e expressão, no 

ensino fundamental, não faz parte a Literatura – que só vai entrar no 

programa de ensino médio, entendida como história literária ou apresentação 

de autores e obras exigidos no vestibular. No ensino fundamental, o que 

acontece é a entrada esporádica de um ou outro livro, ou de fragmentos, e o 

domínio dos chamados paradidáticos. (LEITE, 2012, p.17). 

 

“(...) notou-se o „desaparecimento‟ da disciplina Literatura no ensino médio 

de vários estados brasileiros. O ensino da literatura foi substituído por ou 

diluído sob a fórmula “comunicação e expressão”. (PERRONE-MOISÉS, 

2006, p. 19).  
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 Essa descentralização ou “desaparecimento” também encontra nos atuais documentos 

oficiais respaldo para continuar assim. Língua e literatura passaram a se chamar Linguagens, 

códigos e suas tecnologias. “Linguagens” nesse contexto entende-se como multimídia e 

considera a linguagem verbal como mais uma dentre tantas.  

 Mas como observamos, a leitura literária na escola já teve seu lugar consagrado e o 

atual “desaparecimento” dela em sala de aula não foi algo que aconteceu de um momento para 

outro. Sair do centro para as extremidades e, algumas vezes, até ao esquecimento levou a 

leitura literária a percorrer um longo caminho. “Pode-se situar na virada dos anos setenta para 

os anos oitenta a data em que se intensificaram e expandiram as discussões relativas à leitura 

na escola e ao papel da literatura no ensino.” Nessa época, “o livro apresentava-se como o 

receptáculo soberano e insofismável do texto.” (ZILBERMAN, 2009, p. 12 e 13). 

A partir desse momento, ter a literatura como fomentador da leitura na escola não 

surtia mais os resultados esperados. A resposta “para que tipo de leitura estimular?” não se 

resumia mais apenas à leitura literária. Zilberman recorda: 

 
Quando se expandiu a escola brasileira, na esteira do processo de 

modernização da sociedade, associada à industrialização, à migração do 

campo para a cidade e ao crescimento da população urbana, aquela resposta 

mostrou-se insuficiente. Os novos contingentes não se identificaram com a 

norma culta e desconheciam a tradição literária, a quem cabia apresentar, 

talvez pela primeira vez. (ZILBERMAN, 2009, p. 15). 

 

 

 Logo, diante desse novo contexto, escola e professores se viram despreparados para 

realizar a tarefa de apresentar o texto literário aos “novos contingentes”, o que permanece até 

a atualidade.  

 No entanto, o direito à literatura na escola é uma bandeira que os teóricos 

continuamente têm erguido, a exemplo de Maria do Rosário Longo Mortatti: 

 

Ao longo de todo esse processo escolar, o ensino de língua portuguesa deve 

se basear na diversidade de tipos de modalidades de textos, privilegiando a 

leitura de textos literários, mesmo não constando, nos currículos do ensino 

fundamental e do ensino médio, disciplina com denominação „literatura‟ ou 

„literatura infantil e juvenil‟. (MORTATTI, 2014, p. 8). 

 

Essa leitura de textos literários deve acontecer com vistas à democratização do saber e 

à formação de leitores eficientes. Especialistas como Zilberman (2009) têm sugerido que o 

texto literário volte às salas de aulas, dessa vez, porém, ajustado aos novos tempos e 
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considerando o novo público. Isso não significa dizer que metodologias e obras mais 

tradicionais não possam fazer parte das abordagens em sala, porém é necessário ir além.  

O professor e sua metodologia dirigida a um grupo de alunos específicos são 

elementos decisivos para que o ajuste entre o antigo e o novo aconteça e funcione. Mas, “Por 

trás da boa intenção de promover a aproximação entre alunos e textos, há um equívoco de 

origem: tenta-se aproximar os textos – simplificando-os aos alunos, no lugar de aproximar os 

alunos a textos de qualidade.” (BRASIL, 2001, p.25). E infelizmente, como temos 

presenciado, escolher o texto e como trabalhá-lo na escola, há muito deixou de ser função do 

professor e passou a ser das editoras. Acerca disso Lajolo enfatiza: 

 

Não parece que o que fazer com o texto literário na sala de aula seja ainda de 

sua competência. Já faz alguns anos que decidir isso é da competência de 

editoras, livros didáticos e paradidáticos, muitos dos quais se afirmaram 

como quase monopolizadores do mercado escolar, na razão direta em que 

tiraram dos ombros dos professores a tarefa de preparar as aulas. (LAJOLO, 

1993, p. 14 e 15).  

 

 

Por isso, quando consideramos editoras tomando decisões que caberiam aos 

professores, entendemos que o direito dos alunos à literatura - brasileira ou estrangeira; local 

ou clássica -  fica comprometido, uma vez que esse direito perpassa pela escolha do professor, 

a qual deveria ser orientada pela sua relação com seus alunos em particular. Dessa maneira, 

observamos um afastamento entre o profissional e a matéria-prima a ser trabalhada, como 

também entre ele e o público ao qual se destina o texto literário, e isso precisa ser resolvido 

para que a leitura literária volte a acontecer nas salas de aulas.  

   Um fato muito positivo, porém, é que, para muitos teóricos (CANDIDO,1995) e 

(LLOSA, 2004), literatura e vida confundem-se, relacionam-se e integram-se. Esses grandes e 

sérios motivos servem de base para que defendam o direito à literatura para todos, 

independente de gênero, etnia ou classe social. Dessa forma, pessoas de todas as idades e 

instruções, inclusive alunos de escolas públicas, estariam aptas e legitimadas a terem direito 

novamente e usufruírem dos benefícios que a literatura proporciona. Para compreendermos 

melhor a importância da literatura para o indivíduo, observemos o que destacou Vargas Llosa: 

 

A literatura (...) diferentemente da ciência e da técnica, é, foi e continuará 

sendo, enquanto existir, um desses denominadores comuns da experiência 

humana, graças ao qual os seres vivos se reconhecem e dialogam, não 

importa o quão distintas sejam suas ocupações e desígnios vitais, as 

geografias e as circunstâncias em que existem, e, inclusive, os tempos 

históricos que determinam seu horizonte. (LLOSA, 2004, p. 352). 
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Além de ser importante, a literatura tem seu caráter fundamental e vital. Candido a 

considera como um bem incompressível: 

 
(...) e chegando mais perto do tema eu lembraria que são bens 

incompressíveis não apenas os que asseguram sobrevivência física em níveis 

decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis 

certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 

liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, 

etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à 

literatura. (CANDIDO, 2004, p. 241). 

 

 

E sendo a literatura considerada como algo imprescindível, tê-la como humanizadora 

ratifica ainda mais o seu grande valor: 

 

Entendo aqui como humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 

que confirma ao homem aqueles traços que reputamos como essenciais, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, boa disposição para com 

o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres, o cultivo do humor. (CANDIDO, 2004, p. 249)   

 

 

Perrone-Moisés também vai ao encontro do que escreveram Llosa e Candido acerca da 

literatura, justificando veementemente, de forma detalhada, o poder e a abrangência que o 

ensino da literatura proporciona: 

 

(...) por que ensinar literatura? Sintetizando o que tem sido dito por 

numerosos teóricos, responderíamos: 1) porque ensinar literatura é ensinar a 

ler, e sem leitura não há cultura; 2) porque os textos literários são aqueles em 

que a linguagem atinge seu mais alto grau de precisão e sua maior potência 

de significação; 3) porque a significação, no texto literário, não se reduz ao 

significado (como acontece nos textos científicos, jornalísticos, técnicos), 

mas opera a interação de vários níveis semânticos e resulta numa 

possibilidade teoricamente infinita de interpretações; 4) porque a literatura é 

um instrumento de conhecimento e de autoconhecimento; 5) porque a ficção, 

ao mesmo tempo que ilumina a realidade, mostra que outros mundos, outras 

histórias e outras realidades são possíveis, libertando o leitor de seu contexto 

estreito e  desenvolvendo nele a capacidade de imaginar, que é um motor das 

transformações históricas; (...) (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 27 e 28). 

 

   

Concluímos, portanto que, somados os benefícios da literatura para a vida, não há 

dúvidas de que ela deva fazer parte da rotina dos estudantes, lida e valorizada.  No entanto, 
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isso precisa ocorrer independente de classes sociais para que todos possam ter acesso ao texto 

literário. Candido e Perrone-Moisés explicam porque: 

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que um 

homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e 

aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, 

ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção 

popular, o provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é 

grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à 

pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas. (CANDIDO, 

1995, p. 256-257) 

 

 

Ora, o ensino da literatura, de qualquer nacionalidade, não é elitista, mas 

democratizante. O livro ainda é o objeto cultural mais barato e acessível, e o 

texto do Dom Quixote ou de Dom Casmurro é o mesmo, num volume 

encadernado em papel bíblia ou num exemplar de banca de jornal. 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 28). 

 

  

Dessa forma, excluir dos estudantes de escolas públicas o direito à literatura por 

considerar os textos difíceis, complexos e inacessíveis a eles, vai de encontro ao proposto 

pelos próprios especialistas e PCNs. Perrone-Moisés (2006, p. 28) adverte: “Oferecer aos 

alunos apenas aquilo que já consta em seu repertório é subestimar sua capacidade de ampliar 

esse repertório. Qualquer que seja a extração social do aluno, sua inteligência lhe permite a 

aprendizagem da leitura literária.”. Portanto, praticar a leitura de mitos clássicos de Ovídio no 

nono ano do ensino fundamental é acreditar, principalmente, na capacidade que os alunos da 

turma possuem.  

   

    2.2 Clássicos e literatura clássica 

 

  O ensino da literatura clássica enfrenta momentos difíceis na atualidade, bem como a 

leitura literária de um modo geral, já explanada na seção anterior (2.1). Llossa contribui com 

essa constatação ao dizer: “No entanto, não há dúvida, temos cada vez menos leitores 

literários em geral,” (LLOSA, 2004, p. 350). Esse fato de diminuírem os leitores de literatura 

e dentre eles, os de literatura clássica (considerada por alguns como difícil e antiquada), 

também tem impedido que mais pessoas tenham acesso à cultura clássica como um todo. 

Portanto, nesta seção, pretendemos demonstrar o quão é relevante a literatura clássica no 

mundo moderno. 

 Apesar de serem textos escritos e pensados ainda na antiguidade, a literatura clássica 

conduz valores universais e atemporais. Contém questões humanas que até hoje nos dizem 



28 

 

respeito e transcendem os limites do tempo. Podemos perceber essas características em se 

tratando de mitologia, conforme Campbell relatou: 

 

Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a 

ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que 

construíram civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm a 

ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, 

com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os 

sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim 

que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação, de uma 

ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e 

vivificadora, que você não quererá abrir mão dele. (CAMPBELL, 1990, p. 

15) 

 

 Porém, não são somente os mitos que atravessam no tempo e revelam múltiplos 

significados para nossa vida, reconhecemos que toda boa literatura o faz. A boa literatura, 

inclusive, “também é um questionamento radical do mundo em que vivemos.” (LLOSA, 

2004, p. 359). E se somos questionados, buscamos respostas, mesmo que não 

intencionalmente. O clássico tem essas respostas, ele nos ensina, revela e surpreende: 

 

O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes 

descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber) 

mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se 

liga a ele de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita 

satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de 

uma pertinência. (CALVINO, 1993, p.12). 

 

 

Mas, se o clássico tem tanto a nos dizer e mostrar, como identificá-lo em meio à 

literatura? Candido considera clássico ou literatura erudita “as formas mais complexas e 

difíceis da produção escrita das grandes civilizações.” (CANDIDO, 1995, p. 242); Calvino 

propõe algumas definições: 

 

2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem 

os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se 

reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para 

apreciá-los. (CALVINO, 1993, p. 10). 

 
7. Os clássicos são aqueles que chegam até nós trazendo consigo as marcas 

das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na 

cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na 

linguagem ou nos costumes). (CALVINO, 1993, p. 11). 
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 Entre as doze definições de clássico propostas por Calvino (1993), essas duas e a de 

Candido abrangem, de certa forma, aquilo que já compreendemos sobre o que seja um 

clássico. No entanto, essa compreensão vai além da capacidade do aluno como leitor 

inexperiente e, por isso, precisa ser promovida pelo professor, com bastante atenção. Os PCNs 

orientam: 

 

que o aluno venha a descobrir ou perceber com a mediação do professor ou 

de outro leitor; da leitura mais ingênua que trate o texto como mera 

transposição do mundo natural para a leitura mais cultural e estética, que 

reconheça o caráter ficcional e a natureza cultural da literatura. (BRASIL, 

2001, p. 71). 

 

 Com base nesse direcionamento e visando ao aprimoramento do aluno como leitor faz-

se necessário que a literatura, especificamente a literatura clássica, seja apresentada e 

apreciada no ambiente escolar, ainda no ensino fundamental. Calvino também faz referência 

às leituras clássicas na juventude: 

 

De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela 

impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, 

inexperiência da vida. Podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas no 

sentido que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, 

recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de 

valores, paradigmas de beleza: todas, coisas que continuam a valer mesmo 

que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude. (CALVINO, 

1993, p. 10). 

 

Como observamos, o escritor italiano não rechaça o jovem nem a leitura que ele faz de 

um clássico, mas somente particulariza essa leitura dentre tantas outras. Calvino, na realidade, 

reforça que os clássicos sejam oferecidos na escola:  

 

a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de 

clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá  depois 

reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos 

para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam são aquelas que 

ocorrem fora e depois de cada escola. (CALVINO, 1993, p. 13). 

 

 Essa obrigação citada por Calvino traz ainda mais responsabilidade para as escolas e 

precisa ser acatada, pois um aluno dificilmente poderá acessar os clássicos, literatura ou 

cultura, fora do ambiente escolar.  

Sobre esse difícil acesso e também considerando a relevância da literatura clássica 

para o mundo moderno, Candido narra um exemplo no qual operários italianos em 
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treinamento optam em conhecer a literatura italiana como a Divina Comédia, e em sua 

avaliação ele é taxativo: 

 

Este belo exemplo leva a falar no poder universal dos grandes clássicos, que 

ultrapassam a barreira da estratificação social e de certo modo podem 

redimir as distâncias impostas pela desigualdade econômica, pois têm a 

capacidade de interessar a todos e portanto devem ser levados ao maior 

número. (CANDIDO, 1995, p. 261, grifos nosso). 

 

 Sabemos que “grandes clássicos” faz referência a obras antigas consagradas da 

literatura, como a própria Divina comédia; a Ilíada; a Eneida e tantas outras. Dentre essas 

obras, destacamos as Metamorfoses, de onde foram escolhidos oito mitos para a prática de 

leitura nesta pesquisa interventiva. Para falar um pouco sobre a obra, Alberto Farmhouse: 

 

Se há obra da antiguidade que merece o rótulo de „sem igual‟, ela é 

certamente as Metamorfoses. Figura, a par da Eneida de Virgílio, como das 

maiores criações literárias da cultura romana. (...) E nenhuma outra obra da 

Antiguidade Clássica exerceu maior influência na cultura europeia, em 

particular na arte, literatura e música. (ALBERTO, 2014, p. 10). 

 

Logo, levar as Metamorfoses de Ovídio para os alunos de uma escola pública pode 

representar para eles, talvez, uma única oportunidade de conhecerem um pouco de literatura 

clássica greco-romana, bem como o universo representado pelos mitos e metamorfoses 

narrados em seus episódios e como como foram escritos. O vocabulário, figuras e inversões 

podem ser lidas com “impaciência, distração, inexperiência”, mas o importante é que sejam 

lidas e deixem suas marcas, pois “A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos 

é melhor do que não ler os clássicos.” (CALVINO, 1993, p.16).  

 

    2.3 Mitologia e seu poder de atração 

 

 Há muito, o mito atrai, encanta, comove, surpreende. Pessoas de todas as idades e 

épocas se depararam em algum momento de suas vidas com as narrativas míticas, e como 

literatura, os mitos, ainda que datem dos tempos antigos, fazem parte do repertório cultural da 

sociedade. O mito como gênero narrativo descortina fatos e/ou sentimentos, aparentemente 

desconhecidos pelo próprio ouvinte ou leitor. Ele subsiste no tempo devido a sua 

peculiaridade. Integrante da história de diversos povos, sua existência não se explica. Segundo 

Pierre Grimal: 
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o “mito” não tem outro fim senão ele mesmo. Quer se acredite nele ou não, 

ao bel-prazer, por um ato de fé, quer seja considerado “belo” ou verossímil, 

ou simplesmente porque se deseja acreditar nele. O mito se vê, assim, 

atraindo à sua volta toda a parte irracional do pensamento humano: ele é, 

pela própria natureza, aparentado da arte, em todas as suas criações. 

(GRIMAL, 2000, p. 6) 

 

 Grande é esse poder de atração. Do irracional ao racional, as pessoas se deixam 

envolver e identificam nos mitos semelhanças entre seus pensamentos ou suas vidas.  

 

Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a 

ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que 

construíram civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm a 

ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, 

com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os 

sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim 

que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação, de uma 

ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e 

vivificadora, que você não quererá abrir mão dele. (CAMPBELL, 1990, p. 

15). 

 

 Mas, não basta apenas identificar-se com o mito, aprender com ele também é 

importante. Dessa vez, porém, de uma forma mais envolvente e intensa, como acontece com 

os jovens. Campbell relata a experiência deste público com o mito: “Jovens em geral 

simplesmente se deixam arrebatar pelo assunto. A mitologia lhes ensina o que está por trás da 

literatura e das artes, ensina sobre a sua própria vida. É um assunto vasto, excitante, um 

alimento vital.” (CAMPBELL, 1990, p. 25). 

 

O contato com o mito, portando, também conduz ao aprendizado. Homens de todas as 

épocas se ampararam nesta literatura ficcional para transmitirem conhecimentos, filosofias, 

experiências, pontos de vistas, ideologias; como também, utilizaram os mitos para 

promoverem tão somente o deleite. Thomas Bulfinch escreveu antes de comentar alguns 

mitos em seu livro:  

 

Propomo-nos a contar episódios relativos àquelas divindades, que nos 

chegaram dos antigos, e aos quais aludem, com frequência, poetas, ensaístas 

e oradores modernos. Desse modo, nossos leitores poderão, a um só tempo, 

distrair-se com as mais encantadoras ficções que a fantasia jamais criou, e 

adquirir conhecimentos indispensáveis a todo aquele que se quiser 

familiarizar com a boa literatura de sua própria época. (BULFINCH, 2006, 

p. 7). 
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Percebemos então, que o mito suscita tanto a leitura em busca do conhecimento, 

quanto a leitura por prazer. Porém, é necessário conhecermos mais sobre o mito para que 

possamos entender o encantamento que ele provoca. Para tanto, leremos a seguir algumas 

acepções do que seja mito: 

 

Originariamente, o mito significa toda história tradicional que, durante muito 

tempo, antes de ser registrada pela escrita, foi transmitida oralmente, mas 

soube conservar um esqueleto elementar da forma do enredo. (MACHADO, 

1994, p 132). 

 

Os mitos estão ligados aos fenômenos inaugurais de tudo: a genealogia dos 

deuses, a criação do mundo e do homem, a explicação mágica das forças da 

natureza. São eles os nossos ancestrais, os antepassados de nossa condição 

humana. (MACHADO, 1994, p 132). 

 

Agora, o que é um mito? A definição de dicionário seria: História sobre 

deuses. Isso obriga a fazer a pergunta seguinte: Que é um deus? Um deus é a 

personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que 

funciona para a vida humana e para o universo – os poderes do seu próprio 

corpo e da natureza. Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do 

ser humano, e os mesmos poderes que animam nossa vida animam a vida do 

mundo. (CAMPBELL, 1990, p. 37). 

 

 Como observamos, mito pode apresentar significados diferentes. Pode ser uma 

narrativa sobre deuses, inicialmente oral e depois escrita, na qual são explicados diversos 

fenômenos; como pode servir de referência espiritual para a sociedade. 

 Em relação aos mitos serem narrativas que explicam fenômenos, Machado e Bulfinch, 

respectivamente, explanam:  

 

Se no Universo há muitos fenômenos inexplicáveis, na mitologia nada fica 

na penumbra: tudo recebe uma explicação simples e direta. (MACHADO, 

1994, p 134). 

 

Podemos acrescentar, também, que há muitos mitos originados pelo desejo 

do homem de explicar fenômenos naturais que ele não pode compreender e 

que não poucos surgiram do desejo semelhante de explicar a origem de 

nomes de lugares e pessoas. (BULFINCH, 2006, p. 356).  

 

  E quanto ao aspecto espiritual, Campbell e Grimal destacam, respectivamente: “Mitos 

são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana.” (CAMPBELL, 1990, p. 17) e 

“Mesmo desprovidos de seu prestígio de verdade revelada, nem por isso os mitos deixam de 

formular um problema para o espírito.” (GRIMAL, 2000, p. 65). 
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Esse enfoque dado ao sentido espiritual do mito, particularmente, alcançou grandes 

proporções no mito grego, conforme explica Grimal:  

 

Esta é talvez a característica mais interessante do mito grego: a constatação 

de que ele se integrou a todas as atividades do espírito. Não existe nenhum 

domínio do helenismo, tanto na plástica quanto na literatura, que não tenha 

constantemente recorrido a ele. Para um grego, o mito não conhece 

fronteiras. Ele se insinua em toda parte. É tão essencial a seu pensamento 

quanto o ar ou o sol o são à sua própria vida. (GRIMAL, 2000, p. 6). 

 

 Mas a mitologia grega não apresenta especificidades apenas no tocante à 

espiritualidade. Seus relatos fantásticos contêm as mais diversas histórias, com os mais 

variados personagens
5
, habitando os lugares mais incríveis. Há uma diversidade de 

ocorrências, como o deus que se transforma em touro e o herói que voa. Bulfinch, em meio a 

esse universo, fala sobre a participação da mulher: “O sexo feminino desempenha importante 

papel na mitologia grega, quer quanto ao número de personalidades interessantes, quer pelo 

valor dos atos praticados.” (BULFINCH, 2006, p. 228), fato observado nos oito mitos, com 

destaque para as personagens Atalanta e Salmacis. Porém, são os monstros, como em “Perseu 

e Andrômeda” e “Galateia e Polifemo”, os personagens que mais contribuem para o sucesso 

dos mitos gregos através dos tempos e que mais alimentam o imaginário dos leitores.  Acerca 

desta categoria, Bulfinch esclarece:  

 

Os monstros, na linguagem da mitologia, eram seres de partes ou proporções 

sobrenaturais, em via de regra encarados com horror, como possuindo 

imensa força e ferocidade, que empregavam para perseguir e prejudicar os 

homens. Alguns deles, imaginava-se, combinavam os membros de diferentes 

animais, como a Esfinge e a Quimera. E a todos estes eram atribuídas as 

terríveis qualidades dos animais ferozes, juntamente com a sagacidade e 

outras qualidades humanas. (BULFINCH, 2006, p. 151). 

 

 

No entanto, essas maravilhosas histórias não teriam sobrevivido a milhares de anos, se 

não houvesse quem as coletasse e escrevesse. Os escritores de mitos foram lembrados por 

Machado: 

O mito cresce de modo desordenado, como as plantas. É necessária a 

intervenção de alguém para que as espécies sejam separadas e as histórias 

reunidas. Este foi o trabalho de muitos poetas, como Hesíodo, Ovídio, e de 

muitos estudiosos. (MACHADO, 1994, p 136-137). 

 

                                                 
5
 As oito narrativas e os personagens das histórias serão mais especificados na seção 2.4.2 deste capítulo.  
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 Além de Hesíodo e de Ovídio, não podemos deixar de mencionar Homero (Ilíada e 

Odisséia) e Virgílio (Eneida). Todos esses poetas deram suas diferentes versões sobre mitos e 

apresentam grande relevância para a literatura clássica. Contudo, Ovídio
6
 foi o autor de duas 

grandes obras da Antiguidade clássica, que abordam a mitologia grega e romana: 

Metamorfoses e os Fastos. Para Bulfinch (2006, p. 361): “A rica mitologia da Grécia ofereceu 

a Ovídio, como ainda pode oferecer ao poeta, ao pintor e ao escritor, os materiais para a sua 

arte.” (BULFINCH, 2006, p. 361).  

 As narrativas míticas em Metamorfoses recebem os mais altos elogios e geram o 

prazer da leitura em todas as idades: 

 

Com raro bom gosto, simplicidade e emoção, ele narrou as fabulosas 

tradições das idades primitivas e deu-lhes uma aparência de realidade que 

somente a mão de um mestre conseguiria. Suas descrições da natureza são 

vivas e verdadeiras; escolhe com cuidado o que é adequado; rejeita o 

superficial; e, quando completa sua obra essa não apresenta nem 

insuficiência nem redundância. As “Metamorfoses” são lidas com prazer 

pelos jovens e relidas com maior prazer ainda pelos mais idosos. 

(BULFINCH, 2006, p. 361) 

 

 

 As Metamorfoses, portanto, é uma obra apreciada também por jovens. Mais um 

motivo para ser oferecida aos alunos, mesmo sendo da Antiguidade clássica. 

 

2.4 Metamorfoses: obra “sem igual” 

 

         2.4.1 Ovídio e Metamorfoses  

 

 O autor e a obra escolhidos para a prática de leitura desta pesquisa interventiva foram, 

respectivamente, Ovídio e Metamorfoses. Para essa seleção, consideramos algumas 

particularidades do poeta, da obra e de recomendações e considerações dos PCNs, bem como 

de alguns teóricos.  

Os mitos são narrativas orais
7
, no entanto, alguns autores na Antiguidade, como 

Ovídio, fizeram coletas dessas narrativas e as puseram em um discurso mais duradouro, 

fazendo a transposição da oralidade para a escrita. Porém, mesmo que outros autores de 

renome também tenham escrito sobre metamorfoses de seres, como Homero e Virgílio, 

                                                 
6
 Ovídio e Metamorfoses serão explanadas mais detalhadamente na seção 2.4.1 deste capítulo. 

7
 O mito como gênero literário será explicado mais detalhadamente na seção 3.1. 
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Ovídio tornou-se um dos repertórios mais autorizados acerca de mitos e de metamorfoses. 

“As Metamorfoses foram, desde sempre, dos poemas romanos mais lidos e imitados.” 

(ALBERTO, 2010, p. 26). A versão de Ovídio perdura no tempo e já serviu de modelo para 

muitos outros escritores de mitos, pois criatividade e profunda originalidade foram suas 

grandes características. Essas características provocam o imenso desejo de mergulhar nas 

fantásticas histórias narradas nas quais sobressaem “a evidente intenção de entreter e encantar 

o leitor” (ALBERTO, 2010, p. 27). 

Após conhecermos um pouco acerca de Metamorfoses e do seu autor, discorreremos 

sobre a importância deles para promoverem a prática de leitura dos alunos do nono ano A da 

Escola Municipal Rubens Manoel Lemos. 

Públio Ovídio Nasão nasceu em Sulmo, a atual Sulmona, em 20 de março de 43 a.C.  

Os pais de Ovídio tinham um certo status social e, no ano 31 a.C., enviou seus dois filhos para 

Roma, então um local efervescente do ponto de vista social, político e cultural. Roma era 

governada por Júlio César e, após seu assassinato, passou a ser administrada por Augusto. Por 

volta dos quarenta e cinco anos, Ovídio estava no auge da sua reputação como poeta elegíaco 

e passou a dedicar-se a escrever Fastos e Metamorfoses. Porém, em 8 d.C., ele foi banido de 

Roma por decreto de Augusto para a cidade de Tomos. Aos cinquenta anos era o poeta mais 

prestigiado de sua época e morreu aos 60 anos, no ano 17 d.C., no desterro e sem nunca mais 

ter voltado a Roma. (ALBERTO, 2010).  

Ovídio é um renomado escritor clássico, reconhecido por seu excelente desempenho 

nas obras que escreveu. Quanto às narrativas míticas em Metamorfoses, ele recebe grandes 

elogios: 

 

Com raro bom gosto, simplicidade e emoção, ele narrou as fabulosas 

tradições das idades primitivas e deu-lhes uma aparência de realidade que 

somente a mão de um mestre conseguiria. Suas descrições da natureza são 

vivas e verdadeiras; escolhe com cuidado o que é adequado; rejeita o 

superficial; e, quando completa sua obra essa não apresenta nem 

insuficiência nem redundância. (BULFINCH, 2006, p. 361) 

 

Metamorfoses é a Obra “sem igual”, repositório dos oito mitos escolhidos e que na 

Antiguidade clássica exerceu maior influência na cultura europeia, em particular na arte, 

literatura e música. É composta por quinze livros, que reúnem mais de duzentos e cinquenta 

episódios, na maioria gregos e outros romanos
8
.  

                                                 
8
 A maioria das narrativas é mitológica, mas no final da obra aparecem algumas com temas políticos 

representando a época em que Ovídio ficou no desterro. As narrativas políticas estão ligadas ao governo do 
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 Em Metamorfoses, Ovídio vai cantar “formas mudadas” (metamorfose), onde há uma 

sucessão de histórias mitológicas, de dimensões majestosas, em que o elo unificador é o 

fenômeno da transfiguração, do qual resultam corpos metamorfoseados em pedras, corais, 

fontes, rios, estrelas, animais, flores e muito mais. (ALBERTO, 2010), como em “Aretusa”, 

“Júpiter e Europa”, “Atalanta e Hipômenes” e “Hermafrodito”. 

Essa breve apresentação apenas nos dá um relance da grandiosidade, tanto da obra, 

quanto do autor em questão. Então, por que fomentar a leitura literária de mitos de Ovídio 

para alunos do nono ano de uma escola pública? 

 Inicialmente, acreditamos que a escola, provavelmente, é o único reduto no qual o 

aluno poderá ter acesso a certos bens de cultura, como também à leitura de textos literários 

clássicos, conforme constam nos PCNs: “Para boa parte das crianças e dos jovens brasileiros, 

a escola é o único espaço que pode proporcionar acesso a textos escritos, textos estes que se 

converterão, inevitavelmente, em modelos para produção.” (BRASIL, 2001, p. 25). É na 

escola, portanto, que o aluno pode ter contato com gêneros não ofertados nas esferas sociais 

que já fazem parte da sua vida. Além disso, também gostaríamos que a experiência que ele 

tivesse com o texto literário não fosse simplificada e aquém de sua capacidade, pois, segundo 

os PCNs: “Por trás da boa intenção de promover a aproximação entre alunos e textos, há um 

equívoco de origem: tenta-se aproximar os textos – simplificando-os – aos alunos, no lugar de 

aproximar os alunos a textos de qualidade.” (BRASIL, 2001, p. 26 e 25). 

 Mas, um texto de qualidade precisa ser um clássico? Não necessariamente, mas um 

clássico configura-se como um texto de qualidade, assim como são de qualidade inúmeros 

textos da literatura brasileira. E como tal, precisa ser apresentado aos alunos nas escolas. 

Calvino defende bem essa apresentação:  

 

a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de 

clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá  depois 

reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos 

para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam são aquelas que 

ocorrem fora e depois de cada escola. (CALVINO, 1993, p. 13). 

 

 Dessa forma, entendemos com essa citação a imensa responsabilidade da escola com o 

aluno que a frequenta, em relação a um texto de qualidade. Nesta pesquisa, compreendemos o 

clássico Metamorfoses como sendo esse texto. Essa responsabilidade não é menos importante 

do que a oferta da literatura erudita ao “homem do povo”, discutida por Candido:  

                                                                                                                                                         
imperador Augusto, o qual baniu o poeta para a cidade de Tomos sob a acusação de maiestas – atentado contra a 

pessoa, a política ou a autoridade do princeps. 
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Para ele (um homem do povo), ficam a literatura de massa, o folclore, a 

sabedoria espontânea, a canção popular, o provérbio. Estas modalidades 

são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para 

a grande maioria que, devido à pobreza e à ignorância, é impedida de 

chegar às obras eruditas. (CANDIDO, 1995, p. 256-257). 

 

 Portanto, podemos relacionar, de certa forma, esse “homem do povo” com vários 

alunos de escolas públicas, os quais são herdeiros da pobreza e de certa ignorância familiar ou 

do meio social no qual foram criados e que dificilmente conseguem acessar obras eruditas. 

Situação que pode ser atenuada com a leitura literária das Metamorfoses de Ovídio. 

 

       2.4.2 Escolha do corpus e apresentação dos mitos 

 

 O corpus escolhido para a Prática de leitura realizada pelos alunos no nono ano A da 

Escola Municipal Jornalista Rubens Manoel Lemos (EMJRML) é composto por oito mitos de 

Metamorfoses de Ovídio: “Narciso e Eco”, “Atalanta e Hipômenes”, “Júpiter e Europa”, 

“Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa” e “Galateia e 

Polifemo”. 

 Assim como a escolha do gênero mito foi decisiva para o processo desta pesquisa 

interventiva (conforme seção 2.3), a seleção desse corpus também o foi. Os mitos referidos 

foram submetidos a critérios e objetivos claros.  

 Consideramos algumas particularidades do texto literário a que se referem os PCNs, 

como predominar a força criativa da imaginação; ultrapassar os planos da realidade; e 

apresentar características diferenciadas do ponto de vista linguístico (BRASIL, 2001, p. 26 e 

27); como também, consideramos as dificuldades que os professores enfrentam quando 

desejam levar literatura para a sala de aula, segundo observou Marisa Lajolo:  

 

O problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem 

agradar: o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do templo, é 

objeto de um nem sempre discreto, mas sempre incômodo, desinteresse e 

enfado dos fiéis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para ali estar. 

(LAJOLO, 1996, p. 12) 

 

 Dessa maneira, após refletirmos sobre as especificidades do texto literário e das 

barreiras em trabalhá-lo com os alunos, optamos em oferecer-lhes alguns mitos clássicos de 

Ovídio, bem como, apresentar-lhes a diversidade de entidades mitológicas que exercem o 

papel de personagens nessas narrativas. Conhecimento adquirido que, além de aumentar o 
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repertório sociocultural dos discentes, também os prepara para outras leituras literárias nos 

anos do ensino médio, como as que compõem o Classicismo ou o Arcadismo. 

As temáticas, os diferentes motivos para as metamorfoses e as diferentes 

metamorfoses concluem as justificativas para a escolha do corpus.  

Quanto às temáticas, a tríade amor - paixão - ciúmes era condizente com os sujeitos da 

pesquisa, uma vez que eles tinham idades entre 14 e 16 anos. Conhecemos as peculiaridades 

vivenciadas por esse público, nesse momento de sua vida e sabemos que “a sexualidade 

apresenta sensações, desejos e possibilidades até então não experimentados” (BRASIL, 2001, 

p. 45). Esse conhecimento acerca dos sujeitos também é um fator importante para o ensino-

aprendizagem da língua: 

 

Pensar sobre o ensino de Língua Portuguesa no terceiro e no quarto ciclo 

requer a compreensão da adolescência como o período da vida 

explicitamente marcado por transformações que ocorrem em várias 

dimensões: sociocultural, afetivo-emocional, cognitiva e corporal. (BRASIL, 

2001, p. 45). 

  

 

É, portanto, nessa época da adolescência que os sentimentos são vividos com muita 

intensidade, entre eles o amor, a paixão e os ciúmes. Dessa maneira, levar para a sala de aula 

essas temáticas, normalmente provoca reações entusiasmadas por parte dos alunos. 

Além disso, as referências de alguns autores a essas temáticas trabalhadas em 

Metamorfoses contribuíram significativamente para a seleção dos mitos. Dentre elas, 

destacamos três: 

 

Habitam-no deuses, seres humanos e heróis, numa indistinção feérica. Os 

elementos dominantes são as paixões, entre as quais a mais importante de 

todas: o amor. (ALBERTO, 2010, p. 24). 

 

Quanto aos deuses, estes são completamente dominados pelas suas paixões e 

pelos seus caprichos. O mais significativo neles é o caráter irracionalmente 

amoral que revelam. (ALBERTO, 2010, p. 24). 

 

As histórias de amor (que ocupam predominantemente a parte mais viva do 

poema, os primeiros onze livros) apresentam várias constantes: conforme 

mostra mais adiante Bernadine, trata-se de amores à primeira vista, um apelo 

incitante, sem complicações psicológicas, que exige uma satisfação imediata. 

(CALVINO, 1993, p. 40 - 41). 
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Esses sentimentos de amor e de paixão, satisfeitos ou não pelos personagens, em 

muitos momentos, transformam-se em um ciúme cego e doentio, o qual culmina em um 

motivo para as metamorfoses, assim como, a recusa do ser desejado:  

 

E, como a criatura desejada em geral recusa e foge, o motivo da perseguição 

nos bosques é recorrente; a metamorfose pode acontecer em momentos 

diversos, como disfarce do sedutor ou como uma salvação da vítima do 

assédio ou punição da seduzida por parte de outra divindade enciumada. 

(CALVINO, 1993, p. 40 - 41). 

 

E por último, os tipos de metamorfoses são as mais variadas e podem acontecer, tanto 

com os seres mitológicos, como com os seres humanos. Segundo Alberto (2010), “Ovídio 

propõe como tema um universo claramente ficcional, em que corpos mudam de natureza e de 

forma, e se transformam em pedras, fontes, rios, estrelas, animais e muitas outras coisas.”. 

Especificamente, nos oito mitos selecionados, os seres se metamorfoseiam em eco, flor, leões, 

touro, água, rio, hermafrodito, rocha e Medusa. 

Concluiremos esta seção realizando uma breve síntese dos enredos dos oito mitos 

escolhidos: 

“Júpiter e Europa” (p. 82-83) 

 Neste mito, o deus Júpiter apaixona-se perdidamente pela princesa Europa, filha do rei 

Agenor. Ele transforma-se em um lindo touro branco para ganhar a confiança da virgem, e 

após conseguir seu intento, ela monta em seu dorso. O deus então avança sobre o mar e rapta 

a donzela, levando-a para terras muito distantes da dela. 

“Narciso e Eco” (p. 94-98) 

 Neste mito, Eco, a ninfa da voz, apaixona-se perdidamente pelo jovem Narciso, fruto 

da violação do deus-rio Cefiso à ninfa azulada Liríope. A extrema beleza de Narciso atraía 

tanto homens quanto mulheres, mas ele menosprezava todos. Um dia, Eco aproxima-se do 

rapaz, porém é rejeitada por ele. E, após ser rejeitada, a ninfa transforma-se aos poucos no eco 

das cavernas. No entanto, atendendo, ao pedido de um dos rejeitados por Narciso, a deusa de 

Ramnunte (Nêmesis) concede ao jovem amar e nunca possuir o ser que ama. Como 

consequência, ele se apaixona por sua própria imagem refletida nas águas de um lago e, de 

tanto adorar-se, definha e morre. Em seu lugar, as ninfas encontram apenas uma flor. 

“Sálmacis e Hermafrodito” (p. 113-116) 

 Neste mito, A ninfa Sálmacis, se apaixona por Hermafrodito, filho de Mercúrio e da 

deusa de Cíteros (Afrodite). Um dia, ao ver o jovem banhando-se em uma lagoa de água 

cristalina, a ninfa deseja possuí-lo. Ela tenta seduzi-lo, mas Hermafrodito era inexperiente no 



40 

 

amor. E, após mais uma investida de Sálmacis, ele se desvencilha dela e fica nu. Ela arde de 

desejo e avança sobre o rapaz, arrancando-lhe beijos e enroscando-se nele. Durante esse 

processo, ela pede aos deuses que jamais os separem. Os deuses transformam os dois corpos 

em uma mesma figura, nem homem ou mulher, mas os dois. Após essa metamorfose, 

Hermafrodito pede aos pais para infectarem a lagoa com uma droga poluente para que todo 

homem que entre em suas águas, também seja transformado em semi-homem.  

 “Perseu e Andrômeda” (p. 124-127) 

 Neste mito, Perseu, o filho de Júpiter, ao passar voando pela Etiópia com suas 

sandálias aladas, avista Andrômeda acorrentada a um rochedo e inflama-se de paixão. A 

donzela estava acorrentada para sacrifício devido à mãe, que tinha exaltado a beleza das duas 

em comparação à beleza das nereidas. Diante desse cenário e confiante em si, o herói propôs 

libertar a filha de Cassíope e Cefeu (rainha e rei da Etiópia) em troca de casar-se com ela. 

Essa proposta foi aceita pelo pai, que lhe ofereceu também o próprio reino como dote. 

Bastante motivado, Perseu investe ferozmente com o esporão em riste contra o monstro Cetus, 

matando-o após diversas estocadas no corpo onde a fera deixava à mostra. A princesa foi 

libertada e o jovem foi aclamado por todos que presenciaram a luta. E quando descansa a 

cabeça de Medusa, que trazia consigo, sobre as algas, transforma-as em corais. 

“Medusa” (p. 127-128) 

 Neste mito, durante o jantar que comemorava o casamento de Perseu e Andrômeda, 

Cefeu questiona o herói sobre como ele conseguiu cortar a cabeça da górgone. Após 

responder como sucedera o feito ao rei, um convidado gostaria de saber por que apenas uma 

das górgones tinha cabelos de serpente. O filho de Júpiter responde prontamente. Ele relata 

que Medusa tinha uma beleza radiosa e cabelos admiráveis. Ela era guardiã do templo de 

Minerva, e um dia, o senhor dos mares (Poseidon) deflorou-a no próprio templo. Esse ato 

transtornou a filha de Júpiter que puniu Medusa, transformando seus cabelos em serpentes.  

“Aretusa” (p. 146-147) 

 Neste mito, Aretusa um dia foi banhar-se nua em um regato, quando o rio Alfeu 

apaixona-se loucamente por ela. A ninfa fugiu nua e correu com todas as suas forças, mas foi 

perseguida de perto pelo incansável rio. Desesperada, ela pede ajuda à deusa Diana, que a 

envolve em uma névoa e a transforma aos poucos em águas, as quais afundam em negras 

cavernas. O rio reconhece nas águas a amada e se mistura a ela.  

“Atalanta e Hipômenes” (261-265) 

Neste mito, Atalanta era uma mulher veloz e muito linda, pela qual se inflama de 

paixão Hipômenes, bisneto de Netuno. No entanto, há muito, um deus disse a Atalanta que ela 
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deveria fugir do casamento, conselho que atendeu prontamente. Ela propunha aos 

pretendentes uma corrida cujo prêmio seria tê-la como esposa, caso um deles ganhasse; ou a 

morte para aquele que perdesse. O jovem Hipômenes testemunha uma corrida e maravilha-se, 

tanto pela destreza que a mulher demonstra ao correr, quanto pela beleza do seu corpo. 

Desejando-a ardentemente, propõe-lhe uma corrida, mas, secretamente, recorre à deusa 

Vênus. Esta, por sua vez, lhe fornece três maçãs de ouro e instrui o bisneto de Netuno a usá-

las durante a corrida. Hipômenes faz conforme orientou a deusa, vence o duelo e ganha 

Atalanta como esposa. Porém, os apaixonados não agradecem a Vênus e ainda mantêm uma 

relação sexual em um templo na floresta. Esses atos fomentam a ira da deusa de Cíteros, que 

transforma o casal em leões, com a intenção de servir de exemplo a outros.    

  “Galateia e Polifemo” (331-335) 

Neste mito, Polifemo, o ciclope, era apaixonado por Galateia, filha de Nereu e da 

azulada Dóris. Galateia, por sua vez, amava e era amada por Ácis, filho de Fauno e de uma 

ninfa. Enquanto Polifemo tenta se tornar menos horrendo e declara seu amor aos quatro 

cantos pela nereida, ela se encontra escondida com Ácis. Então, frustrado e irado com o 

desprezo de Galateia, o ciclope flagra os dois amantes e promete acabar com eles. A nereida 

mergulha nas águas e Ácis tenta fugir para a praia, gritando desesperado pelo socorro dos 

pais. Polifemo vai atrás dele, arranca uma parte da montanha e joga sobre ele, esmagando-o. 

Galateia então transmite a Ácis os poderes do avô, e o jovem, a partir da poça de sangue que 

virara, transforma-se no rio Ácis. 
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3 TRABALHANDO AS DIFERENTES PRÁTICAS 

 

 Nesta pesquisa interventiva, objetivamos que os alunos aperfeiçoem sua leitura e sua 

escrita a partir da literatura clássica de Ovídio. Mas um fator essencial é o ensino articulado 

das práticas de linguagem envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Essa metodologia 

segue ao que foi orientado pelos PCNs:   

 

As práticas de linguagem são uma totalidade; não podem, na escola, ser 

apresentadas de maneira fragmentada, sob pena de não se tornarem 

reconhecíveis e de terem sua aprendizagem inviabilizada. (...) Ao invés de 

organizar o ensino em unidades formatadas em texto, tópicos de gramática e 

redação, fechadas em si mesmas de maneira desarticulada, as atividades 

propostas no ambiente escolar devem considerar as especificidades de cada 

uma das práticas de linguagem em função da articulação que estabelecem 

entre si. (BRASIL, 2001, p. 36). 

 

 Essa orientação, por sua vez, já havia sido sugerida por Geraldi (2012, p. 59). Com 

base na concepção de linguagem como forma de interação, ele considerou essas práticas como 

“Unidades básicas do ensino de português” e dividiu-as em prática de leitura de textos; prática 

de produção de textos e prática de análise linguística.  

 Nas três próximas seções, portanto, separaremos didaticamente as três práticas para 

explicarmos teoricamente a participação individual de cada uma delas no processo de ensino 

articulado proposto nesta pesquisa.  

 

 3.1 Prática de leitura – o mito como gênero literário 

 

Quando se trata do ensino de língua portuguesa (LP), há anos, as dificuldades 

enfrentadas por alunos em relação à leitura têm estado no centro das discussões do país 

(BRASIL, 1997; PERRONE-MOISÉS, 2006; KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012). Esse 

problema impede-os de realizarem diversas práticas sociais e de interagirem eficientemente 

em nossa sociedade grafocêntrica. Isso também pode ocasionar consequências graves no 

ensino fundamental II, uma vez que, segundo os PCNs: 

 

O terceiro e quarto ciclos têm papel decisivo na formação de leitores, pois é 

no interior destes que muitos alunos ou desistem de ler por não conseguirem 

responder às demandas de leitura colocadas pela escola, ou passam a utilizar 

os procedimentos construídos nos ciclos anteriores para lidar com os 

desafios postos pela leitura, com autonomia cada vez maior. (BRASIL, 

2001, p. 36). 
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 Dessa forma, para tentarmos evitar essas más consequências para os estudantes e 

adotarmos o papel de formadores de leitores proficientes recorremos à prática de leitura de 

textos, considerando a concepção interacionista da linguagem. Nesta perspectiva “a leitura é 

um processo de interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto” (GERALDI, 2012, p. 91), 

portanto, para aprender a ler, é necessário praticar a leitura. Não apenas um tipo, mas a que 

busca uma informação; a que estuda o texto; a que serve de pretexto; e a que ocorre pelo 

prazer (GERALDI, 2012, p. 92). Ou, de acordo com Koch e Elias (2006, p. 19), ler um texto 

implica em ter os mais variados objetivos de leitura.  

 Tão importante quanto os tipos e objetivos de leitura, é a escolha do que deve ser lido. 

É com base na seleção de textos para leitura ou escuta que são oferecidos modelos para o 

aluno construir representações cada vez mais sofisticadas sobre o funcionamento da 

linguagem (BRASIL, 2001, p.36). Por isso consideramos o texto literário, com suas 

especificidades, como uma boa escolha para a prática da leitura. Parece óbvio, mas “O 

exercício da leitura é o ponto de partida para a aproximação à literatura.” (ZILBERMAN, 

2009, p. 16). Essa aproximação torna-se necessária em tempos nos quais a leitura literária não 

tem sido realizada rotineiramente em salas de aulas do ensino fundamental. 

 No entanto, para efetuar a leitura literária na escola atual é preciso considerar alguns 

fatores: o presente público ao qual ela é destinada, as transformações ocorridas e as novas 

necessidades apresentadas nessa escola, pois esses não são mais os mesmos de quando a 

literatura era o principal instrumento fomentador da leitura na sala de aula. Porém, é 

importante acrescentar também que “não podemos deixar de ter presente o que a literatura 

oferece a seu leitor, incluído nesse processo o que representa o ato de ler.” (ZILBERMAN, 

2009, p. 16). E na escola, o ato de ler não pode estagnar. Para compreender essa afirmação, 

observemos o que diz os PCNs: 

 

Para ampliar os modos de ler, o trabalho com a literatura deve permitir que 

progressivamente ocorra a passagem gradual da leitura esporádica de títulos 

de um determinado gênero, época, autor para a leitura mais extensiva, de 

modo que o aluno possa estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o 

texto e outros textos, construindo referências sobre o funcionamento da 

literatura e entre esta e o conjunto cultural; da leitura circunscrita à 

experiência possível ao aluno naquele momento, para a leitura mais histórica 

por meio da incorporação de outros elementos, que o aluno venha a 

descobrir ou perceber com a mediação do professor ou de outro leitor; da 

leitura mais ingênua que trate o texto como mera transposição do mundo 

natural para a leitura mais cultural e estética, que reconheça o caráter 

ficcional e a natureza cultural da literatura. (BRASIL, 2001, p. 71). 
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 Essa progressão ou avanço na qualidade do que deve ser lido necessita ser 

proporcionado a todos e sem distinção. Candido é defensor dessa postura:  

 

Nas sociedades que procuram estabelecer regimes igualitários, o pressuposto 

é que todos devem ter a possibilidade de passar dos níveis populares para os 

níveis eruditos como consequência normal da transformação de estrutura, 

prevendo-se a elevação sensível da capacidade de cada um graças à 

aquisição cada vez maior de conhecimentos e experiências. (CANDIDO, 

1995, p. 259). 

 

Infelizmente, a passagem ou mudança de níveis, referida por Candido tem encontrado 

barreiras devido a algumas pedagogias e metodologias paternalistas de práticas de leitura. 

Com a intenção de aproximar textos da realidade do aluno-leitor, professores limitam-se a 

oferecer apenas aqueles que sejam considerados simples e de fácil compreensão. Esse 

procedimento adotado por alguns profissionais pode contribuir também para a baixa qualidade 

na escolha de gêneros para a prática de leitura. Mas, segundo Perrone-Moisés: “Oferecer aos 

alunos apenas aquilo que já consta em seu repertório é subestimar sua capacidade de ampliar 

esse repertório. Qualquer que seja a extração social do aluno, sua inteligência lhe permite a 

aprendizagem da leitura literária.” (2006, p. 28). Indo ao encontro do que foi dito por Perrone-

Moisés, Dell`isola acrescenta: “Os aspectos sócio-culturais em leitura estão sempre presentes 

e precisam ser levados em conta para que a prática pedagógica em língua portuguesa possa 

superar o empobrecimento qualitativo dos últimos tempos,” (1988, p. 200).  

Nessas duas citações, percebemos que, tanto as autoras demonstram preocupação com 

o texto oferecido ao aluno-leitor, quanto demonstram credibilidade na capacidade leitora 

desse aluno. Por isso, bastante confiantes nos sujeitos envolvidos nesta pesquisa interventiva, 

ratificamos as práticas de leitura a partir do texto literário clássico de Ovídio, especificamente 

de oito mitos das Metamorfoses. 

De acordo com os PCNs, “O texto literário constitui uma forma peculiar de 

representação e estilo em que predominam a força criativa da imaginação” (BRASIL, 2001, p. 

26). Com base nessa citação, lembramos que o texto literário trabalhado nesta prática é o 

mito. Também é importante lembrar que entendemos o mito como um gênero discursivo da 

esfera artística literária, e como tal, ele apresenta “formas relativamente estáveis e normativas 

do enunciado.” (RODRIGUES, 2005, p. 168).  



45 

 

Os mitos, originariamente, foram transmitidos oralmente. Somente depois de muito 

tempo é que eles passaram a ser escritos, e dentre alguns escritores, Ovídio
9
 se destacou. São 

das Metamorfoses os oito mitos escolhidos (“Júpiter e Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, 

“Perseu e Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa” e “Galateia e Polifemo”), os quais apresentam 

conteúdo temático, estilo e construção composicional semelhantes. Em se tratando de textos 

retirados de uma mesma obra, isso não poderia ser diferente.  

Acerca do gênero mito e de sua esfera de circulação, Rodrigues explica: “As 

condições mais produtivas se encontram na esfera literária, onde um estilo individual faz parte 

dos propósitos, da finalidade do gênero, pois é uma das funções da comunicação artística.” 

(2005, p. 168). Então, uma vez que o mito apresenta características tão peculiares, 

formulamos um questionamento que pretendemos responder até o fim desta seção: como se dá 

a produção de sentidos dos mitos clássicos das Metamorfoses de Ovídio na tradução 

portuguesa por parte dos alunos-leitores do nono ano da escola pública municipal Rubens 

Lemos? 

Inicialmente, precisamos relembrar o papel ativo do aluno nesse processo de leitura e 

interação com o texto, ou relembrar que “Na leitura, o diálogo do aluno é com o texto.” 

(GERALDI, 2012, p. 92). Depois, entendemos o que é leitura e, enfim, por que e como ela se 

processa. Vejamos três conceitos sobre a leitura como atividade ou processo: 

 
A leitura é, pois uma atividade interativa altamente complexa de produção 

de sentidos, que se realiza, evidentemente com base nos elementos 

linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, 

mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do 

evento comunicativo. (KOCH e ELIAS, 2006, p. 11). 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. (BRASIL, 2001, p. 69). 

 

Leitura é um processo que envolve decodificação, compreensão, 

inferenciação, percepção afetiva e avaliação, a partir do discurso escrito. Ela 

é produzida diferentemente para cada pessoa e ocorre à medida que o leitor 

interage com o texto. A leitura é uma interação entre indivíduos socialmente 

determinados; (DELL`ISOLA, 1988, p. 195). 

 

 

                                                 
9
 O mito como gênero narrativo foi detalhado na seção 2.3 do capítulo 2. 
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A partir dessas citações, não resta dúvida quanto à complexidade da leitura. Em 

comum, observamos que ela é mais do que decodificação, é uma atividade ou processo 

extremamente difícil para o leitor. Por isso, não é incomum ouvir dos alunos-leitores “Não 

entendi nada!” após a leitura de diferentes textos.  Acostumados às respostas rápidas e prontas 

advindas das tecnologias contemporâneas com as quais mantêm contato diário, o ato de ler os 

mais diversos gêneros da esfera escolar, para eles, torna-se uma tarefa complicada. Ainda 

mais que essa tarefa se processa diferentemente para cada sujeito envolvido na leitura, pois, 

segundo Koch e Elias (2006), recorremos a três grandes sistemas durante esse processamento: 

ao conhecimento linguístico, ao conhecimento enciclopédico e ao conhecimento interacional 

para darmos sentidos ao texto. Esses sistemas de conhecimentos referem-se, respectivamente, 

ao conhecimento que temos da gramática e do léxico; ao conhecimento que temos do mundo, 

bagagem cultural; e ao conhecimento dos gêneros, de seus propósitos, informações fornecidas 

e adequação à situação comunicativa. Concomitantemente, o leitor utiliza estratégias de 

leitura, tais como seleção, antecipação, inferência e verificação. Ele processa, critica, 

contrasta e avalia as informações que são apresentadas. 

Os conhecimentos ativados e as estratégias de leitura também estão ligados aos mais 

variados objetivos de leitura que são realizadas pelo sujeito, no caso desta pesquisa, os alunos 

do nono ano. Isso nos explica as diferenças de sentidos atribuídas à primeira leitura e como 

podem variar os comentários de cada um acerca das primeiras impressões de um mito lido. 

Essa percepção é corroborada por Dell‟isola quando ela diz que “A compreensão do texto é o 

nível primário do processo inferencial. Na verdade, não se trata, propriamente de inferência. 

Compreender um texto é em um primeiro momento, ter acesso a uma das leituras possíveis 

oferecidas por ele.” (1988, p. 155), ou que “Um texto é capaz de evocar uma multiplicidade 

de leituras, em diferentes leitores, porque cada leitor gera inferências segundo seu 

conhecimento de mundo.” (1988, p. 195). Essa segunda opinião condiz com o que escreveram 

Koch e Elias (2006, p. 19) no tocante à leitura e à ativação de conhecimento. 

Uma vez que compreendemos como se dá o processamento da leitura e ainda 

considerando a interação do leitor com o texto, apontaremos como esse processo assume 

algumas particularidades com os gêneros da esfera artística literária. Refletindo sobre as 

especificidades do gênero mito (RODRIGUES, 2005, p. 168), leiamos o que Zilberman revela 

sobre a leitura do texto literário: 

 

A leitura acontece quando a imaginação é convocada a trabalhar junto com o 

intelecto, responsável pelas operações de decodificação e entendimento de 
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um texto ficcional. O resultado é a fruição da obra, sentimento de prazer mo-

tivado não apenas pelo arranjo convincente do mundo fictício proposto pelo 

escritor, mas também pelo estímulo dado ao imaginário do leitor, que assim 

navega em outras águas, diversas das familiares a que está habituado. 

(ZILBERMAN, 2009, p. 18) 

 

 

O processamento da leitura do mito pelo aluno-leitor evoca o imaginário, que somado 

aos demais procedimentos do ato de ler, coopera para o entendimento do texto ficcional. 

Através do imaginário: 

 

o leitor não precisa experimentar ou ter experimentado um fato expresso no 

discurso textual; ele projeta-se, mesmo quando um fato lhe pareça 

inaceitável. O que ele lê relaciona-se com a sua vida e, além do mais, 

expande-se, ampliando a sua visão de mundo. (DELL`ISOLA, 1988, p. 161). 

 

Muito pertinente o que escreveu Dell‟isola. As metamorfoses nos mitos de Ovídio, 

assim como as entidades mitológicas, no primeiro momento, parecem inaceitáveis, mas, em 

uma leitura mais atenta, tornam-se críveis e possíveis de serem comparadas com a vida dos 

leitores.  

Candido (1995, p. 244 e 245), ao considerar a complexidade da natureza da literatura, 

atribui o efeito das produções literárias à atuação simultânea de três aspectos (funções da 

literatura
10

): uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado; uma forma 

de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; e 

uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Tudo isso se 

integrando aos demais processos para atribuir sentido ao texto. 

Porém, em uma prática de leitura, na qual o foco é na interação autor-texto-leitor, o 

professor também tem sua importância. Entre tantos papéis assumidos nesse processo, um 

deles seria:  

 

o de catalizador que oportuniza ao aluno o contato com a diversidade sócio-

cultural, por meio da extração de inferências, através da leitura. O professor 

atuaria como mediador, sem fixar uma interpretação definida, permitindo o 

intercâmbio de informações e levando o aluno a diferenciar inferências 

autorizadas pelo texto de inferências decorrentes de fatores externos ao 

texto. (DELL`ISOLA, 1988, p. 200). 

 

                                                 
10

 As funções da literatura funcionarão como método de abordagem do texto literário para subsidiarem a prática 

de leitura. 
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Dessa forma, cientes de que “Técnicas milagrosas para convívio harmonioso com o 

texto não existem,” (LAJOLO, 1993, p. 14), mas, conhecedores de que toda prática com a 

linguagem demanda trabalho e esforço por parte dos sujeitos envolvidos, estamos satisfeitos 

com esta prática. Sabemos que tanto cumprimos nossa responsabilidade pela formação de 

leitores, como também aperfeiçoamos as leituras de nossos alunos. 

Portanto, depois de todas essas considerações, entendemos como é possível sujeitos do 

nono ano de uma escola pública serem capazes de lerem mitos clássicos das Metamorfoses de 

Ovídio na tradução portuguesa e, ainda assim, interagirem com o texto produzindo os sentidos 

permitidos: é praticando a leitura literária dentro e fora da sala de aula. Porém, é necessário 

assegurar que isso só é possível se tivermos em mente o alerta transmitido nas palavras de 

Perrone-Moisés (2006, p. 28) e em tempo algum subestimar a capacidade dos nossos alunos 

em relação a qualquer prática de linguagem. 

 

  3.2 Prática de produção de texto – o artigo de opinião 

 

Nesta seção, abordaremos a produção de textos no contexto de ensino-aprendizagem 

da Língua Portuguesa na escola, uma vez que a escrita figura, juntamente com a leitura, entre 

as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos brasileiros (BRASIL, 1997; GERALDI, 

2012; KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012). Aqui permanecemos embasados na concepção de 

linguagem como forma de interação, abordadas pelos PCNs e por teóricos como Geraldi e 

Rodrigues. 

Há algum tempo a escrita em grande parte das escolas passou a ser chamada de 

produção de textos ao invés de redação. Para Geraldi (2014, p. 216), “Falar em „produção de 

textos‟ é remeter a uma concepção outra: produção implica condições de produção, 

instrumento de produção, relações de produção, agentes de produção.” Esse novo conceito, 

denominado prática de produção de textos, foi considerado, tanto como uma unidade básica 

do ensino de português (GERALDI, 2012, p. 59), quanto como uma das partes das práticas de 

linguagens abordadas pelos PCNs (BRASIL, 2001). Nessa perspectiva, o aluno deixa de ser 

um “recipiente de um saber pronto e dado como certo” e passa a ser visto como produtor do 

texto (GERALDI, 2014, p. 216).  Mas, para tanto, um novo modelo proposto de escrita 

precisa fazer parte das práticas pedagógicas escolares. 

   
Pensar em atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, identificar os 

múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, para propor 

atividades sequenciadas, que reduzam parte da complexidade da tarefa no 
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que se refere tanto ao processo de redação quanto ao de refacção. 

(BRASIL, 2001 p. 76). 

 

 

Essas atividades para o ensino da escrita, primeiramente, precisam ser planejadas a 

partir da própria escritura do aluno. Desta forma, o professor aprecia o texto e seleciona o que 

trabalhar e ensinar.  

Um fato extremamente importante nesta prática é a escolha do gênero que será 

produzido. Entre tantas orientações para a escolha, consideramos a seguinte: 

 

Tendo em vista a função social de cada esfera e a singularidade de 

constituição e funcionamento do gênero, pode-se dizer que um projeto 

pedagógico para a produção escrita deve se orientar (sem excluir os demais) 

para aqueles gêneros cujo domínio é necessário para o bom desempenho 

escolar (saber tomar notas, fazer resumos, resenhas, participar de seminários, 

etc.) e para plena participação na vida social pública. (RODRIGUES, 2008, 

P. 213) 

 

 

Sendo assim, um gênero que se enquadra nessas orientações, no qual é predominante a 

sequência argumentativa (indicada para o nono ano), é o artigo de opinião. No entanto, essa 

escolha do gênero no processo de ensino articulado proposto nesta pesquisa interventiva, é 

decorrente de um projeto maior, iniciado com a prática de leitura de oito mitos das 

Metamorfoses de Ovídio. Nossa proposta consiste em praticar a leitura dos mitos e produzir o 

artigo de opinião. Neste caso, temos gêneros distintos, de esferas de circulação e de 

sequências predominantes diferentes.  

Esse caminho escolhido não tem sido corriqueiro nas práticas contemporâneas, pois, 

segundo Geraldi, o comum é ler um gênero como “pretexto” para produção de um mesmo 

gênero. Essa prática de produção de texto “aos modos tradicionais” recebeu uma avaliação 

negativa do teórico. Sua insatisfação com isso fica evidente em sua escrita: “Infelizmente essa 

direção da flecha retornou como princípio da escola contemporânea, em que se estuda um 

gênero discursivo específico e depois se „cobra‟ uma produção de texto dentro deste gênero.” 

(GERALDI, 2014, p. 219). 

Certamente que ler um gênero discursivo e produzir outro é mais trabalhoso e 

demanda mais tempo com o planejamento e a execução das práticas de linguagens. Daí a 

importância da sequência de atividades (sequência didática) para esse fim. Considerar os 

sujeitos envolvidos também é de suma importância para se cumprir o objetivo de, através da 

prática de produção de texto, formar alunos-escritores capazes de produzirem textos eficazes, 

coerentes e coesos. 
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O papel do professor-mediador durante todo o processo de produção na escola 

apresenta total relevância. Para Geraldi isso se caracteriza como uma vantagem e coloca o 

professor como coautor do texto: 

 

Na escola, mas não só nela, a produção de textos tem ainda uma vantagem: 

poder contar com um leitor mediador, um interlocutor interessado – o 

professor – que se faz coautor do texto à medida que junto com o autor 

reescreve, reanima o texto com outras palavras. (GERALDI, 2014, p. 217). 

 

 

Silva, semelhantemente, também considera o professor como coprodutor do texto, 

destacando o trabalho articulado entre ele e o aluno nessa atividade comunicativa: 

  

Ambos, professor e aluno são sujeitos que interagem em uma atividade 

comunicativa, onde se dá a aprendizagem. Nesse sentido, a produção textual 

é um processo em que, embora o aluno seja propriamente o sujeito que 

elabora um determinado gênero, o professor é co-produtor, pois é quem 

interage com o aluno durante todo o processo de produção, com orientações 

orais e escritas (observações no texto do aluno). (SILVA, 2007, p. 563). 

 

 

 No entanto, produzir o artigo de opinião através dessa integração entre aluno-escritor e 

professor-mediador requer como fator determinante o conhecimento acerca do gênero. Por 

isso lembramos que os gêneros do discurso constituem formas relativamente estáveis de 

enunciados e que o artigo de opinião circula na esfera jornalística, logo, reflete “condições 

específicas da sua esfera pelo tema, pela composição e pelo estilo.” (RODRIGUES, 2008, p. 

210). 

 De acordo com Rodrigues (2005) e Silva (2007), na esfera jornalística, o artigo pode 

ser encontrado nas seções de opinião de revistas, jornais impressos ou virtuais. Ele é escrito 

por um colaborador fixo ou eventual (alguém de renome). O articulista, como é conhecido, dá 

sua opinião acerca de acontecimentos sociais com a intenção de convencer o leitor. Devido a 

algumas características como tratar da atualidade e utilizar pouco espaço físico em uma 

determinada seção, há implícitos em sua constituição.  

 No contexto de ensino-aprendizagem, o artigo de opinião é transposto da esfera 

jornalística e didatizado para a escola. Silva explica esse processo: 

 
É importante ressaltarmos que, assim como os demais gêneros, quando o AO 

é levado para a sala de aula ele é naturalmente didatizado, pois passa por um 

processo cujos objetivos de leitura e escrita consistem, além dos objetivos 

originais do gênero, em ensinar habilidades lingüísticas e discursivas 
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necessárias para a sua compreensão e elaboração textual. (SILVA, 2007 p. 

567). 

 

 

Importante saber que os objetivos de produção do gênero em sala de aula também 

englobam habilidades linguísticas e discursivas. Geraldi elenca algumas dessas habilidades 

que passaram a integrar as práticas de produção de textos no ensino com foco nos gêneros 

discursivos:  

Repensar as condições de produção e circulação dos textos escritos: clarear 

objetivos (para que escrevo?), interlocutores (para quem escrevo?), temas e 

argumentos (sobre o que escrevo?), razões (por que escrevo?). Perceber que 

tomada uma decisão, a palavra escrita impõe continuidades: (GERALDI, 

2014, p. 216).  

 

  Percebemos com as citações de Silva e Geraldi que, mesmo didatizado, o artigo de 

opinião precisa ser produzido respeitando suas características originais para promover a 

atuação do aluno-escritor na sociedade: 

 
o sujeito deve assumir discursivamente a posição de autor; ter em vista os 

possíveis leitores do seu texto; considerar o contexto institucional e social no 

qual está inserida sua produção escrita; eleger o assunto a ser tratado; 

posicionar-se diante do assunto e até das outras opiniões sobre o mesmo. 

(SILVA, 2007 p. 567). 

 

 

Porém, para efetivar a participação do aluno como produtor do artigo de opinião, 

outras etapas da prática de produção de texto necessitam ser desempenhadas: a reescritura e a 

exposição do artigo de opinião. Os PCNs nomeiam de refacção a reescritura dos textos. 

Leiamos para entender do que se trata:  

 

a refacção faz parte do processo de escrita: durante a elaboração de um texto, 

se relêem trechos para prosseguir a redação, se reformulam passagens. Um 

texto pronto será quase sempre produto de sucessivas versões. Tais 

procedimentos devem ser ensinados e podem ser aprendidos. (...) Nesta 

perspectiva, a refacção que se opera não é mera higienização, mas profunda 

reestruturação do texto, já que entre a primeira versão e a definitiva, uma 

série de atividades foi realizada. (BRASIL, 2001 p. 77). 

 

 

A reescritura é singular. Ela ocorre depois de uma sequência de atividades, na qual o 

aluno-escritor, tanto se apropriou das características composicionais e discursivas do artigo de 

opinião, quanto atuou criticamente como avaliador distanciado sobre sua produção inicial. 
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Cumprida essa tarefa, é necessário levar a público o artigo de opinião para comprovar seu 

caráter de uso social. Seja no jornal da escola, no bairro etc., o aluno torna-se interlocutor, não 

espectador, dos acontecimentos sociais. (GERALDI, 2014).  Especificamente, nesta pesquisa 

interventiva, o artigo de opinião resultante da produção final foi exposto para a comunidade 

escolar na I Mostra Literária do Rubens Lemos. 

 

3.3 Prática de análise linguística – a pontuação 

 

O ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa (LP) no Brasil, há décadas enfrenta 

dificuldades. Seja em leitura, em produção de texto (discutidas anteriormente nas seções 3.1 e 

3.2) ou em análise linguística, alunos brasileiros apresentam variados problemas que os 

impedem de serem efetivos em suas práticas sociais. Segundo Kleiman e Sepulveda (2012, p. 

11 e 12) “ler com compreensão, produzir textos de diversos gêneros e refletir sobre a própria 

língua” são necessidades e objetivos do discente na aula de LP. Felizmente, de diferentes 

formas, teóricos tentam mudar esse complicado cenário em nosso país. 

A contribuição de Geraldi (2012), na década de oitenta, através das “unidades básicas 

do ensino” (prática de leitura, prática de produção de textos e prática de análise linguística) 

tem feito a diferença nas práticas pedagógicas de professores de todo país.  Nesta seção, 

especificamente, discorreremos sobre a prática de análise linguística, de acordo com a ótica de 

alguns teóricos como o próprio Geraldi (2012, 2014); Bezerra e Reinaldo (2013); e Morais 

(2002).  

Após um longo estudo, Bezerra e Reinaldo concluem que “análise linguística é uma 

expressão „guarda chuva‟ que abriga tantas especificações quantas forem as orientações 

teóricas que a fundamentem”, todas ligadas ao funcionamento da língua, desde a década de 70 

até os dias atuais. Quanto ao que se refere à pratica de análise linguística, Marcuschi e Cunha 

nos esclarecem: 

 

É da Linguística, definida como estudo científico da língua, que surge a 

proposta da prática de análise linguística como alternativa, principalmente 

para levar o aluno ao domínio da escrita padrão. A partir desse momento, a 

prática de análise linguística assume um status teórico-metodológico: 

teórico, porque constitui um conceito que remete a uma forma de observar 

dados da língua, apoiada em uma teoria; metodológico, porque é utilizado na 

sala de aula como um recurso para o ensino reflexivo da escrita. 

(MARCUSCHI e CUNHA, 2013, p. 10, grifos das autoras). 

 



53 

 

 A prática de análise linguística, então, assume, na maioria das vezes, uma prática em 

sala de aula que visa à reflexão sobre a língua. Para Geraldi, essa prática é: 

 

A substituição de um saber já pronto, resultante do trabalho do gramático, 

por uma reflexão sobre os recursos linguísticos mobilizados ou mobilizáveis 

nos textos (dos alunos e dos autores lidos), ainda que essa reflexão utilize o 

saber gramatical tradicional (um saber - saber do professor), (GERALDI, 

2014, p. 219). 

 

 

 Porém, esse caminho percorrido entre a gramática tradicional até a reflexão da língua 

(tão apreciada por Geraldi) não foi simples nem rápido. Durante muitos anos e até os dias de 

hoje, professores e teóricos (POSSENTI, 1996), (NEVES, 2004) e (KLEIMAN e 

SEPULVEDA, 2012) discutiram sobre a questão gramatical na escola: ensinar ou não ensinar 

gramática? E se ensinar gramática, qual deve ser ensinada? Algumas respostas foram dadas 

para esses questionamentos. Neves (2004, p. 22) contribui com a seguinte: “A natureza da 

gramática que se defende para uso escolar é, pois, a de uma gramática não desvinculada dos 

processos de constituição do enunciado, ou seja, dirigida pela observação da produção 

linguística efetivamente operada.” Possenti, também já havia se posicionado, e como Neves, 

foi categórico ao fazer a seguinte explanação: 

 

Em resumo, poderíamos enunciar uma espécie de lei, que seria: não se 

aprende por exercícios, mas por práticas significativas. Observemos como 

esta afirmação fica quase óbvia se pensarmos em como uma criança aprende 

a falar com os adultos com quem convive e com seus colegas de brinquedo e 

de interação em geral. O domínio de uma língua, repito, é o resultado de 

práticas efetivas, significativas, contextualizadas. (POSSENTI, 1996, p. 37). 

    

 

Dessa maneira, observamos que ambos concordam com um ensino da língua a partir 

de práticas efetivas e contextualizadas. Ao encontro destes posicionamentos, no início desta 

década, Geraldi (2014, p. 219) também se mostrou taxativo ao retomar a discussão sobre o 

ensino da gramática: “Verdade é que os conhecimentos gramaticais tão valorizados como 

„saberes‟ não são aqueles que ajudam a organizar um texto, a usar a língua nem a 

compreender os enunciados.” Sendo assim, voltemos à prática de análise linguística proposta 

para o ensino articulado nesta pesquisa interventiva. 

Alguns fatores devem ser lembrados: a concepção de linguagem como interação, o 

aluno-leitor-escritor como sujeito ativo, o papel do professor-mediador nas diferentes práticas 

em sala de aula e também o espaço escolar:  
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Considero, como ponto de partida, que a escola é, reconhecidamente, o 

espaço institucionalmente mantido para orientação do „bom uso‟ linguístico, 

e que, portanto, a ela cabe ativar uma constante reflexão sobre língua 

materna, contemplando as relações entre uso da linguagem e atividades de 

análise linguística e de explicitação da gramática. (NEVES, 2004, p. 18). 

 

De acordo com Neves, é na escola que esse trabalho de reflexão com a língua deve ser 

realizado. Não uma ou duas vezes, mas constante e efetivamente. Nela se encontram os 

demais elementos para a realização das práticas interativas. Quanto ao aluno, mais uma vez, 

ele é peça chave nesse processo: 

 

Valorizar os textos produzidos pelo aluno, mesmo que estejam distantes da 

norma, é uma forma de respeitar sua produção e de estimulá-lo na descoberta 

do prazer que a escrita propicia. (KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012, p. 31). 

 
O texto produzido pelo aluno, seja oral ou escrito, permite identificar os 

recursos linguísticos que ele já domina e os que precisa aprender a dominar, 

indicando quais conteúdos precisam ser tematizados, articulando-se às 

práticas de escuta e leitura e de análise linguística. (BRASIL, 2001, p. 37). 

 

 

Nesse contexto de ensino-aprendizagem, o texto do aluno figura como uma das 

matérias-primas para as atividades a serem desenvolvidas. Ele depara-se com enunciados 

criados por si próprio e se desloca “da figura de usuário para a de analista da língua e da 

linguagem,” (BEZERRA e REINALDO, 2013, p. 37).  Evidentemente que esse processo se 

dá com o texto escrito, mas também é possível realizar a prática de análise linguística durante 

a leitura: 

 

A prática dessa análise propicia aos alunos, por exemplo, no momento da 

leitura, compararem textos e refletirem sobre adequação linguística, sobre 

efeitos de sentidos nos textos, procurando compreender e se apropriar das 

alterações que a língua lhes oferece para sua comunicação. (BEZERRA e 

REINALDO, 2013, p. 37). 

 

 

 Durante a leitura de textos, a reflexão sobre a língua pode ser bastante dinâmica, 

interativa e esclarecedora. Em se tratando de gêneros literários, os aspectos analisados 

demonstram muito sobre o estilo adotado. Para Bakhtin (2013, p. 23): “As formas 

gramaticais
11

 não podem ser estudadas sem que se leve sempre em conta seu significado 

                                                 
11

 Termo utilizado pelo autor do texto na época de produção do enunciado.  
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estilístico”. Em um texto literário, as possibilidades de arranjos linguísticos são muitas e 

variadas, sempre de acordo com o estilo de quem escreve. 

 Apesar de apreendermos a importância da prática de análise linguística articulada à 

leitura ou à produção de textos dentro do espaço escolar, isso ainda não é uma prática 

constante.  O que dizem alguns teóricos sobre isso: 

 

Embora nas duas últimas décadas tenha-se preconizado aproximação entre o 

ensino de língua materna e o campo da Linguística, esse posicionamento 

nem sempre se coaduna com uma prática condizente. (...) Para estas (formas 

linguísticas), parece haver um tateamento didático, sem resultado 

satisfatório, o que acaba por ou reforçar o ensino da tradição gramatical ou 

abandonar o estudo das unidades linguísticas, (BEZERRA e REINALDO, 

2013, p. 63). 

 

 

O espectro de decisões tomadas pelos docentes parecia incluir desde a 

ausência de ensino (de gramática), à manutenção das antigas práticas de 

transmissão/memorização de regras e de nomenclatura gramatical, as quais, 

muitas vezes, coexistiriam com situações de leitura e produção textuais em 

contextos significativos. (MORAIS, 2002, 204). 

 

 

Essas tristes observações revelam desconhecimento por parte de muitos professores de 

LP. Uma dentre tantas razões para que, nas escolas, ainda permaneça o ensino tradicional, 

focado na gramática.  

Diferentemente do quadro apontado por Bezerra e Reinaldo, e Morais, nesta pesquisa 

e intervenção, propomos a prática de análise linguística, focada na pontuação, articulada à 

prática de leitura dos mitos das Metamorfoses e articulada à prática de produção do artigo de 

opinião. Assim, com base em textos escritos pelos alunos do nono ano, identificamos 

inadequações em relação ao emprego da pontuação.    

A relevância da pontuação também foi destacada em observância aos PCNs, que com 

base no eixo “uso” propuseram os seguintes conteúdos do eixo da “reflexão”: 

 

Os conteúdos do eixo REFLEXÃO, desenvolvidos sobre os do eixo USO, 

referem-se à construção de instrumentos para análise do funcionamento da 

linguagem em situações de interlocução, na escuta, leitura e produção, 

privilegiando alguns aspectos linguísticos que possam ampliar a 

competência discursiva do sujeito. São estes: 

1. variação linguística: modalidades, variedades, registros; 

2. organização estrutural dos enunciados; 

3. léxico e redes semânticas; 

4. processos de construção de significação; 
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5. modos de organização dos discursos. (BRASIL, 2001, p. 36, grifos 

nossos). 

 Diante da participação direta da pontuação em quatro dos conteúdos do eixo de 

reflexão, não tivemos dúvidas quanto a sua escolha nesta prática. E para reforçar a 

necessidade de seu uso adequado pelos alunos-escritores, trazemos duas citações acerca deste 

ponto gramatical: 

- é um sistema de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, 

destinados a organizar as relações e a proporção das partes do discurso e das 

pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções 

da sintaxe, gramaticais, entonacionais e semânticas. (BECHARA, 2009, p. 

764). 

 

 
A pontuação e o entendimento do texto – O enunciado não se constrói com 

um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam segundo princípios 

gerais de dependência e independência sintática e semântica, recobertos por 

unidades melódicas e rítmicas que sedimentam estes princípios. Proferidas 

as palavras e orações sem tais aspectos melódicos e rítmicos, o enunciado 

estaria prejudicado na sua função comunicativa. Os sinais de pontuação, que 

já vêm sendo empregados desde muito tempo, procuram garantir no texto 

escrito esta solidariedade sintática e semântica. Por isso, uma pontuação 

errônea produz efeitos tão desastrosos à comunicação quanto o 

desconhecimento dessa solidariedade a que nos referimos. (BECHARA, 

2009, p. 766). 

 

 

Portanto, com base no que foi conceituado sobre a pontuação e nas funções que ela 

desempenha no texto, compreendemos sua importância nesta prática de análise linguística, 

articulada às demais práticas de linguagem. 
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4 O ENSINO ARTICULADO EM PRÁTICA   
 

4.1 Sequência didática como metodologia de ensino 

 Nesta pesquisa e intervenção, todo o processo de ensino-aprendizagem articulado 

proposto terá como forma de organização, uma sequência didática (SD). As sequências 

didáticas foram citadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como um Módulo 

didático (BRASIL, 2001, p. 88) dentro das “Organizações Didáticas Especiais” (BRASIL, 

2001, p. 87). Segundo os PCNs: 

 

Módulos didáticos são sequências de atividades e exercícios, organizados de 

maneira gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, 

apropriar-se das características discursivas e linguísticas dos gêneros 

estudados, ao produzir seus próprios textos. (BRASIL, 2001, p.88). 

 

 

 Essa definição demonstra uma preocupação com o processo de ensino-aprendizagem 

da língua, sistematizado e bem planejado. Consideração feita anteriormente na sessão 

“Tratamento Didático dos Conteúdos” (BRASIL, 2001, p. 65), também dos PCNs. Nela, os 

documentos ressaltam a importância de como ensinar e ratificam a necessidade de 

organização didática dos conteúdos ministrados: “Ensinar supõe, assim, discretizar conteúdos, 

organizando-os em atividades sequenciadas para trabalhar intensivamente sobre o aspecto 

selecionado, procurando assegurar sua aprendizagem” (BRASIL, 2001, p. 66).  

 Nesse contexto, trazemos para esta pesquisa e intervenção o procedimento “Sequência 

didática” proposto pelos pesquisadores Dolz, Noverraz e Schneuwly. De acordo com esses 

estudiosos: “Uma „sequência didática‟ é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ et al, 2004, p. 

96).  Dessa maneira, a finalidade da Sequência didática (SD) é de “ajudar o aluno a dominar 

melhor um gênero de texto” conforme uma dada situação comunicativa (DOLZ et al, 2004, p. 

97). 

 No entanto, devido às características desta pesquisa, a qual propõe um ensino 

articulado de Língua Portuguesa (LP), objetivando o aperfeiçoamento da leitura e da produção 

de texto a partir de alguns mitos de Ovídio, pretendemos ir além da finalidade proposta por 

Dolz  et al.  

Observemos essa declaração dos PCNs: “Há estreita relação entre o que e como 

ensinar: determinados objetivos só podem ser conquistados se os conteúdos tiverem 

tratamento didático específico.” (BRASIL, 2001, p. 65, grifo nosso). Por isso, após 

refletirmos sobre essa citação, concluímos que, para alcançarmos nosso objetivo nesta 
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pesquisa, é necessário separarmos a “SD para a leitura de alguns mitos das Metamorfoses”, da 

“SD para a produção do gênero artigo de opinião”; contudo, sem deixarmos de analisar a 

função da pontuação durante o processo de aprendizagem tanto do mito, quanto do artigo de 

opinião, uma vez que ela é o foco da prática de análise linguística. Essa distinção deve-se ao 

modelo de SD proposto por Dolz et al (2004) contemplar a produção textual com maior 

ênfase.  

Ainda, segundo esses teóricos, as questões de gramática e sintaxe em geral não estão 

diretamente integradas nas propostas da SD, pois seu “objetivo principal continua a ser a 

aquisição de condutas de linguagem, num contexto de produção bem definido” (DOLZ et al, 

2004, p. 115). Porém, no processo da produção do texto, o aluno se depara com dificuldades 

nestes aspectos, inclusive de pontuação insuficiente. Logo, para trabalhar a pontuação, tanto 

na prática de leitura quanto na prática de produção de texto, mais especificamente na 

produção do artigo de opinião, poderemos “levantar os pontos problemáticos e constituir 

corpora de „frases a serem melhoradas‟. Nesse sentido, observações pontuais podem ser 

feitas, tendo em vista a reescrita do texto.” (DOLZ et al, 2004, p. 115). Sendo assim, 

pretendemos reservar um momento específico para a prática de análise linguística
12

 da 

pontuação e seguir um plano específico para esse fim, conforme quadro síntese (anexo 51). 

 

4.1.1 Contextualização da escola e da turma  

 

 

Este trabalho será realizado na escola Municipal Jornalista Rubens Manoel Lemos 

pertencente ao município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, a qual está localizada na rua 

Rio Camaragibe, nº 176, Residencial Trairi, Emaús. A escola foi autorizada em novembro de 

2008, com o ato de criação nº 1431/2009. 

A Instituição Rubens Lemos dispõe de uma boa estrutura física, distribuída em uma 

grande área cercada por muros e grades. A área construída é dividida em espaço para oito 

salas de aulas, sala de vídeo, sala de informática, biblioteca, sala de coordenadores, sala de 

professores, sala de reunião, direção, secretaria, almoxarifado, cozinha, refeitório, pátio, 

espaço de jogos e uma quadra poliesportiva. Toda a área construída é adaptada para 

portadores de necessidades especiais.  

Para atender a um total de 400 alunos, do 1° ao 9° ano, dos ensinos fundamental I e 

fundamental II, divididos nos turnos matutino e vespertino, a escola conta com diversos 

                                                 
12

 A prática de análise linguística aconteceu durante toda pesquisa, mas a sequência de atividades específicas 

para a pontuação foi planejada a partir de fragmentos de textos da prática de leitura e da prática de produção de 

texto. 
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profissionais. Esse quadro de funcionários é composto por uma diretora e uma vice-diretora, 

uma coordenadora pedagógica (turno matutino), uma inspetora de corredor (turno vespertino), 

três secretárias, trinta e sete professores, três auxiliares de serviços gerais, dois porteiros e um 

vigia. 

Embora a Rubens Lemos seja uma escola pública municipal, sua clientela é composta 

por pessoas da classe média, classe média-baixa e classe baixa e o grau de instrução dos 

responsáveis também é bastante diversificado. Contribuem para essa característica 

socioeconômica alguns fatores: a escola está localizada no bairro Parque das Orquídeas; 

muitas residências em seu entorno são de alto ou médio padrão; as ruas são calçadas e não há 

um alto índice de violência, embora haja assaltos e consumo de drogas em alguns pontos 

específicos. 

Na escola, não há registros graves de indisciplina. As idas de alguns discentes à 

direção (não há coordenador pedagógico ou de disciplina no turno vespertino) se resumem a 

tarefas escolares não realizadas, a discussões e a pequenas agressões. Essas poucas 

ocorrências também revelam meninos e meninas motivados e participativos, excetuando-se 

aqueles que estão repetindo o ano ou estão fora de faixa. 

Os alunos que participarão da pesquisa e intervenção são do nono ano. Vinte e seis 

adolescentes com idades entre catorze e dezesseis anos estudam em uma sala ampla, porém 

muito quente e pouco arejada. A maioria deles está na escola desde o Ensino Fundamental I e 

tem bastante familiaridade com os livros e com a leitura, tanto no ambiente escolar, quanto no 

ambiente doméstico. Cotidianamente eles pegam deferentes livros emprestados na biblioteca 

da escola. Suas preferências (conforme dados de pesquisa – anexo 1) são os romances de 

aventuras ou de terror e o que menos gostam são de poemas ou de livros “difíceis de 

entender”. Tudo isso condiz com uma turma que apresenta um nível bom de leitura, esperado 

para o nono ano. 

 

4.1.2 Sequência didática para a leitura de alguns mitos das Metamorfoses 

 

 A leitura dos oito mitos utilizará a SD, considerando-a como “uma maneira precisa de 

trabalhar em sala de aula” (Dolz et al, 2004, p. 96). Esta SD, por sua vez, será elaborada com 

base nas funções da literatura derivadas de suas três faces identificadas por Antonio Candido 

(1995), as quais, nesta etapa, funcionarão como método de abordagem do texto literário. 

Conheçamos essas funções:  
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A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que 

explica inclusive o papel contraditório mas humanizador (talvez 

humanizador porque contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelos 

menos três faces: (1) ela é uma construção de objetos autônomos como 

estrutura e significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, 

manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) 

ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente. (CANDIDO, 1995, p. 244, grifo nosso). 

 

 

 Abordar os mitos de Ovídio em sala de aula conforme o quadro síntese (anexo 2), 

baseando-nos nas funções da literatura evidenciará o texto literário nesta pesquisa. Esse fato é 

importante, uma vez que partiremos desses mitos clássicos para buscarmos aperfeiçoar a 

leitura, a produção de textos e a análise linguística através do ensino de língua articulado. O 

corpus para a prática de leitura é composto por oito mitos: “Narciso e Eco”, “Atalanta e 

Hipômenes”, “Júpiter e Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e Andrômeda”, 

“Medusa”, “Aretusa” e “Galateia e Polifemo”. 

 

4.1.3 Sequência didática para a produção do gênero artigo de opinião  

 

O ensino da produção do gênero artigo de opinião se baseará na proposta de SD de 

Dolz, Noverraz, e Schneuwly (Figura 1) para guiá-lo. Conforme esses estudiosos: 

 

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 

múltiplos e variados: é isto que permitirá aos alunos apropriarem-se das 

noções, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas 

capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação 

diversas. (Dolz et al, 2004, p. 97). 

 

 

 Considerando o que foi citado, compreendemos que a prática de ensino de texto 

pautada apenas na gramática e em exercícios repetitivos e descontextualizados não é 

suficiente para que o aluno seja um produtor de textos eficiente. Sobre essa questão, os PCNs  

esclarecem: “Ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que 

dizer, a quem dizer, como dizer.” (BRASIL, 2001, p. 75). Esses aspectos somados às 

exigências de como ensinar a expressão oral e escrita (Dolz et al, 2004, p. 95), requerem do 

professor “uma maneira precisa de trabalhar em sala de aula” (Dolz et al, 2004, p. 96). 

 Os PCNs concordam com os pesquisadores, pois entendem que: 

 

“Pensar em atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, identificar os 

múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, para propor atividades 

sequenciadas, que reduzam parte da complexidade da tarefa no que se refere 

tanto ao processo de redação quanto ao de refacção. (BRASIL, 2001, p. 76). 
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Dessa maneira, a proposta de ensino da produção do artigo de opinião (AO), dentre os 

aspectos discursivos, temáticos e composicionais específicos do gênero, considerará as 

temáticas polêmicas dos mitos de Ovídio (amor, paixão e ciúmes), lidos anteriormente, para 

suscitarem discussões entre os alunos, conforme quadro síntese (anexo 31).  

 

 
Figura 1 – Esquema da sequência didática (Dolz et al, 2004, p. 97). 

  

 

   4.2 Sequências didáticas aplicadas 

 

 4.2.1 Relato das atividades da prática de leitura das Metamorfoses  

 

Sequência de atividades (treze aulas
13

) 

 

Fase I - Leitura e aprendizagem (oito aulas) 

 

1 Contato inicial 

 

Objetivo: esclarecer o processo para andamento da pesquisa e intervenção e identificar os 

conhecimentos que os alunos possuem acerca de mitologia, mitologia grega e mito. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando saber o que os alunos conheciam sobre 

mitologia, mitologia grega e mito fizemos três perguntas: o que é mitologia? o que é 

mitologia grega? e o que é mito?  

 A maioria dos alunos tinha algo a dizer: “são histórias de ficção.”; “são histórias que 

contam sobre deuses.”; “É o estudo dos mitos com deuses gregos”. Eles ficaram eufóricos e 

falavam ao mesmo tempo. O que eles diziam era coerente e juntos fomos somando as 

informações até um deles dizer as respostas mais completas.  

                                                 
13

 Uma aula refere-se ao momento utilizado em um dia para as práticas de linguagem, independente da 

quantidade. 
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 Questionamos se os mitos clássicos teriam participação ou influência na vida deles 

atualmente e responderam que sim e falaram de mitos que conheciam, de jogos e de filmes 

que continham mitos. 

 Em seguida, entregamos uma folha fotocopiada contendo as três perguntas e imagens 

referentes à mitologia e a personagens mitológicos (anexo 3). Imediatamente começaram a 

falar ao mesmo tempo e relacionar as imagens às informações adequadas. Somente não 

reconheceram a imagem de Narciso e Eco. Como atividade de casa, pedimos que 

pesquisassem na interner e respondessem as três perguntas iniciais. 

 Esse primeiro contato entre os estudantes e a mitologia foi muito entusiasmante. Eles 

superaram nossas expectativas de tal forma que precisamos intervir muitas vezes para pedir 

silêncio e direcionar a fala deles, demonstrando assim que, tanto conheciam, quanto gostavam 

do que foi abordado.  

 

2 Apresentação 

Objetivo: explicar sobre o gênero mito, mitologia grega, Ovídio e Metamorfoses e apresentar 

as principais entidades mitológicas.  

Detalhamento dos procedimentos: inicialmente, com o objetivo de explicar sobre o gênero 

mito, mitologia grega, Ovídio e Metamorfoses entregamos uma folha fotocopiada (anexo 4) 

contendo essas explicações. Perguntamos se a pesquisa realizada em casa tinha fornecido 

informações coerentes com o que os alunos responderam no dia do primeiro contato e eles 

disseram que sim. Ressaltamos que na folha também havia informações novas, o que eles 

concordaram prontamente.  

 Durante a leitura do anexo 3, realizada por quatro alunos diferentes, houve muitas 

comparações e concordâncias com o que já conheciam, informações novas e vários 

questionamentos, especialmente em relação a Ovídio e a Metamosfoses. Todos quiseram 

manusear o livro. 

No segundo momento, objetivando apresentar algumas das principais entidades 

mitológicas, entregamos uma folha fotocopiada (anexo 5) contendo essas informações. A 

leitura desse material foi realizada por quase toda a turma. Os alunos reagiram com 

entusiasmo a cada apresentação de um ser. 

 Durante as duas aulas, os estudantes se mantiveram concentrados e atentos à leitura e 

às explicações. Demonstraram muita curiosidade e participaram bastante, contribuindo ou 

questionando o que desconheciam.  
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3 Análises 

 

1º momento – Leitura compartilhada do mito 1– “Narciso e Eco”. 

Objetivo: promover a leitura e os comentários acerca do mito 1 – “Narciso e Eco”. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de os alunos lerem e comentarem o mito 

01, “Narciso e Eco”, formamos um círculo
14

 e distribuímos três cópias fotocopiadas (anexo 6) 

para três alunos diferentes (isso aconteceu porque a copiadora da escola quebrou e não tirou 

textos suficientes para todos os alunos da turma). Porém, antes de iniciarmos a leitura, o título 

do mito foi mencionado para que falassem o que sabiam sobre ele
15

. Três alunos se referiram 

a Narciso: um se lembrou das lojas de enxovais Narciso, outra da flor narciso e, o último, fez 

menção a alguém que se amava tanto que acabou morrendo. Quanto a Eco, somente uma 

aluna opinou e disse que deveria ser o eco dos lugares vazios. 

 A leitura então foi iniciada pelo primeiro aluno que em poucas linhas reclamou do 

tamanho da letra e das palavras “difíceis”. A partir daí, foi preciso intervir dando sinônimos 

para as palavras desconhecidas e explicar aos demais o que era narrado. As leituras do 

segundo e do terceiro alunos também foram semelhantes e receberam as mesmas 

intervenções. Trechos como a violação da mãe de Narciso, a maldição de Eco causada pelo 

ciúme de Juno, o amor arrebatador de Eco por Narciso e, finalmente, o desprezo dele por ela, 

culminando na metamorfose da ninfa foram trechos que causaram muitas reações boas e ruins 

nos alunos. 

Finalmente, no final da aula, as cópias para os demais alunos chegaram e foram 

entregues. Eles foram orientados a lerem o texto em casa para em sala, na próxima aula, 

fazerem seus comentários. 

    Esse primeiro contato entre os estudantes e o mito “Narciso e Eco” teve uma situação 

inesperada (o número insuficiente de textos), o que dificultou o trabalho de leitura.  No 

entanto, mesmo com as dificuldades iniciais, a turma adorou a história e opinou bastante. Já o 

impacto com a linguagem empregada no texto tinha sido desejado e previsto. Uma solução 

inicial para minimizá-lo foi a leitura em casa. 

 

2º momento – comentários
16

 do mito 1 – “Narciso e Eco”. 

Objetivo: comentar o mito 1 – “Narciso e Eco”. 

                                                 
14

 Esse modo de organização permaneceu durante todo o processo da prática de leitura. 
15

 Esse procedimento foi realizado sempre que iniciávamos a leitura de um novo mito. 
16

 O gênero comentário (oral ou escrito) foi trabalhado no 6º ano e vem sendo requerido desde então. 
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Detalhamento dos procedimentos: objetivando que os alunos tecessem comentários sobre o 

mito 01 (“Narciso e Eco”), após leitura em casa, iniciamos perguntando as impressões que 

tiveram ao lerem o texto. Aparentemente, o que chamou mais sua atenção foi Narciso ser tão 

bonito, mas nunca ter se visto nem se deixado apaixonar. Outro comentário que também 

demandou tempo foi a metamorfose de Eco ao não ser correspondida, fato que ainda 

acontecia na atualidade. 

Durante esse momento, muitos alunos citaram a dificuldade em compreender o texto 

devido à linguagem, mas com as intervenções e explicações fornecidas, eles passaram a 

entendê-lo. Logo, diante desse entrave, levantamos questões que pudessem levá-los a 

compreenderem o motivo para a utilização dessa linguagem.  

 Primeiramente, a turma foi levantando as dificuldades que a linguagem apresentava: 

era “difícil”, “extremamente formal”, “antiga”, “palavras escritas diferentes”, “muito 

poética”...;  em seguida, os alunos foram refletindo por que ela poderia ser assim. Entre os 

motivos possíveis seriam: “uma tradução portuguesa”, “um texto antigo”, “um escritor 

antigo”, “um poeta”...  

 A partir desse momento de reflexão e compreensão, apontamos marcas linguísticas 

que provavelmente apareceriam em outros mitos, como verbos no pretérito mais-que-perfeito, 

advérbios de tempo, diálogos iniciados por aspas em meio ao texto, inversões e empregos do 

pronome, inclusive da mesóclise.  

 Os integrantes da turma, de posse dessas informações, levaram uma fotocópia do mito 

2 (“Atalanta e Hipômenes” – anexo 7) para lerem em casa. Orientamos que consultassem o 

dicionário ou pesquisassem o que dificultasse o entendimento do mito. Sugerimos ainda que 

fizessem uma leitura global, como também uma leitura crítica escrevendo suas observações 

no texto.  

 Nessa aula, os comentários sobre o texto e os acontecimentos narrados foram muito 

coerentes. As emoções das personagens e o que elas ocasionaram foram os motivadores das 

discussões. Mas as dificuldades com a linguagem e como intervir sobre essa questão também 

renderam momentos muito interessantes com os discentes.  

 

3º momento – Leitura e compreensão do mito 2 – “Atalanta e Hipômenes”. 

Objetivo: fomentar comentários acerca do mito 2 – “Atalanta e Hipômenes”. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de fomentar comentários sobre o mito 

“Atalanta e Hipômenes”, iniciamos perguntando sobre o título e a relação dele com o corpo 

do texto. Os estudantes começaram caracterizando Atalanta e depois Hipômenes. Um deles 
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fez uma pesquisa e descobriu que a personagem havia sido abandonada na floresta pelo fato 

de ter nascido mulher, o que gerou uma pequena discussão entre eles de gênero (“É estranho 

uma mulher ser mais forte e rápida que os homens”; “ela parece um travesti”; “a mulher é 

mais forte do que os homens”...). Em seguida, um após outro, os alunos foram resumindo
17

 os 

fatos com suas próprias palavras, seguindo a ordem dos acontecimentos e, por último, um 

deles resumiu toda a história: “Era uma mulher muito bonita e forte que corria competindo 

com os homens uma corrida de vida ou morte. O neto de Netuno se apaixonou por ela e junto 

com a deusa de Cíteros trapaceou e ganhou a corrida e Atalanta. Mas os dois apaixonados 

“coisaram” (muitos risos) em um templo e foram transformados em leões.”  

 Depois, refletimos sobre alguns fatos: o porquê de Atalanta ter sido abandonada; o 

desprezo inicial e, depois, o repentino interesse de Hipômenes por ela; a “trapaça”, o uso das 

maçãs; o fato delas serem de ouro; a relação sexual no lugar sagrado (que rendeu muita 

discussão entre a turma) e o sentimento de traição e consequente ira da deusa Vênus. Nesse 

momento, intervimos para esclarecer que a narrativa feita pela deusa não era imparcial, 

devido aos sentimentos dela e nos detivemos em alguns adjetivos utilizados. Todos 

contribuíram com seus conhecimentos e opiniões.  

 Como atividade de casa, a turma recebeu o roteiro de análise dos elementos da 

narrativa (anexo 8) para responderem individualmente no caderno e entregarem na aula 

seguinte.   

    A leitura do mito 2 resultou em muitos comentários e colocações interessantes e 

criativas, especialmente quanto ao motivo que provocou a metamorfose do casal. Ao falarem 

sobre sexo e paixão, os alunos se mostraram bastante alterados e empolgados. Também 

ficaram muito entusiasmados, tanto com a transformação em si, como também com os seres 

nos quais as personagens se transformaram. Essas percepções por parte dos alunos 

demonstraram a compreensão global e crítica do texto mesmo com a dificuldade da 

linguagem. Isso provavelmente aconteceu porque os alunos tinham uma boa prática de leitura 

e compreensão textual, tanto de textos literários, quanto de textos não-literários. 

 

4º momento – Análise dos elementos da narrativa e análise da estrutura e organização
18

 do 

mito 2 – “Atalanta e Hipômenes”. 

                                                 
17

 O gênero resumo (oral ou escrito) foi trabalhado no 6º ano e vem sendo requerido desde então. 
18

 As análises da estrutura e organização; das formas de expressão – emoções e visão do mundo; e da forma de 

conhecimento foram baseadas nas funções da literatura de Candido (1995), que orientaram a SD da prática de 

leitura. 
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Objetivo: analisar os elementos da narrativa e analisar a estrutura e organização do mito 2 – 

“Atalanta e Hipômenes”. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de analisarmos oralmente os elementos 

da narrativa e de analisarmos oralmente a estrutura e organização do mito, a aula foi dividida 

em dois tempos. Inicialmente, os alunos expuseram suas respostas dadas à atividade enviada 

para casa. Uma roda de discussão começou e confrontamos as respostas deles com os 

elementos presentes no texto. Umas das questões que mais suscitaram debates entre eles 

foram as características físicas de Atalanta e as características físicas, psicológicas, sociais, 

ideológicas e morais de Hipômenes. Vênus também esteve no centro dos debates ao 

analisarmos suas características psicológicas, ideológicas e morais, assim como revimos seu 

papel como narradora personagem. 

 Os demais elementos da narrativa e os momentos do enredo foram identificados e 

avaliados de maneira semelhante pela maioria da turma, e por isso, não demandaram muito 

tempo ao serem analisados. Porém, sobre qual seria a importância de cada um desses 

elementos da narrativa em promover o entendimento do mito, alguns alunos lançaram 

hipóteses, mas ninguém conseguiu responder, mesmo com intervenção. 

Como atividade de sala, a turma recebeu o roteiro de análise da estrutura e organização 

do mito (anexo 9) para responderem individualmente no caderno e entregarem ao final da 

aula. 

    No segundo tempo, os alunos expuseram suas opiniões sobre a estrutura e organização 

do mito. Sendo assim, à medida que eles iam dando suas respostas, respaldamos o que diziam 

com elementos presentes no texto. Em certo momento, houve dúvidas em relação à diferença 

entre linguagem denotativa e conotativa e o que seriam informações implícitas. Com base no 

texto, explicamos e exemplificamos esses conceitos. 

Em seguida, passamos a refletir sobre a pontuação utilizada no mito: quais pontuações 

eram utilizadas? Por quê? Qual a quantidade e variedade das pontuações? Essa pontuação do 

mito era semelhante a de outros textos? Os alunos responderam a todos esses 

questionamentos, descreveram o texto como tendo uma pontuação muito bem utilizada, 

bastante variada e que influencia diretamente na expressividade do texto. 

Como atividade de casa, a turma recebeu o roteiro para análise da forma de expressão 

(anexo 10) para responderem individualmente no caderno e entregarem na aula seguinte. 

No primeiro tempo, os alunos foram muito participativos e firmes em suas posições.  

Salvo alguns posicionamentos mais acalorados sobre as características dos personagens 

(“Como um pai abandona um filho por ser mulher?”; “Essa mulher parece um travesti!”; 
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“Todo homem não presta!”; “Todo homem engana as mulheres!”; “As mulheres são umas 

bobocas!” “Os homens são uns trapaceiros!”; Esses deuses são todos frustrados!”...), a análise 

dos elementos da narrativa e os momentos do enredo transcorreram dentro do esperado. A 

última questão, contudo, não foi respondida, a qual reconhecemos como sendo a questão de 

maior complexidade.
19

 

    O segundo tempo dessa aula, também foi muito produtivo. Os alunos responderam 

com tranquilidade o exercício proposto e participaram com muito entusiasmo. Outro fator 

positivo foi a reflexão que fizeram sobre a pontuação do texto. 

 

5º momento – Análise da forma de expressão - emoções e visão do mundo dos indivíduos. 

Discussões e explanações sobre tema, assunto e mensagem do mito 2 – “Atalanta e 

Hipômenes”.    

Objetivo: analisar as formas de expressão e explanar o tema, o assunto e a mensagem do mito 

2 – “Atalanta e Hipômenes”. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando analisar as formas de expressão e discutir 

sobre tema, assunto e mensagem, os alunos comentaram o que tinham percebido acerca das 

emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. Muito 

empolgados, eles se detiveram nas emoções que as personagens sentiam ou que eles sentiram 

ao lerem determinadas passagens, especialmente quando Hipômenes vence a corrida ou 

quando o casal pratica a relação sexual no templo. Nesse momento, após discussões sobre 

temática, assunto e mensagem, perceberam as temáticas paixão, amor e ciúme como as 

principais responsáveis pelas ações das personagens. Também identificaram o assunto e a 

mensagem. 

 Quanto às demais formas de expressão, poucos alunos responderam as questões, por 

isso houve um momento de intervenção e ensino acerca do que seriam visão de mundo dos 

personagens, discurso e ideologia. Em seguida, a turma voltou a contribuir com suas 

colocações. 

 Nessa aula, os alunos tiveram uma menor participação devido ao pouco conhecimento 

acerca de algumas formas de expressão, assunto e mensagem. Isso serviu para tirarmos as 

dúvidas que poderiam atrapalhar as análises futuras dos alunos. 

 

                                                 
19

 No término da Fase I, retomamos e explicamos essa questão. Para avaliarmos se os alunos a compreenderam, 

colocamos essa questão para ser respondida pelos seis grupos, durante a Fase II. 
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6º momento – explicação do efeito de sentido resultante da composição e interação de todos 

os itens analisados no mito 2 e distribuição de seis mitos por seis grupos, com orientações 

para as apresentações. 

Objetivo: explicar o efeito de sentido resultante da composição e interação de todos os itens 

analisados no mito 2 – “Atalanta e Hipômenes” e distribuir seis mitos a seis grupos de alunos. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de explicar o efeito de sentido resultante 

da composição e interação de todos os itens analisados e de distribuirmos seis mitos a seis 

grupos para apresentações dividimos a aula em dois tempos. Iniciamos o primeiro tempo 

estimulando a turma a refletir sobre a importância que cada um dos elementos tem no 

desenrolar da trama. Esse momento contou com poucas participações dos alunos e aqueles 

que contribuíram, fizeram de maneira parcial. 

 Nesse primeiro tempo, promover uma compreensão do mito a partir da junção dos 

elementos analisados para que os alunos percebessem que eles estão interligados e apresentam 

funções essenciais na trama foi bastante trabalhoso. Entender a intencionalidade do autor em 

utilizar determinado elemento e não outro pareceu difícil de ser entendido por eles.  

 No segundo tempo dessa aula, conforme o roteiro de divisão dos grupos (anexo 11), 

separamos os alunos em seis grupos (1, 2, 3, 4, 5 e 6) e distribuímos seis mitos (“Júpiter e 

Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa” e 

“Galateia e Polifemo”) para serem lidos, compreendidos e analisados (análise dos elementos 

da narrativa; análise da estrutura e organização; análise da forma de expressão; tema, assunto, 

mensagem e interpretação e interpretação do texto composto por todos os elementos 

analisados). 

 Várias orientações foram dadas: duração das apresentações orais; participação de 

todos os componentes dos grupos; postura e linguagem; formas de avaliação; prazo para 

entrega do trabalho escrito. 

 Após o término da Fase I
20

, a turma teve vinte e oito dias do recesso do meio do ano 

para preparar suas apresentações orais e um acréscimo de mais uma semana para entregar o 

trabalho escrito. 

 

Fase II – Colocando em prática a leitura e as análises (cinco aulas) 

 

1 Apresentação dos seis grupos – compreensão dos mitos e comentários gerais.    

                                                 
20

 Essa fase foi de extrema importância para a prática de leitura, tanto como ensino e aprendizagem, quanto como 

modelo para as apresentações dos grupos. 



69 

 

Objetivo: avaliar a prática de leitura acerca dos mitos seis mitos e o nível de compreensão de 

cada um dos seis grupos. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando avaliar o nível de compreensão dos seis 

grupos durante as leituras realizadas em casa, iniciamos uma roda de conversa na qual os 

componentes expuseram suas primeiras impressões e fizeram comentários gerais. 

No momento inicial, os componentes falaram sobre as primeiras impressões das 

primeiras leituras. O grupo 3 (“Perseu e Andrômeda”) falou da dificuldade da primeira leitura, 

mas destacou o momento em que Perseu destrói o monstro e pousa a cabeça de Medusa na 

areia depois da vitória, transformando as algas em corais. O grupo 4 (“Medusa”), apesar da 

dificuldade inicial da leitura, relatou o estupro de Medusa por Poseidon como momento mais 

relevante. O grupo 1 (“Júpiter e Europa”) teve dificuldade de compreensão devido aos 

epítetos (outras formas de se referir ao personagem) no início da narrativa e também achou a 

história “meio sem graça”. O grupo 5 (“Aretusa”) destacou a intervenção de Diana, que 

transformou Aretusa em águas das cavernas. A maior parte do grupo 2 (“Salmacis e 

Hermafrodito”) teve dificuldade em entender o início do mito devido à “rapidez” com que os 

fatos aconteciam. Ele conseguiu entender o texto da metade em diante, frisando o ataque de 

Salmacis a Hermafrodito (chamando de estupro) e a metamorfose como pontos mais fortes. O 

grupo 6 (“Galateia e Polifemo”) apresentou dificuldade em entender inicialmente o texto, mas 

destacou a morte violenta de Ácis e sua metamorfose como a parte mais “formidável”.  

Logo após os relatos das primeiras impressões, ratificamos que essa dificuldade em 

relação à linguagem era esperada, já que não há entendimento geral na primeira leitura. 

Porém, sabíamos que ela seria superada com mais algumas leituras, o que foi demonstrado no 

segundo momento, quando cada grupo resumiu o enredo, inclusive identificando bem todos 

os seus momentos. 

 Durante as exposições orais, alguns alunos utilizaram expressões menos comuns 

como “protagonista”; “percepções”; “enlevo”; “clímax”; “estupendo”; “fantástico” entre 

outras. 

Essa aula
21

 foi bastante importante. Primeiramente para conhecer o nível de 

compreensão dos grupos e, segundo, para conscientizar os alunos da seriedade desta fase, uma 

vez que, tanto eles seriam avaliados pela exposição oral, quanto serviria de “vitrine” para que 

os demais colegas, com base nas apresentações, escolhessem um mito diferente do seu para 

                                                 
21

 Entre a apresentação e o 1º momento das apresentações dos seis grupos, a escola parou as aulas no dia 11/07 

devido a problemas estruturais e falta de condições de trabalho, retornando somente no dia 24/07. 
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comentarem por escrito. Também seria decorrente das apresentações orais, o trabalho final 

escrito (anexos 25, 26, 27, 28, 29 e 30).  

 

2 Análises 

 

1º momento – Resumo e análise dos elementos da narrativa feitos oralmente pelos 

componentes dos grupos 1 (“Júpiter e Europa”)  e 4 (“Medusa”). 

Objetivo: avaliar os resumos e as análises dos elementos da narrativa realizados pelos alunos. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de avaliar o nível de compreensão dos 

grupos 1 e 4 e as análises dos elementos da narrativa (anexo 12), iniciamos uma roda de 

conversa na qual, primeiro o grupo 1 expôs suas percepções, e em seguida, o grupo 4 expôs. 

No Primeiro momento, o grupo 1 (“Júpiter e Europa” – anexo 13) começou sua 

apresentação fazendo um breve resumo, o qual foi bem compreendido pelos demais colegas. 

A história caracterizada, inicialmente, pelo próprio grupo como sem graça, foi adorada pelos 

outros alunos. Duas componentes fizeram uma excelente análise dos personagens Júpiter e 

Europa atribuindo-lhes características boas e ruins, as demais contribuíram com a análise dos 

outros elementos da narrativa. 

Logo após, o grupo 4 (“Medusa” – anexo 14) resumiu seu texto. A turma reagiu 

chocada à violação de Medusa por Poseidon. O personagem “deus dos mares” foi muito bem 

analisado pelo grupo. Quanto aos outros elementos da narrativa, fizeram a análise sem 

maiores dificuldades. 

Durante as exposições orais de todos os grupos, aconteceram intervenções para 

estimular respostas dos alunos, como também para complementar as análises, uma vez que 

algumas questões não eram respondidas. A que teve menor tentativas de resposta foi a última 

questão de todos os grupos: “Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a 

importância de cada um (...) para promover o entendimento desta trama.” 

 

2º momento – Resumo e análise da estrutura e organização dos mitos feitos oralmente pelos 

componentes dos grupos 2 (“Sálmacis e Hermafrodito”)  e 5 (“Aretusa”). 

Objetivo: avaliar os resumos e as análises da estrutura e organização dos mitos, realizados 

pelos alunos. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de avaliar o nível de compreensão dos 

grupos 2 e 5 e as análises acerca da estrutura e organização dos mitos – composição, estilo, 
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linguagem, vocabulário, sintaxe e pontuação (anexo 15), iniciamos uma roda de conversa na 

qual, expôs primeiro o grupo 2, e em seguida, o grupo 5. 

O grupo 2 (“Sálmacis e Hermafrodito” – anexo 16) iniciou fazendo um breve resumo. 

Essa história causou grande surpresa na turma, devido à mulher ter se apaixonado loucamente 

pelo homem e não o contrário, e também por ter explicado a origem do hermafrodita, 

condição pouco conhecida entre eles.  As componentes foram muito seguras e detalhistas em 

avaliarem a estrutura e organização do mito. 

Em seguida o grupo 5 (“Aretusa” – anexo 17) resumiu poeticamente o mito. Um dos 

componentes se levantou e contou o enredo utilizando muitas das expressões poéticas do 

texto, como estivesse declamando. A turma reagiu com gritinhos e ovações enquanto a fuga 

de Aretusa, sem as vestes, era narrada. O mesmo componente foi quem fez a análise da 

estrutura e organização do texto, explicando muito bem as expressões conotativas. 

 

3º momento – Resumo e Análise da forma de expressão – emoções e visão do mundo dos 

indivíduos e discussões e explanações sobre tema, assunto e mensagem feitos oralmente pelos 

componentes dos grupos 3 (“Perseu e Andrômeda”) e 6 (“Galateia e Polifemo”). 

Objetivo: avaliar os resumos e as análises da forma de expressão, tema, assunto e mensagem 

realizados pelos alunos. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de avaliar o nível de compreensão dos 

grupos 3 e 6 e as análises da forma de expressão – emoções e visão do mundo dos indivíduos, 

questões sociais, psicológicas e morais; e percepção acerca do tema, assunto e mensagem 

(anexo 18), iniciamos uma roda de conversa na qual o grupo 3 expôs primeiro, e logo depois, 

o grupo 6. 

O grupo 3 (“Perseu e Andrômeda” – anexo 19) deu início a sua exposição resumindo 

seu mito. O ataque de Perseu ao monstro marinho para livrar Andrômeda do sacrifício foi 

ouvido com expressões de surpresa e gritos entusiasmados dos colegas. Os componentes se 

esforçaram e conseguiram fazer as análises propostas com muita propriedade. 

Continuando, o grupo 6 (“Galateia e Polifemo” – anexo 20) resumiu em poucas 

palavras o mito. A história do triângulo amoroso causou alvoroço entre os colegas, e a morte 

de Ácis causou reações indignadas. Essa foi a narrativa mais escolhida pelos componentes dos 

outros grupos para comentarem. Os componentes do grupo fizeram muito bem suas análises. 

Quando as apresentações terminaram, poucos da turma ensaiaram uma tentativa para 

explicarem a interpretação dos mitos como resultado simultâneo das funções da literatura 

(CANDIDO, 1995, p. 245). Isso demonstrou a complexidade desta questão para esse público. 
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Por outro lado, houve um grande empenho da maioria dos alunos em responder e acertar as 

outras questões propostas. 

As apresentações findaram e surpreenderam pelo empenho e desenvoltura dos alunos 

durante as exposições orais. Alunos mais calados deram opiniões; alguns grupos 

demonstraram muita unidade e maturidade; a maioria se expressou adequadamente ao 

momento enunciativo; a turma se mostrou motivada e assídua durante toda a prática de 

leitura, enfim, a experiência foi enriquecedora para todos.  

 

4º momento – Análise da forma de conhecimento – escolha de um mito para resumir, 

comentar e comparar com eventos da vida moderna. 

Objetivo: avaliar a análise da forma de conhecimento sobre um mito escolhido. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando avaliar os seis grupos quanto à forma de 

conhecimento adquirida ao término das apresentações, entregamos uma proposta de produção 

de texto (anexo 21). Essa proposta foi colada no caderno de produção de textos, lida e 

compreendida em sala de aula, mas foi uma atividade realizada em casa. 

O resultado acerca do conhecimento dos alunos em relação aos mitos de outros grupos 

foi muito satisfatório, pois o nível dos comentários e comparações com a vida moderna foi 

muito bom. Falaram sobre as questões de violência contra a mulher; sobre os heróis da 

atualidade, como bombeiros e policiais; sobre diferenças sociais e dote; sobre amores 

passionais e muitos outros.  Os textos (anexos 22, 23 e 24) revelaram que a turma esteve 

muito atenta às exposições dos outros colegas e que conseguiu relacionar os mitos clássicos 

aos eventos da vida moderna.  

 

        4.2.2 Relato da prática de produção do artigo de opinião  

 

Fase I - Apresentação  

Objetivo: esclarecer os alunos sobre os procedimentos que seriam realizados nas próximas 

semanas com o objetivo de produzirem um artigo de opinião, bem como, levantar os 

conhecimentos que a turma possui sobre o gênero. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando esclarecer os alunos acerca das próximas 

aulas, explicamos que, nesse momento, nossa pesquisa estaria concentrada na prática de 

produção do artigo de opinião. Em seguida, distribuímos uma folha xerografada, intitulada “O 

que sabemos” (anexo 32), contendo questões que levantavam os conhecimentos da turma em 

relação ao gênero.  
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Durante a aula, as perguntas foram feitas oralmente. Os alunos, um após outro, 

contribuíram respondendo o que sabiam ou tirando suas dúvidas, enquanto intervíamos 

sempre que necessário. 

Como atividade de casa, eles deveriam escrever as respostas no caderno e trazer na 

próxima aula. Também receberam um artigo (anexo 33) para lerem em casa e fazerem 

observações. 

Nessa aula, a turma manteve-se bastante concentrada e participativa. Os alunos 

responderam com mais ousadia as questões que abordavam a sequência argumentativa, uma 

vez que já tinham adquirido conhecimentos sobre ela no ano anterior (8º ano
22

). Estrutura, 

composição e estilo foram questões bem detalhadas, inclusive a diferença entre a pontuação 

utilizada no artigo de opinião e no mito. Também falaram sobre o artigo de opinião e o que 

seriam questões polêmicas, identificando essas questões em cada um dos seis mitos 

analisados pelos grupos, mas ressaltaram o crime passional no mito “Galateia e Polifemo” 

como o mais polêmico.  

As considerações dos alunos demonstraram o bom nível de conhecimento que a 

maioria da turma tinha acerca do artigo de opinião.     

 

Fase II – Leitura e conhecimento 

Objetivo: ler e conhecer as características composicionais e discursivas do artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de lermos e conhecermos as 

características do artigo de opinião levamos os alunos à sala de informática e iniciamos uma 

leitura compartilhada. Lá, foi projetado no data show o artigo de opinião que eles tinham 

recebido na última aula para lerem em casa. Também acessamos e projetamos o mesmo artigo 

no site do G1, de onde o texto foi retirado.  

 Após a leitura, os alunos teceram comentários gerais sobre o texto. O aluno dava sua 

opinião a favor ou contra o ponto de vista defendido pela articulista e depois falava o que 

havia chamado sua atenção: temática, estrutura, argumentos, linguagem entre outros. Depois 

fizemos uma breve análise oral, respondendo as questões de “O que sabemos” para 

comprovarmos que o texto lido se tratava realmente de um artigo de opinião. 

 Em outro momento, relemos mais detalhadamente o artigo. Ressaltamos o título, a 

escolha lexical, a coesão por substituição e outras opções linguísticas utilizadas pela 

articulista, que contribuem para a compreensão geral do texto.  

                                                 
22

 No 8º ano, os alunos já conheceram e produziram outros gêneros predominantemente argumentativos como o 

diálogo argumentativo e o texto dissertativo-argumentativo. 
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Nessa aula, a turma teve acesso ao artigo de opinião no lugar em que ele circula 

realmente e conheceu um pouco a articulista Andrea Ramal. Com isso, os alunos puderam 

perceber a relevância dessas informações para darem credibilidade ou não ao que foi escrito. 

Também identificaram os vários argumentos e a conclusão, mas tiveram um pouco de 

dificuldade em encontrar a tese.  

A escolha do artigo “Que geração é essa, que espanca os mestres?” aconteceu porque 

tratava de um caso muito recente de violência contra professor na escola pública e que estava 

repercutindo em todas as mídias do país, além de ser referente a um fato muito polêmico.  

Provavelmente devido a essa temática, os alunos estavam um tanto agitados, uma vez que 

desejaram o tempo todo que o agressor da professora fosse punido. Mas assim mesmo, 

participaram bastante da aula, dando boas contribuições e questionando muito.  

 

 Fase III – Leitura e comentários 

Objetivo: ler, compreender e comentar o texto, considerando as características 

composicionais e discursivas do artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando compreendermos o artigo de opinião 

“BBB17: A lição do mocinho que virou vilão” (anexo 34), considerando suas características 

composicionais e discursivas, iniciamos uma leitura compartilhada na sala de informática. 

Neste momento, o artigo foi acessado no site em que circulava (g1) e projetado na parede. A 

turma recebeu em mãos o anexo 34, o qual também foi projetado. 

 Muitos comentários foram feitos, inclusive de que o texto utilizava uma linguagem 

mais simples, mesmo que ainda fosse formal. O título e a temática da violência doméstica 

foram explicados; a lei Maria da Penha foi percebida como argumento de autoridade; Marcos 

foi julgado; Emilly foi julgada; o programa foi julgado. Houve dificuldade em identificar a 

tese, mas depois de encontrada, os argumentos e a conclusão foram facilmente relacionados.  

A escolha do artigo “BBB17: A lição do mocinho que virou vilão” se deu devido à 

temática, ao título e ao público que poderia interessar. Embora ele fosse um artigo do início 

do ano, abordava um momento de violência doméstica explícita vivenciada por uma jovem no 

reality show “Big Brother Brasil 17”. Esse episódio visto por milhares de jovens e 

adolescentes foi bastante difundido pela mídia na época e suscitou várias discussões pelo país. 

E como percebemos certa preferência pelo crime passional cometido por Polifemo no mito 

“Galateia e Polifemo”, comentado pela maioria da turma, esperávamos reações entusiasmadas 

do grupo, o que realmente aconteceu.   

 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/que-geracao-e-essa-que-espanca-os-mestres.html
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Produção inicial  

Objetivo: produzir a primeira versão do artigo de opinião.  

Detalhamento dos procedimentos: objetivando realizar a primeira produção do artigo de 

opinião, levamos os alunos para a sala de vídeo (que tem ar condicionado) e entregamos a 

proposta de produção do artigo “A relação homem X mulher na sociedade moderna” (anexo 

35) à turma. A maioria dos alunos utilizou 90 min para concluir suas produções. 

 Nessa aula, alguns alunos pediram mais explicações sobre a proposta. Sendo assim, 

fizemos algumas observações para que não houvesse dúvidas e o texto fosse escrito sem 

maiores problemas.   

 

Fase IV – Exemplos da temática “Crimes passionais” 

Objetivo: conhecer exemplos de crimes passionais. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de dar exemplos de crimes passionais, 

levamos os alunos para a sala de informática e proporcionamos uma sessão de quatro 

episódios de “Murderous Affairs” (12 min cada), série do Netflix. 

 Durante a sessão, os alunos mantiveram-se muito atentos e concentrados. Isso 

aconteceu porque os episódios eram transmitidos em inglês, mas com legendas em português; 

o tema era muito interessante para o grupo; as narrativas iniciavam pelo fim (morte de 

alguém) e o autor dos crimes era revelado durante o desenrolar dos fatos. 

 Apenas em alguns momentos alguém emitia uma opinião. Às vezes ouvíamos de todos 

ao mesmo tempo expressões de medo, raiva ou nojo diante de alguma cena. Quando a sessão 

terminou, a turma ficou pedindo mais episódios. 

O comportamento demonstrado pelos estudantes nessa aula surpreendeu bastante, 

mesmo reconhecendo que a abordagem do tema era feita com o objetivo de prender a atenção 

do expectador. Eles não conversaram nem pediram para sair, embora tenhamos iniciado a aula 

dizendo que a presença deles na sala era optativa. 

 A escolha desses episódios aconteceu porque a turma demonstrou uma tendência para 

a temática “crimes passionais”. Ela foi observada nos comentários dos mitos após as 

apresentações e apareceu novamente na maioria dos artigos de opinião, em forma de violência 

doméstica. O fato de serem histórias legendadas contribuiu para manter a concentração da 

turma em ler para entender o que era narrado. 

 Importante ressaltar que, a partir desta aula, os procedimentos realizados com a turma 

aconteceram com vistas ao aperfeiçoamento da produção do artigo de opinião. Pois, de posse 

da “primeira produção” (anexos 36 e 37), percebemos as adequações e as inadequações que 



76 

 

foram cometidas pelos alunos e isso nos orientou quanto aos conteúdos a serem ministrados 

para que a “produção final” fosse mais apropriada. 

  

Módulo 1 - Leitura e reconhecimento  

Objetivo: Ler e reconhecer as características composicionais e discursivas do artigo de 

opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de rever e reconhecer as características 

do artigo de opinião fomos para a sala de informática e iniciamos a leitura do texto “Crimes 

passionais” (anexo 38) projetado pelo data show. Após essa primeira leitura, os alunos 

comentaram o que mais chamou sua atenção: matar para satisfazer um desejo; matar os 

próprios familiares; ter e ver alguém como objeto; as frases que as pessoas dizem em nome do 

amor doentio; a real possibilidade de encontrar novas vítimas; a linguagem formal e técnica; a 

seriedade do tema.  

 Na segunda leitura, mais detalhada, fomos compreendendo o texto e identificando 

informações implícitas, campo semântico, argumentos utilizados, elementos coesivos, 

vocabulário desconhecido, pontuação utilizada, estilo do produtor do artigo entre outras. 

Como a temática atraía bastante a turma, muitos comentários, perguntas e exemplos foram 

falados. 

 Quando observamos a estrutura, os alunos fizeram colocações bem satisfatórias, mas 

demonstraram dúvidas quanto à produção do parágrafo. Por isso, utilizamos o próprio artigo 

para explicarmos sobre tópico frasal, sua localização e sua função no parágrafo. 

 Essa aula foi muito produtiva e serviu para que a turma revisse e praticasse seus 

conhecimentos sobre as características do artigo de opinião. A compreensão do texto foi 

ampla e as dúvidas que surgiram foram respondidas em sala, e quando necessárias, 

respaldadas com o texto. 

 

Módulo 2 - Introdução 

Objetivo: conhecer alguns modos diferentes de introduzir o artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando conhecer diferentes modos de como 

introduzir um artigo de opinião, levamos os alunos para a sala de informática, entregamos 

uma folha xerografada contendo tipos de introdução (anexo 39) e projetamos o texto no data 

show.  

O conteúdo do texto foi sendo lido pelos alunos enquanto explicávamos e 

questionávamos a turma. Eles iam contribuindo com comentários e respostas. A maioria disse 
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que utilizava a primeira forma (“formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial”), 

fato que foi identificado nas produções iniciais. Em contra partida, não conheciam a 

introdução por “roteiro”. Para que eles praticassem os tipos de introdução, foi enviado um 

exercício para casa. 

Nessa aula pudemos comprovar a falta de conhecimento que a maioria da turma tinha 

em relação às diferentes formas de introduzir um artigo de opinião, inclusive como tornar a 

tese evidente. Essas questões foram bem explicadas com o texto teórico e utilizando os artigos 

de opinião que havíamos lido. 

 

Módulo 3 - Desenvolvimento 

Objetivo: conhecer alguns modos diferentes de desenvolver o artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de conhecer diferentes formas de como 

desenvolver um artigo de opinião, levamos os alunos para a sala de informática, entregamos 

uma folha xerografada contendo tipos de desenvolvimento (anexo 40) e projetamos o texto no 

data show.  

O texto teórico foi sendo lido pelos alunos enquanto explicávamos e questionávamos a 

turma. Eles contribuíam com comentários e respostas. A maioria disse que utilizava 

“exemplos” e “causa e consequência” como principais maneiras de argumentar. Os exemplos, 

inclusive, faziam parte de seus cotidianos. Explicamos que os argumentos precisam ser de 

autoridade para que revelem um bom conhecimento do produtor do texto acerca do tema 

debatido.   

Nessa aula comprovamos o desconhecimento dos alunos quanto aos variados modos 

de argumentar. Mesmo a “exemplificação” que utilizam é do senso comum. As formas de 

argumentar foram bastante discutidas com a turma e no final da aula passamos uma atividade 

para casa sobre desenvolvimento do artigo de opinião. 

 

Módulo 4 - Conclusão 

Objetivo: conhecer maneiras diferentes de concluir o artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de conhecer algumas formas de como 

concluir um artigo de opinião, levamos os alunos para a sala de informática, entregamos uma 

folha xerografada contendo tipos de conclusão (anexo 41) e projetamos o texto no data show.  

O texto teórico foi lido por alguns alunos enquanto explicávamos e questionávamos. A 

participação deles foi muito boa, pois revelaram que não sabiam concluir. Às vezes utilizavam 

a síntese, mas achavam que estavam sendo repetitivos. Perguntaram sobre a conclusão através 
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de “pergunta” e disseram conhecer a conclusão por “proposta” através do Enem. Todas essas 

questões foram explicadas, não só através do exemplo, como também dos artigos de opinião 

já lidos. 

Das três partes que compõem uma sequência argumentativa prototípica, a aula sobre 

conclusão foi a que gerou mais perguntas. Inclusive, eles observaram que nos artigos lidos 

durante as aulas, somente a síntese foi utilizada como forma de concluir.  

 

Módulo 5 – Estratégias e movimentos argumentativos 

Objetivo: conhecer algumas estratégias e movimentos argumentativos utilizados em um 

artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando conhecer algumas estratégias e movimentos 

argumentativos, os alunos receberam a folha xerografada “Estratégias e movimentos 

argumentativos do artigo de opinião” (anexo 42). Durante leitura compartilhada em sala, 

explicamos o conteúdo e fizemos perguntas. A turma inicialmente não sabia do que tratava o 

texto teórico, mas à medida que a aula acontecia, a maioria dos alunos reconheceu as 

estratégias e os movimentos citados, pois já havíamos falado sobre eles em outros momentos. 

Porém, as maiores dúvidas surgiram em relação à refutação, o que foi explicado 

detalhadamente utilizando os artigos lidos anteriormente e com novos exemplos. 

 O desconhecimento sobre esses conteúdos revelou o pouco emprego das expressões 

“estratégias e movimentos argumentativos” durante as aulas. Por outro lado, a familiaridade 

com os itens descritos minimizou essa falha. 

Módulo 6 – Leitura e avaliação  

Objetivo: ler e avaliar criticamente de forma colaborativa dois artigos de opinião da produção 

inicial.  

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de avaliarmos criticamente dois artigos 

de opinião da produção inicial levamos os alunos para a sala de informática e projetamos os 

dois textos (anexos 36 e 37) no data show. Também entregamos um roteiro de como avaliar a 

produção inicial (anexo 43) para orientar os alunos nesse processo. 

 A reação inicial da turma foi rir e criticar os artigos. Para que isso não permanecesse, 

fizemos com que eles refletissem sobre a própria escritura. Depois pedimos que ficassem 

atentos para analisarem em que os textos se assemelhavam ao artigo de opinião e todos 

concordaram que havia muitas semelhanças. A partir desse momento, seguimos o roteiro e 

fomos avaliando. Esse processo foi mais lento quando trabalhamos com o primeiro texto, pois 

precisou que a turma se apropriasse do que era avaliado. Quando fizemos os mesmos 
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procedimentos com o segundo texto, alguns alunos foram bem rápidos em responder as 

questões. 

 Depois de uma longa série de atividades, cujos objetivos eram de compreender as 

características composicionais e discursivas do artigo de opinião para que os alunos pudessem 

produzi-lo com mais eficácia, ficamos muito satisfeitos com essa aula. Passadas as primeiras 

reações negativas diante dos textos, presenciamos os alunos avaliando e criticando seus 

próprios artigos, identificando marcas e elementos linguísticos na superfície dos textos e 

percebendo a organização das ideias e a estrutura argumentativa.  

 

Produção final  

Objetivo: produzir o artigo de opinião final, possibilitando aos alunos praticarem o que 

aprenderam nos módulos. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de que os alunos reescrevessem seus 

textos, levamos eles para a sala de vídeo e entregamos a proposta de produção final do artigo 

de opinião “A relação homem X mulher na sociedade moderna” (anexo 44). Durante a 

reescritura, eles ficaram muito concentrados e praticamente não apresentaram dúvidas sobre a 

proposta.  

 Nesse momento, foi nítida a preocupação da maioria da turma em colocar em prática o 

que aprendeu. Tudo foi feito com muito zelo e atenção, demonstrando grande 

amadurecimento neste final do processo. 

 

Fase V – Culminância 

Objetivo: expor alguns artigos de opinião escritos pelos alunos à comunidade escolar. 

Detalhamento dos procedimentos: Com o objetivo de expormos alguns artigos de opinião e 

de comprovarmos seu caráter de uso social realizamos a I Mostra de Produção Textual do 

Rubens Lemos. Nesse evento, além de alguns artigos de opinião do nono ano A, também 

foram expostas produções de textos dos sextos e oitavos anos, realizadas sob a orientação da 

professora de português, Marcela Rocha. 

Após breve apresentação dos sextos e oitavos anos, lemos um relato de experiência 

(anexo 45) resumindo todo o processo pelo qual passamos até o dia da “produção final”. Por 

último, chamamos os quatro alunos – escritores para lerem seus artigos de opinião (anexos 46, 

47, 48 e 49) para o público presente.  

Esse momento foi muito gratificante para todos nós. A comunidade escolar aplaudiu o 

fim da leitura de pé e parabenizou a todos os envolvidos nesse longo processo. 
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          4.2.3 Relato da prática de análise linguística sobre a pontuação  

 

Fase I – Reflexão  

Objetivo: refletir sobre a função da pontuação e seu emprego em diferentes textos. 

Detalhamento dos procedimentos: objetivando refletir sobre a função da pontuação e seu 

emprego em diferentes textos, levamos os alunos para a sala de informática e projetamos o 

texto teórico “Reflexão sobre a pontuação” (anexo 52) no data show. Também entregamos o 

texto fotocopiado aos alunos.  

Iniciamos esse momento explicando que a pontuação era um recurso linguístico que 

ficava visível na superfície do texto e pedimos para dois alunos lerem os fragmentos 1 e 2. 

Após ótimas leituras dos alunos, perguntamos se todos tinham percebido diferenças em 

relação à expressividade demonstrada e responderam que sim. Em seguida, tiveram 10 

minutos para responderem a questão 1 individualmente.  

A maioria utilizou adjetivos para se referirem às pontuações nos dois textos, como 

bom, ruim ou fraco. Para eles, o fragmento de Metamorfoses foi mais bem pontuado do que o 

fragmento do artigo de opinião, já que foram utilizadas mais pontuações e essas pontuações 

eram variadas, porém não souberam explicar por quê. 

Demos continuidade à leitura do texto e nos detivemos no conceito de pontuação, 

dando ênfase aos “efeitos desastrosos” se seu emprego for inadequado. Em seguida, ao ler a 

diferença de pontuação que um texto literário pode ter, os alunos entenderam que o fragmento 

de “Galateia e Polifemo” era um texto literário e por isso tinha maior liberdade e variedade de 

pontuação. No entanto, surgiram dúvidas quanto ao que seria um texto literário, diferença 

trabalhada no inicio do processo, e que precisou ser retomada. Terminamos a aula enviando a 

atividade 2 para casa.  

Promover a prática de análise linguística com essa turma foi bastante desafiador. Os 

alunos eram leitores assíduos e se expressavam oralmente muito bem, mas apresentavam 

dificuldades de pontuação na escrita. Esse texto teórico, no entanto, pareceu incomodá-los, o 

que foi muito positivo. 

 

Fase II – Prática 

Objetivo: empregar a pontuação em diferentes textos. 

Detalhamento dos procedimentos: com a intenção de empregar a pontuação adequadamente 

nos textos, os alunos fizeram a atividade 2 em casa e compartilharam suas respostas em sala 
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de aula. Começamos a correção da atividade questionando se havia diferença entre os textos e 

eles disseram que a letra “c” era literário. Em seguida, um aluno iniciava a leitura dos 

fragmentos sem a pontuação para depois, outro aluno ler o fragmento pontuado. Esse 

procedimento foi bem dinâmico e participativo.  

 Durante a correção do exercício, a turma se mostrou muito atenta e fez a maioria das 

pontuações adequadas. Isso demonstrou o interesse pelo tipo de exercício. 

 

Fase II – Avaliação 

Objetivo: avaliar as pontuações empregadas em fragmentos retirados de produções iniciais do 

artigo de opinião. 

Detalhamento dos procedimentos: com o objetivo de avaliar o corpus formado de 

fragmentos retirados de produções iniciais dos alunos, levamos a turma para a sala de 

informática e projetamos no data show o texto “Pontuação – organizando o texto para dar 

significado” (anexo 53). Também entregamos aos alunos cópias xerografadas da atividade. 

 No momento em que viram os fragmentos dos textos, falaram alto, reclamaram, riram, 

zombaram uns dos outros, mesmo não sabendo a quem os textos pertenciam. Essa reação 

acabou contribuindo para fazermos as avaliações, pois eles ficaram bem concentrados 

esperando reconhecer o autor do fragmento pelo estilo do texto. 

Durante toda a aula, a participação da turma foi ótima. Tanto as pontuações quanto as 

adaptações sugeridas foram bastante adequadas. Muitos se lembraram de regras ou 

questionaram o motivo do emprego ou não da pontuação. Como atividade de casa, eles 

levaram os exercícios para responderem no caderno. 

 Essa aula foi muito produtiva. Ver os alunos se avaliando, empolgados e praticando o 

que estavam aprendendo foi muito gratificante.  
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   4.3 Reflexões e análises  

 

O projeto de trabalhar no nono ano conteúdos de Língua Portuguesa (LP) articulando 

as três práticas da linguagem visando ao aperfeiçoamento da leitura e da escrita dos alunos 

parecia algo distante de rotinas de sala de aula. À primeira vista essa consideração parece 

contraditória, uma vez que, há mais de trinta anos Geraldi (2012) já propunha a integração 

entre prática de leitura, prática de produção de textos e prática de análise linguística no ensino 

da língua materna, e essa proposta também já havia sido legitimada através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2001, p. 34) desde 1998. Então, por que colocar em prática o ensino 

articulado, o qual já existia na teoria há tantos anos, tornou-se uma ação complexa nesta 

pesquisa interventiva? O ensino tradicional e fragmentado; algumas dificuldades com as 

novas teorias; o intenso trabalho necessário para sua execução são respostas possíveis para 

esse questionamento. 

O ensino tradicional e fragmentado da (LP), discutidos mais detalhadamente na seção 

1.1 nesta pesquisa, criaram raízes e moldaram nossas práticas pedagógicas durante anos. 

Mesmo com teorias e documentos oficiais apontando para a necessidade de mudanças na 

maneira de agir dos profissionais da educação, muitos permaneceram executando os mesmos 

procedimentos, ou por desconhecerem o novo ou por se sentirem confortáveis e acomodados 

às velhas práticas. 

No entanto, o ensino articulado nas aulas de LP dependia, além do conhecimento 

teórico sobre ele, de condições para colocá-lo em prática. Algumas dificuldades apareceram 

nesse processo, como a transposição da teoria para a prática, a insuficiente formação de 

professores e o desconhecimento, principalmente, da prática de análise linguística, discutidas 

anteriormente na seção 1.3.  

Além disso, uma vez vencidas essas dificuldades, projetar e executar a articulação das 

três práticas de linguagem nesta pesquisa interventiva, certamente demandaria um intenso 

trabalho. Isso se confirmou, principalmente diante da escolha dos conteúdos que seriam 

trabalhados em sala de aula. Na prática de leitura: oito mitos clássicos das Metamorfoses de 

Ovídio; na prática de produção de texto: o artigo de opinião; e na prática de análise 

linguística: a pontuação.  

Um projeto ousado - como foi considerado muitas vezes e por muitos professores - 

também requeria professora e alunos ousados, fato que foi se concretizando à medida que as 

práticas e as intervenções aconteciam. 
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Muito do resultado positivo, ao final da pesquisa, foi ter a mitologia grega como 

marco inicial das atividades. Isso porque os mitos simplesmente fascinam as pessoas e 

arrebatam os jovens (CAMPBELL, 1990), e com os alunos do nono ano não foi diferente. 

Entusiasmados, eles iniciaram a prática de leitura revelando o quanto a mitologia fazia parte 

de suas vidas. Em filmes, livros ou nos jogos de vídeo game, entidades mitológicas eram os 

personagens principais. Mas, em nosso trabalho não nos restringimos apenas aos 

conhecimentos que eles já possuíam, fomos muito além. Os oito mitos das Metamorfoses de 

Ovídio na versão portuguesa (“Narciso e Eco”, “Atalanta e Hipômenes”, “Júpiter e Europa”, 

“Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa” e “Galateia e 

Polifemo”) marcaram a vida desses alunos. 

Infelizmente, o primeiro contato com o mito 01, (“Narciso e Eco”) não aconteceu 

como desejávamos. Somente três alunos tiveram acesso à fotocópia do texto devido a 

problemas na impressora da escola, e o pequeno tamanho da letra também não contribuiu. 

Somado a essas dificuldades iniciais, a leitura não fluiu muito bem porque os três alunos não 

estavam habituados a algumas características linguísticas do texto, entre elas, o vocabulário. 

Por isso, para tentar diminuir as barreiras identificadas entre texto e leitores, os mitos 

passaram a ser lidos pelos alunos em casa e individualmente. 

Realizar a leitura de “Narciso e Eco” em sua própria casa, exercendo-a solitariamente, 

permitiu ao aluno um contato mais profundo com o texto. Essa experiência deu subsídios 

necessários à turma para comentar suas primeiras impressões e compreensão acerca do mito. 

Sobre esse momento escreveu Zilberman (2009): “O leitor tende a socializar a experiência, 

cotejar as conclusões com as de outros leitores, discutir preferências. A leitura estimula o 

diálogo, por meio do qual se trocam resultados e confrontam-se gostos.” Em linha com o que 

foi escrito por Zilberman, a roda de troca de experiências sobre a leitura do mito 01 foi 

extremamente gratificante. Os alunos, em sua maioria, criticaram as posturas dos 

personagens; identificaram as fortes emoções como norteadoras de suas ações; lamentaram a 

metamorfose de Eco e rechaçaram o egocentrismo de Narciso.  

Porém, algo foi unânime entre a turma, todos os estudantes estranharam o vocabulário 

- obstáculo previsto durante planejamento da SD.  Nesse momento, portanto, fizemos uma 

ampla análise linguística. Fornecemos para eles as condições para identificarem quais os tipos 

de linguagens que foram utilizadas no texto e por quais motivos. Assim, eles mesmos 

levantarem as hipóteses possíveis para as duas situações. Isso levou ao entendimento que o 

estranhamento em relação às marcas linguísticas do mito se deu porque foi utilizada uma 
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tradução de Portugal, Metamorfoses é um texto muito antigo e seu tradutor fez permanecerem 

várias figuras de linguagem do texto original, como metáforas, inversões e epítetos. 

Vencida essa barreira, os textos passaram a se descortinarem para eles. Os alunos 

fizeram pesquisas, passaram a fluir na leitura literária, a se identificarem e se reconhecerem 

nos textos e a responderem questões mais difíceis e específicas. Com o avanço da prática de 

leitura, os estudantes liam os mitos, refletiam e comentavam sobre eles, e depois eram capazes 

de dizer qual a história aparente; qual a história por trás; qual o ensinamento; que “vozes” 

eram identificadas; qual a ideologia presente; quais os elementos da narrativa; quais os 

momentos do enredo; temática; assunto; linguagens; composição; estrutura; pontuação e 

outras.  

Porém, uma questão não foi explicada pela maior parte da turma: por que a integração 

de todos os elementos analisados influenciava na interpretação do texto como um todo. 

Mesmo com mais esclarecimentos e intervenções percebemos que esse entendimento era 

demasiadamente complexo para eles. 

O fator que contribuiu para que a turma tivesse sucesso nas apresentações dos seis 

grupos foi o tempo. Entre os períodos da “Fase I” e da “Fase II” da SD da prática de leitura os 

alunos tiveram um recesso de quase trinta dias para prepararem suas apresentações e mais 

quinze dias sem aula devido à falta de estrutura e condições de trabalho na escola
23

. 

Após oito dias reservados à semana de avaliação, retornamos ao projeto iniciando a 

SD de produção do artigo de opinião. O processo realizado nesta etapa fluiu com bastante 

tranquilidade, provavelmente porque a turma já estava adaptada ao projeto e também porque 

já conhecia a sequência textual argumentativa, que foi praticada no oitavo ano. Fundamental 

também foi que aprenderam a socializar e respeitar comentários e opiniões durante os 

trabalhos com o mito, procedimento repetido nesta fase. 

Mas não bastava conhecer e reconhecer as características composicionais e discursivas 

de um artigo de opinião para poder escrevê-lo, embora esse fosse o principal objetivo a ser 

alcançado. Era necessário também oferecer modelos desse gênero com temáticas que 

atraíssem a atenção da turma. E como havíamos planejado, a tríade “amor x paixão x ciúmes” 

já tinha seduzido os alunos durante a leitura dos mitos. Por isso buscamos contemplar essa 

mesma tríade na prática de produção de textos, porém ela acabou assumindo a forma de 

“crimes passionais” e de “crimes contra a mulher”. Logo, tanto os artigos de opinião lidos 

                                                 
23

 Os estudantes ficaram muito frustrados com essa parada de 15 dias na escola, pois esperavam ansiosos pelas 

apresentações dos grupos.  



85 

 

quanto os episódios da série “Murderous Affairs” assistidos fascinaram e provocaram reações 

acaloradas nos alunos.  

Essa temática, então fez parte da primeira proposta de produção do artigo de opinião 

sob o título “A relação homem X mulher na sociedade moderna”. Alguns da turma 

escreveram sobre a mulher no mercado de trabalho, mas a maioria escreveu sobre violência 

doméstica ou crimes passionais. Porém, havia ainda uma prática para ser abordada neste 

projeto de ensino articulado: a análise linguística. Não que ela não tenha acontecido durante 

as leituras dos mitos ou artigos de opinião, ou durante os exercícios ou comentários orais, mas 

ainda faltava a pontuação como recurso linguístico. Por isso, seguindo sugestão de “levantar 

os pontos problemáticos e constituir corpora de „frases a serem melhoradas‟ de Dolz et al 

(2004, p. 115) fizemos uma breve SD com fragmentos de alguns textos lidos anteriormente e 

com fragmentos da produção inicial de alguns alunos. 

Como esperávamos as atividades sobre pontuação repercutiram muito bem. A turma 

participou e contribuiu bastante nas aulas. Agora, precisavam praticar o que aprenderam nas 

três diferentes práticas e escreverem a produção final do artigo de opinião. Dessa forma, após 

as reescrituras, comparando-as com a produção inicial, contemplamos progressos de todos da 

turma e em todas as características composicionais e discursivas dos artigos de opinião. Esse 

resultado foi muito satisfatório. 

Contudo, observamos que o projeto de pesquisa e intervenção com foco no ensino 

articulado aqui proposto e executado ultrapassou o tempo previsto para as práticas em sala de 

aula. A dinâmica da escola e as dificuldades enfrentadas no dia a dia foram os maiores 

responsáveis por esse entrave. Devido a problemas estruturais atrasamos em mais de quarenta 

dias nosso cronograma. E, embora tenha funcionado o fato de o gênero da prática de produção 

de texto escrito ser da sequência textual argumentativa e o gênero trabalhado na prática de 

leitura ser da sequência narrativa, essa transposição também requereu bastante tempo.  

Portanto, concluímos com tudo isso que o ensino articulado é bastante trabalhoso, mas 

possível e “lembremos que o objetivo de qualquer ensino deve ser o de elevar e ampliar” 

(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 22). Ele requer tempo, conhecimento teórico e metodológico e 

muita disposição para preparar material didático apropriado a um grupo de aluno específico, 

enfim, uma verdadeira mudança na prática pedagógica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa proposto nesta pesquisa interpretativista 

e interventiva foi pautada no ensino articulado entre as três práticas de linguagem. Há mais de 

trinta anos, a orientação de integrar leitura, produção de texto e análise linguística 

(GERALDI, 2012 e BRASIL, 2001) tem proporcionado aos professores da língua materna 

mudanças significativas das práticas pedagógicas nas salas de aulas brasileiras. Conosco não 

foi diferente. 

Em meio às dificuldades de leitura e escrita enfrentadas e demonstradas por estudantes 

do país, realizar nosso objetivo de tornar os alunos do nono ano da Escola Municipal Rubens 

Lemos leitores e escritores mais eficientes, foi alcançado. Foi praticando que esses alunos 

chegaram ao fim do processo muito diferentes, uns mais do que outros, porém, todos 

progrediram.  

Nesse ínterim, tivemos que lidar com problemas na escola como falta de material de 

expediente, fotocopiadora quebrada, rede elétrica comprometida, falta de condições de 

trabalho. Fatores externos que vão além de nossas responsabilidades, mas que interferem no 

dia a dia da vida escolar. No entanto, nada foi capaz de impedir nossos alunos. 

Diligentemente, eles cumpriram cada etapa de nossas sequências didáticas.  

Receptivos e motivados, participaram diariamente das três práticas de linguagem. 

Iniciamos a prática de leitura e podemos perceber de imediato apreço pelo gênero mito; 

depois, revelaram estranhamento com a linguagem dos textos e, por último, tiveram uma 

maravilhosa identificação com os textos lidos. Se havia dúvidas quanto à adequação ao 

público, da versão utilizada, ela foi se desfazendo a cada encontro com as Metamorfoses de 

Ovídio. Observemos quão sábias são as palavras de Perrone-Moisés (2006, p 23) ao se referir 

ao aluno: “O maior respeito pelo aluno consiste em considerá-lo apto, qualquer que seja sua 

extração social e suas carências culturais, a adquirir maiores conhecimentos e competência”. 

Essas palavras condizem com o procedimento da turma do nono ano também nas demais 

práticas. 

A prática de produção de texto do artigo de opinião aconteceu sem estranhamentos. Os 

artigos utilizados para conhecimento dos aspectos composicionais e discursivos agradaram, 

principalmente pelas temáticas. O percurso de escritura até a reescritura dos textos foi feito 

com atenção e responsabilidade. De um modo geral, os alunos do nono A prosperaram em 

suas escrituras. Organizaram melhor suas ideias, empregaram com mais propriedade a 

pontuação, buscaram mais conhecimentos para argumentação e a fizeram com mais afinco. 
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Obedeceram à cena enunciativa proposta, mantiveram-se na estrutura. Enfim, esses alunos se 

mostraram surpreendentes, firmes e superadores! Em seus artigos de opinião, eles se 

descobriram como escritores e se mostraram críticos e reflexivos.  

Finalmente, a prática linguística com foco na pontuação transcorreu com 

tranquilidade. Não só a da pontuação, mas também a do léxico, já que ele foi responsável 

pelas maiores dúvidas da turma. E toda essa reflexão linguística aconteceu, tanto durante a 

prática de leitura, quanto durante a prática de produção de textos, tudo bem articulado. 

No fim de todo esse processo, houve a exposição (leitura) de algumas produções finais 

dos alunos do nono ano na I Mostra de Produção Textual do Rubens Lemos. Foi nesse 

momento que eles e a comunidade escolar tiveram a real noção do que tinha acontecido nos 

meses anteriores. Aplaudidos e ovacionados, nossos alunos demonstraram o aprimoramento 

que suas leituras, escritas e análises linguísticas sofreram enquanto eles simplesmente 

praticavam.  

Portanto, concluímos esta pesquisa lembrando que, “o objetivo de qualquer ensino 

deve ser o de elevar e ampliar” (PERRONE-MOISÉS 2006, p 23), algo independente de qual 

seja o público a quem destinamos nossas práticas pedagógicas. 
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ANEXOS 

1 - Roteiro para uma história de leitura 

2 - Quadro síntese da SD da prática de leitura 

3 - Conhecimentos  

4 - Os mitos gregos de Ovídio como gênero narrativo e as Metamorfoses 

5 - Apresentação de entidades mitológicas 

6 -  Mito 01 – “Narciso e Eco” 

7 - Mito 02 – “Atalanta e Hipómenes” 

8 - Roteiro para análise dos elementos da narrativa 

9 - Estrutura e organização do mito 

10 - Roteiro para análise da forma de expressão 

11 - Divisão dos grupos  

12 - Roteiro para análise dos elementos da narrativa (grupos 1 e 4)) 

13 - Mito 03 – “Júpiter e Europa” 

14 - Mito 06 – “Medusa” 

15 - Roteiro para análise da estrutura e organização do mito (grupos 2 e 5) 

16 - Mito 04 – “Sálmacis e Hermafrodito” 

17 - Mito 07 – “Aretusa” 

18 - Roteiro para análise da forma de expressão (grupos 3 e 6) 

19 - Mito 05 – “Perseu e Andrômeda” 

20 - Mito 08 – “Galateia e Polifemo” 

21- Forma do conhecimento 

22 - Comentário de aluno 

23 - Comentário de aluno 

24 - Comentário de aluno 

25 - Trabalho escrito do grupo 1 

26 - Trabalho escrito do grupo 2 

27 - Trabalho escrito do grupo 3 

28 - Trabalho escrito do grupo 4 

29 - Trabalho escrito do grupo 5 

30 - Trabalho escrito do grupo 6 

31 - Quadro síntese da SD da prática de produção de texto 

32 - O artigo de opinião – o que sabemos? 

33 - O artigo de opinião como gênero predominantemente argumentativo “A” 
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34 - O artigo de opinião como gênero predominantemente argumentativo “B” 

35 - Proposta de produção de texto inicial  

36 - Produção inicial de aluno 

37- Produção inicial de aluno 

38 - O artigo de opinião como gênero  

39 - Projeto do artigo de opinião: introdução, desenvolvimento e conclusão - tipos de 

introdução  

40 - Projeto do artigo de opinião: introdução, desenvolvimento e conclusão - tipos de 

desenvolvimento 

41 - Projeto do artigo de opinião: introdução, desenvolvimento e conclusão - tipos de 

conclusão 

42 - Estratégias e movimentos argumentativos no artigo de opinião 

43 - Artigo de opinião: como avaliar a primeira produção? 

44 - Proposta de produção de texto inicial 

45 - Relato de uma experiência com o ensino articulado no nono ano 

46 - Produção final de aluno 

47 - Produção final de aluno 

48 - Produção final de aluno 

49 - Produção final de aluno 

50 - Produção final de aluno 

51- Quadro síntese da prática de análise linguística da pontuação 

52 - Reflexão sobre a pontuação 

53 - Pontuação – organizando o texto para dar significado 
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ANEXO 1 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2016 

PROF. ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 00 

ALUNO: __________________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA ______ 
 

Roteiro para uma história de leitura 
 

1. Qual é sua mais antiga lembrança de leitura? Em que lugar? Em que posição você 
estava? Lia o quê? Por quê lia? Que pessoas estavam com você? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cite entre três e cinco livros ótimos (os melhores!) que leu em sua vida. Explique.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Cite entre três e cinco livros muito ruins (os piores!) que teve que ler em sua vida. 
Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Seus professores davam a impressão de gostarem de ler? Por quê? 
 
    
 
 
 
 
5. Que livros eles indicavam? E que livros não indicavam? 
 
 
 
 
 
 
6. Que atividades de leitura seus professores propunham? 
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ANEXO 2 

Quadro síntese da SD da prática de leitura 

 

 

 

DATA 

 

AULA
24

 

 

ATIVIDADE 

 

29/05 

 

1ª  

Fase I 

      

      Contato inicial – Esclarecimentos sobre o processo que será 

realizado nas próximas aulas. Levantamento dos conhecimentos 

dos alunos acerca de mitologia, mitologia grega e mito.  

 

30/05 

 

2ª  

     

      Apresentação – Explicações sobre o mito, mitologia grega, 

Ovídio e Metamorfoses e apresentação de entidades mitológicas. 

 

31/05 

 

3ª  

Análises 

 

      1º momento – Leitura compartilhada do mito 01 – “Narciso e 

Eco”. Roda de conversa, compreensão do texto e comentários 

gerais.  

 

05/06 

 

4ª  

      

      2º momento – comentários do mito 01 – “Narciso e Eco”. 

 

06/06 

 

5ª  

 

      3º momento – Leitura e compreensão do mito 02 – “Atalanta e 

Hipômenes”.  

 

07/06 

 

6ª 

 

      4º momento – Análise dos elementos da narrativa e análise da 

estrutura e organização do mito 02 – “Atalanta e Hipômenes”.      

 

12/06 

 

7ª  

 

      5º momento – Análise das formas de expressão – emoções e 

visão do mundo dos indivíduos. Discussões e explanações sobre 

tema, assunto e mensagem do mito 02 – “Atalanta e Hipômenes”.           

 

13/07 

 

8ª 

 

      6º momento – explicação do efeito de sentido resultante da 

composição e interação de todos os itens analisados no mito 2 e 

distribuição de seis mitos por seis grupos, com orientações para as 

                                                 
24

 Uma aula refere-se ao momento utilizado em um dia para as práticas de linguagem, independente da 

quantidade. 
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apresentações. 

 

10/07 

 

9ª 

Fase II 

     

     Apresentação dos seis grupos – compreensão dos mitos e 

comentários gerais.    

 

24/07 

 

10ª 

Análises 

  

     1º momento – Resumo e análise dos elementos da narrativa 

feitos oralmente pelos componentes dos grupos 1 (“Júpiter e 

Europa”)  e 4 (“Medusa”). 

 

07/08 

 

11ª 

 

      2º momento – Resumo e análise da estrutura e organização dos 

mitos feitos oralmente pelos componentes dos grupos 2 

(“Sálmacis e Hermafrodito”)  e 5 (“Aretusa”).  

 

08/08 

 

12ª 

 

     3º momento – Resumo e Análise da forma de expressão – 

emoções e visão do mundo dos indivíduos e discussões e 

explanações sobre tema, assunto e mensagem feitos oralmente 

pelos componentes dos grupos 3 (“Perseu e Andrômeda”) e 6 

(“Galateia e Polifemo”).  

 

09/08 

 

13ª 

 

      4º momento – Análise da forma de conhecimento – escolha de 

um mito para resumir, comentar e comparar com eventos da vida 

moderna. 
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ANEXO 3 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 00 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

00 – CONHECIMENTOS  

 

O QUE É MITOLOGIA? 

 

O QUE É MITOLOGIA GREGA? 

 

O QUE SÃO MITOS? 
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ANEXO 4 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  

PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 01 

ALUNO: _____________________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 
 

 

OS MITOS GREGOS DE OVÍDIO COMO GÊNERO NARRATIVO E AS METAMORFOSES 
 

O que são mitos ou narrativas míticas? 

 São narrativas de povos antigos ou primitivos que tentam explicar as origens do homem e do 

mundo, envolvendo seres sobrenaturais. Inicialmente foram transmitidas oralmente e só depois, 

transmitidas pela escrita. Nas histórias, as personagens são deuses ou heróis com poderes 

sobrenaturais que enfrentam adversidades da natureza, monstros gigantes e seres assustadores.  
 

O que é mitologia grega? 

É a ciência ou o estudo de mitos próprios do povo de língua grega. Dá-se o nome de mitologia 

grega ao conjunto de relatos fantásticos cujos textos e monumentos representativos nos mostram que 

estavam em voga nos países de língua grega entre os séculos IX ou VIII antes de nossa era, época a 

que se reportam os poemas homéricos, e o fim do paganismo, três ou quatro séculos depois de Jesus 

Cristo. 
 

Quem foi Ovídio? 

Públio Ovídio Nasão nasceu em Sulmo, a atual Sulmona, em 20 de março de 43 A.C. A 

família de Ovídio tinha um certo estatuto social e no ano 31 enviou seus dois filhos para Roma, então 

um local efervescente, tanto do ponto de vista social, político e cultural. Roma era governada por Júlio 

César e após seu assassinato, passou a ser administrada por Augusto.  

Por volta dos 45 anos, Ovídio estava no auge da sua reputação como poeta elegíaco (poesia 

erótica) e passou a dedicar-se a escrever Fastos e Metamorfoses. Porém em 8 D.C. ele foi banido de 

Roma por decreto de Augusto. 

Aos 50 anos era o poeta mais prestigiado de sua época e morreu aos 60 anos, no ano 17 D.C. 

no desterro e sem nunca ter mais ter voltado a Roma. 

  
 

O que são as Metamorfoses? 

 Obra “sem igual” e que na antiguidade clássica exerceu maior influência na cultura europeia, 

em particular na arte, literatura e música. É composta por 15 livros, que reúne mais de 250 episódios, 

uns mitológicos, outros nem tanto, na maioria gregos e outros romanos.  

 Em Metamorfoses o poeta vai cantar “formas mudadas” (metamorfose), onde há uma sucessão 

de histórias mitológicas, de dimensões majestosas, em que o elo unificador é o fenômeno da 

transfiguração. 

 Nessa obra, Ovídio propõe como tema um universo claramente ficcional, em que corpos 

mudam de natureza e de forma, e se transformam em pedras, fontes, rios, estrelas, animais e muitas 

outras coisas. 

  

 

 

 

 

ALBERTO, Paulo Farmhouse. Introdução. In: OVÍDIO. As metamorfoses. Trad. Paulo Farmhouse 

Alberto. Lisboa: Cotovia, 2010. 

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia (A Idade da Fábula) histórias de deuses e heróis. 

Trad. David Jardim Júnior. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 
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ANEXO 5 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 02 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

APRESENTAÇÃO DE ENTIDADES MITOLÓGICAS 
 

Júpiter - Júpiter ou Jove (Zeus), embora chamado pai dos deuses e dos homens, tivera um começo. 

Seu pai foi Saturno (Cronos) e sua mãe Réia (Ops). Saturno e Réia pertenciam à raça dos Titãs, filhos 

da Terra e do Céu, que surgiram do Caos. (...) Depois do destronamento de Saturno, Júpiter dividiu os 

domínios paternos com seus irmãos Netuno (Poseidon) e Plutão (Dis). Júpiter ficou com o céu, 

Netuno, com o oceano, e Plutão com o reino dos mortos. A Terra e o Olimpo eram propriedades 

comuns. Júpiter tornou-se rei dos deuses e dos homens. Sua arma era o raio e ele usava um escudo 

chamado Égide, feito por Vulcano. Sua ave favorita era a águia, que carregava os raios. 

Juno (Hera) era a esposa de Júpiter e rainha dos deuses. Íris, a deusa do arco-íris, era a servente e 

mensageira de Juno. O pavão, sua ave favorita. 

Vulcano (Hefesto), o artista celestial, era filho de Júpiter e de Juno. Nascera coxo e sua mãe sentiu-se 

tão aborrecida ao vê-lo que o atirou para fora do céu. Outra versão diz que Júpiter atirou-o para fora 

com um pontapé, devido à sua participação numa briga do rei do Olimpo com Juno. O defeito físico de 

Vulcano seria consequência dessa queda.  

Marte (Ares), deus da guerra, era também filho de Júpiter e de Juno. 

Febo (Apolo), deus da arte de atirar com o arco, da profecia e da música, era filho de Júpiter e de 

Latona, e irmão de Diana (Ártemis). Era o deus do sol, como sua irmã Diana era a deusa da lua. 

Vênus (Afrodite), deusa do amor e da beleza, era filha de Júpiter e Dione, mas outra versão a dá como 

saída da espuma do mar. Vênus possuía um cinto bordado, o Cestus, que tinha o poder de inspirar o 

amor. Suas aves preferidas eram os pombos e os cisnes, e a rosa e o mirto eram as plantas a ela 

dedicadas. 

Cupido (Eros), deus do amor, era filho de Vênus, e seu companheiro constante. Armado com seu 

arco, desfechava as setas do desejo no coração dos deuses e dos homens. Havia, também, uma 

divindade chamada Antero, apresentada, às vezes, como o vingador do amor desdenhado e, outras 

vezes, como o símbolo do afeto recíproco. Contava-se a seu respeito, a seguinte lenda: Tendo Vênus 

queixado-se a Têmis de que seu filho Eros continuava sempre criança, foi-lhe explicado que isso se 

dava porque Cupido vivia solitário. Haveria de crescer, se tivesse um 

irmão. Antero nasceu pouco depois e, logo em seguida, Eros começou a crescer e a tornar-se robusto. 

Minerva (Palas), a deusa da sabedoria, era filha de Júpiter, mas não tinha mãe. Saíra da cabeça do rei 

dos deuses, completamente armada. A coruja era sua ave predileta e a planta a ela dedicada era a 

oliveira. 

Mercúrio (Hermes), filho de Júpiter e de Maia, era o deus do comércio, da luta e de outros exercícios 

ginásticos e até mesmo da ladroeira; em suma, de tudo quanto requeresse destreza e habilidade. Era o 

mensageiro de Júpiter e trazia asas no chapéu e nas sandálias. Na mão, levava uma haste com duas 

serpentes, chamada caduceu. Atribuía-se a Mercúrio a invenção da lira. As cordas eram nove, em 

honra das musas. Mercúrio ofereceu a lira a Apolo, recebendo dele, em troca, o caduceu. 

Ceres (Deméter), filha de Saturno e de Réia, tinha uma filha chamada Prosérpina (Perséfone), que se 

tornou mulher de Plutão e rainha do reino dos mortos. Ceres era a deusa da agricultura. 

Baco (Dioniso), deus do vinho, era filho de Júpiter e de Semeie. Não representava apenas o poder 

embriagador do vinho, mas também suas influências benéficas e sociais, de maneira que era tido como 

o promotor da civilização, legislador e amante da paz. 

As Musas, filhas de Júpiter e Mnemósine (Memória), eram as deusas do canto e da memória. Em 

número de nove, tinham as musas a seu encargo, cada uma separadamente, um ramo especial da 

literatura, da ciência e das artes. Calíope era a musa da poesia épica, Clio, da história, Euterpe, da 

poesia lírica, Melpômene, da tragédia, Terpsícore, da dança e do canto, Erato, da poesia erótica, 

Polínia, da poesia sacra, Urânia, da astronomia e Talia, da comédia. 

As Três Graças, Eufrosina, Aglaé e Talia, eram as deusas do banquete, da dança, de todas as 

diversões sociais e das belas-artes. 
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Também as Parcas eram três: Cloto, Láquesis e Átropos. Sua ocupação consistia em tecer o fio do 

destino humano e, com suas tesouras, cortavam-no, quando muito bem entendiam. Eram filhas de 

Têmis (a Lei), que Jove fez sentar em seu próprio trono, para aconselhá-lo. 

As Erínias, ou Fúrias, eram três deusas que puniam, com tormentos secretos, os crimes daqueles que 

escapavam ou zombavam da justiça pública. Tinham as cabeças cobertas de serpentes e o aspecto 

terrível e amedrontador. Conhecidas também como as Eumênides, chamavam-se, respectivamente, 

Alecto, Tisífone e Megera. 

Nêmese era também uma deusa da vingança, que representava a justa ira dos imortais, em particular 

para com os orgulhosos e insolentes. 

Pã, que tinha a Arcádia como morada favorita, era o deus dos rebanhos e dos pastores. 

Os Sátiros eram divindades dos bosques e dos campos, imaginados como tendo cabelos cerdosos, 

pequenos chifres e pés de cabra. Momo era o deus da alegria e Pluto, o deus da riqueza. 

 
BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia (A Idade da Fábula) histórias de deuses e heróis. 26ª Ed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2006. 
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ANEXO 6 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 – 

MITO 01 – NARCISO E ECO 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA - ALUNO: 

___________________________________________ 9º ANO____  DATA __________ 
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ANEXO 7 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 – 

MITO 02 – ATALANTA E HIPÓMENES 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA - ALUNO: 

___________________________________________ 9º ANO____  DATA __________ 
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25

 

                                                 
25

 Todas as cópias de duas páginas, na SD, foram configuradas na horizontal. Isso contribuiu para que os alunos 

lessem com tranquilidade.  



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ANEXO 8 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  

PROF. ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 03 

ALUNO: _________________________________9º ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA NARRATIVA 

 

Após leitura atenta, responda as questões propostas quanto aos elementos da narrativa. 

 

1) Quem são os personagens (protagonista - herói ou anti-herói; antagonista; personagens 

secundários; características físicas, psicológicas, sociais, ideológicas e morais)? 

  

2) Tempo de duração (cronológico ou psicológico)? 

 

3) Qual o espaço (características; espaço social)? 

 

4) Tipo de narrador (primeira ou terceira pessoa; tipo de discurso)? 

 

5) Quais as partes do enredo? 

 

6) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos da narrativa para promover o entendimento desta trama. 

Roteiro de análise adaptado de Como analisar narrativas p. 49-50 de GANCHO, Cândida Vilares. São Paulo: 

Editora Ática, 2002.  

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  

PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 03 

ALUNO: _______________________________________9º ANO____ Nº____ DATA __________ 
 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA NARRATIVA 

 

Após leitura atenta, responda as questões propostas quanto aos elementos da narrativa. 

 

1) Quem são os personagens (protagonista - herói ou anti-herói; antagonista; personagens 

secundários; características físicas, psicológicas, sociais, ideológicas e morais)? 

  

2) Tempo de duração (cronológico ou psicológico)? 

 

3) Qual o espaço (características; espaço social)? 

 

4) Tipo de narrador (primeira ou terceira pessoa; tipo de discurso)? 

 

5) Quais as partes do enredo? 

 

6) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos da narrativa para promover o entendimento desta trama. 

Roteiro de análise adaptado de Como analisar narrativas p. 49-50 de GANCHO, Cândida Vilares. São Paulo: 

Editora Ática, 2002.  
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ANEXO 9 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 04 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 

 
Analisar a estrutura e organização do mito - composição, estilo, linguagem (formal e 
informal; denotativa e conotativa) vocabulário, sintaxe, pontuação). 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 04 
ALUNO: ______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 

 
Analisar a estrutura e organização do mito - composição, estilo, linguagem (formal e 
informal; denotativa e conotativa) vocabulário, sintaxe, pontuação).    
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 04 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 

 
Analisar a estrutura e organização do mito - composição, estilo, linguagem (formal e 
informal; denotativa e conotativa) vocabulário, sintaxe, pontuação).    
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 04 
ALUNO: ______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 

 
Analisar a estrutura e organização do mito - composição, estilo, linguagem (formal e 
informal; denotativa e conotativa) vocabulário, sintaxe, pontuação).    
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 04 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 

 
Analisar a estrutura e organização do mito - composição, estilo, linguagem (formal e 
informal; denotativa e conotativa) vocabulário, sintaxe, pontuação).       
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ANEXO 10 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 05 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA FORMA DE EXPRESSÃO 
 

Após leitura atenta: 

 

a) analise as formas de expressão do texto. 

- emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. 

 

b) analise o tema, o assunto e a mensagem. 

 

c) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 05 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA FORMA DE EXPRESSÃO 
 

Após leitura atenta: 

 

a) analise as formas de expressão do texto. 

- emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. 

 

b) analise o tema, o assunto e a mensagem. 

 

c) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 05 
ALUNO: ______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA FORMA DE EXPRESSÃO 
 

Após leitura atenta: 

 

a) analise as formas de expressão do texto. 

- emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. 

 

b) analise o tema, o assunto e a mensagem. 

 

c) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 
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ANEXO 11 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 
ALUNO: __________________________________9º ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

 

DIVISÃO DOS GRUPOS  

 

 

GRUPO 1 – DÉBORA, KEYLA, AMANDA, BÁRBARA E SUELLEN 

MITO 3 – JÚPITER E EUROPA 

 

 

GRUPO 2 – HESTILEY, EMILLY BEATRIZ, EDUARDA E TALITA 

MITO 4 – SÁLMACIS E HERMAFRODITO 

 

 

GRUPO 3 – ADAUTO, MATHEUS, MARINÁCIO E JHONATA 

MITO 5 – PERSEU E ANDRÔMEDA 

 

 

GRUPO 4 – CARLOS, GELISON, MATEUS E ARTHUR 

MITO 6 – MEDUSA 

 

 

GRUPO 5 – EMILLY KELLY, ALEX, LUIZ E RODRIGO 

MITO 7 – ARETUSA 

 

 

GRUPO 6 – FERNANDO, EMANUEL, VICTOR E KELVIN 

MITO 8 – GALATEIA E POLIFEMO 
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ANEXO 13 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 – 

MITO 03 – JÚPITER E EUROPA 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA - ALUNO: 

___________________________________________ 9º ANO____  DATA __________  
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ANEXO 14 
 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 – 

MITO 06 – MEDUSA 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA - ALUNO: 

___________________________________________ 9º ANO____  DATA __________ 
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ANEXO 15 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO: 
GRUPOS 2 e 5 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 
 

Após leitura atenta: 

 

a) resuma o texto respeitando a ordem dos fatos e os momentos do enredo; 

 

b) analise a estrutura e organização do mito: 

estilo, composição – sequência predominante, linguagem (formal e informal; denotativa e 

conotativa),   vocabulário, sintaxe, pontuação. 

 

c) complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO: 
GRUPOS 2 e 5 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO MITO 
 

Após leitura atenta: 

 

a) resuma o texto respeitando a ordem dos fatos e os momentos do enredo. 

 

b) analise a estrutura e organização do mito: 

estilo, composição – sequência predominante, linguagem (formal e informal; denotativa e 

conotativa), informações implícitas,  vocabulário, sintaxe, pontuação. 

 

c) complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 
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ANEXO 16 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 

MITO 04 – SÁLMACIS E HERMAFRODITO 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA 

ALUNO: __________________________________________ 9º ANO____  DATA ______________ 
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ANEXO 17 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 

MITO 07 – ARETUSA 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA 

ALUNO: __________________________________________ 9º ANO____  DATA ______________ 
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ANEXO 18 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO: 3 e 6 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA FORMA DE EXPRESSÃO 

 

Após leitura atenta: 

 

a) resuma o texto respeitando a ordem dos fatos e os momentos do enredo; 

 

b) analise as formas de expressão do texto. 

- emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. 

 

c) analise o tema, o assunto e a mensagem. 

 

d) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO: 3 e 6 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DA FORMA DE EXPRESSÃO 

 

Após leitura atenta: 

 

a) resuma o texto respeitando a ordem dos fatos e os momentos do enredo; 

 

b) analise as formas de expressão do texto. 

- emoções, visões de mundo dos personagens, discurso e ideologia da época. 

 

c) analise o tema, o assunto e a mensagem. 

 

d) Complemente sua análise, refletindo e escrevendo sobre a importância de cada um desses 

elementos para promover o entendimento desta trama. 
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ANEXO 19 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 

MITO 05 – PERSEU E ANDRÔMEDA 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA 

ALUNO: __________________________________________ 9º ANO____  DATA ______________ 
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ANEXO 20 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 

MITO 08 – GALATEIA E POLIFEMO 
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA 

ALUNO: __________________________________________ 9º ANO____  DATA ______________ 
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ANEXO 21 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 06 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

FORMA DO CONHECIMENTO 
 

Escolha um dos seis mitos (“Júpiter e Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e 

Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa”, “Galateia e Polifemo”)  apresentados e discutidos em 

sala – exceto o seu –  para fazer um comentário sobre ele.  Nesse texto, inicie resumindo o 

mito; em seguida, comente o motivo de sua escolha; e por último, compare-o com a vida 

moderna, ressaltando semelhanças nas ações, temática e visão de mundo presentes no mito 

escolhido e que ainda podem ser encontrados na atualidade. 

O seu texto deve ser em prosa, bem pontuado e ter um título. O número mínimo de 

linhas são vinte e precisa ter um rascunho antes do texto definitivo.   

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 06 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

FORMA DO CONHECIMENTO 
 

Escolha um dos seis mitos (“Júpiter e Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e 

Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa”, “Galateia e Polifemo”) apresentados e discutidos em sala 

– exceto o seu –  para fazer um comentário sobre ele.  Nesse texto, inicie resumindo o mito; 

em seguida, comente o motivo de sua escolha; e por último, compare-o com a vida moderna, 

ressaltando semelhanças nas ações, temática e visão de mundo presentes no mito escolhido e 

que ainda podem ser encontrados na atualidade. 

O seu texto deve ser em prosa, bem pontuado e ter um título. O número mínimo de 

linhas são vinte e precisa ter um rascunho antes do texto definitivo.   

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – MITO 06 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

FORMA DO CONHECIMENTO 
 

Escolha um dos seis mitos (“Júpiter e Europa”, “Sálmacis e Hermafrodito”, “Perseu e 

Andrômeda”, “Medusa”, “Aretusa”, “Galateia e Polifemo”) apresentados e discutidos em sala 

– exceto o seu –  para fazer um comentário sobre ele.  Nesse texto, inicie resumindo o mito; 

em seguida, comente o motivo de sua escolha; e por último, compare-o com a vida moderna, 

ressaltando semelhanças nas ações, temática e visão de mundo presentes no mito escolhido e 

que ainda podem ser encontrados na atualidade. 

O seu texto deve ser em prosa, bem pontuado e ter um título. O número mínimo de 

linhas são vinte e precisa ter um rascunho antes do texto definitivo.   
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 
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ANEXO 24 
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ANEXO 25 
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ANEXO 26 
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ANEXO 27 
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ANEXO 28 
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ANEXO 29 
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ANEXO 30 

 

 
 

 

 



149 
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ANEXO 31 

Quadro síntese da SD da prática de produção de texto 

 

 

DATA 

 

AULA 

 

ATIVIDADE 

 

23/08 

 

1ª  

FASE I 

      

      Apresentação – esclarecimentos sobre o processo que será 

realizado nas próximas aulas e levantamento dos conhecimentos dos 

alunos acerca do gênero Artigo de Opinião.  

 

28/08 

 

2ª 

FASE II 

 

      Leitura e conhecimento – Leitura e compreensão do artigo de 

opinião “Que geração é essa, que espanca os mestres? para 

conhecimento dos aspectos composicionais e discursivos do gênero. 

 

29/08 

 

3ª 

FASE III 

 

      Leitura e comentários – Leitura e compreensão do artigo de 

opinião “BBB17: A lição do mocinho que virou vilão” com base 

nos aspectos composicionais e discursivos do gênero. 

 

30/08 

 

4ª  

 

      Produção inicial – Primeira produção do artigo de opinião “A 

relação homem X mulher na sociedade moderna”.    

 

04/09 

 

5ª 

FASE IV 

 

 

    Exemplos da temática “crimes passionais” – Sessão de quatro 

episódios da série “Murderous Affairs”. 

 

05/09 

 

6ª 

MÓDULO 1 

 

      Leitura e reconhecimento – leitura compartilhada do artigo de 

opinião “Crimes passionais” para reconhecimento das 

características composicionais e discursivas do gênero.  

 

06/09 

 

7ª 

MÓDULO 2 

 

     Introdução – conhecimento de modos de introduzir um artigo de 

opinião. 

 

11/09 

 

8ª 

MÓDULO 3 

 

     Desenvolvimento – conhecimento de modos de desenvolver um 

artigo de opinião.       
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12/09 

 

9ª  

MÓDULO 4 

      

        Conclusão – conhecimento de modos de concluir um artigo de 

opinião.       

 

13/09 

 

10ª 

MÓDULO 5 

 

        Estratégias e movimentos argumentativos – conhecimento de 

algumas estratégias e movimentos argumentativos utilizados em um 

artigo de opinião.  

 

25/09 

 

11ª  

MÓDULO 6 

 

   Leitura e avaliação – avaliação colaborativa de dois textos da 

produção inicial.    

 

26/09 

 

12ª 

  

   Produção final – produção final do artigo de opinião. 

 

12/12 

 

13ª 

FASE V 

 

   Culminância – exposição de alguns artigos de opinião na I Mostra 

de Produção Textual do Rubens Lemos.  
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ANEXO 32 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 00 
ALUNO: _________________________________9º ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO – O QUE SABEMOS? 
 

1) Após considerar seus conhecimentos adquiridos dentro e fora das salas de aulas, responda 

as questões propostas. 

a) O que é um artigo de opinião? 

b) Onde circulam? 

c) Quem escreve? 

d) Quem lê? 

e) Qual a intenção (objetivo) de quem escreve?  

f) Qual a estrutura mais comum? 

g) Quanto ao estilo e composição, explique detalhadamente. 

h) Qual sequência textual é predominante? 

i) O que é uma tese? 

j) O que são argumentos? 

k) O que é uma questão polêmica? 

l) Lembrando-se dos seis mitos analisados pelos grupos em sala, responda: 

1) apareceram questões polêmicas? 

2) Quais? 

3) Essas questões polêmicas também aparecem nos dias atuais? Explique. 
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O ARTIGO DE OPINIÃO – O QUE SABEMOS? 
 

1) Após considerar seus conhecimentos adquiridos dentro e fora das salas de aulas, responda 

as questões propostas. 

a) O que é um artigo de opinião? 

b) Onde circulam? 

c) Quem escreve? 

d) Quem lê? 

e) Qual a intenção (objetivo) de quem escreve?  

f) Qual a estrutura mais comum? 

g) Quanto ao estilo e composição, explique detalhadamente. 

h) Qual sequência textual é predominante? 

i) O que é uma tese? 

j) O que são argumentos? 

k) O que é uma questão polêmica? 

l) Lembrando-se dos seis mitos analisados pelos grupos em sala, responda: 

1) apareceram questões polêmicas? 

2) Quais? 

3) Essas questões polêmicas também aparecem nos dias atuais? Explique. 
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ANEXO 33 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 01. A  
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO COMO GÊNERO PREDOMINANTEMENTE 

ARGUMENTATIVO 

 

Terça-feira, 22/08/2017, às 15:22, por Andrea Ramal 

 
 

QUE GERAÇÃO É ESSA, QUE ESPANCA OS MESTRES? 

 
 

As agressões que os professores brasileiros enfrentam não são apenas físicas. Há 

relatos de ameaças, roubos, insultos, danos materiais, difamação e bullying pela internet. O 

caso da professora Márcia Friggi, espancada na segunda-feira 21/8 por um estudante, é um 

exemplo do drama que os docentes enfrentam no Brasil, primeiro colocado no ranking de 

violência contra professores, segundo a OCDE. O fenômeno não é exclusividade brasileira: 

em países como México, Chile, Argentina e Espanha, entre outros, existe a mesma 

preocupação. 

Essas ocorrências são um sinal de colapso, não só no sistema educacional, mas 

sobretudo de colapso social, e coloca em xeque o perfil de jovem que estamos formando. 

A professora Friggi faz uma síntese desoladora: “Somos agredidos verbalmente de 

forma cotidiana. Fomos relegados ao abandono de muitos governos e da sociedade. Somos 

reféns de alunos e de famílias que há muito não conseguem educar”. Ela ainda propõe uma 

reflexão, referindo-se ao aluno que a agrediu quando se revoltou por ser advertido na aula: 

“Esta é a geração de cristal: de quem não se pode cobrar nada, que não tem noção de nada”. 

A análise é coerente com alertas de psicólogos contemporâneos que defendem que os 

pais estão outorgando poder demais para os filhos. Não estabelecer limites, quase nunca dizer 

“não” e fazer todas as vontades de crianças e adolescentes são ingredientes-bomba. Derivam 

na “síndrome do imperador”, um comportamento disfuncional em que os filhos estabelecem 

suas exigências e caprichos sobre a autoridade dos pais, controlando-os psicologicamente e 

podendo chegar, não raro, a agressões físicas. Pensando que dão demonstrações de afeto, os 

pais permissivos demais acabam criando pessoas egocêntricas, mimadas, com baixíssima 

tolerância à frustração, pouca empatia com os outros e dificuldade de lidar com figuras de 

autoridade. 

Ao mesmo tempo, temos os desafios do próprio sistema educacional. O magistério é 

tão mal remunerado que não atrai talentos e quem entra não recebe a preparação adequada, 

leciona sem experiência, tem poucos recursos para inovar. É difícil conquistar os estudantes, 

desmotivados e indisciplinados. Quando o professor tenta manter a ordem, gera revolta. A 

sala de aula, em muitos lugares, se converte num campo de batalha. 

Por todos esses fatores, muitos professores adoecem e outros abandonam a profissão. 

Nos EUA, entre 2009 e 2014, a matrícula na formação de professores caiu 35% e, a cada ano, 

8% da força de trabalho docente deixa a profissão. Segundo as pesquisas de lá, o salário não é 

a causa. O problema central é que eles não se sentem apoiados e não sentem as suas vozes 

ouvidas. No Brasil, apenas um a cada quatro professores tem menos de trinta anos e só 12% 

tem mais de 50. Em muitos deles o desabafo de ontem, da professora agredida, certamente 

também calou fundo: “Sinto-me em desamparo, como estão desamparados todos os 

professores brasileiros”. 

Os efeitos desse fenômeno podem ser devastadores. Ter um bom professor em cada 

sala de aula é o coração do aprendizado de um país. Da educação de casa, precisa vir a 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/autor/andrea-ramal/
http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/que-geracao-e-essa-que-espanca-os-mestres.html
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formação em valores essenciais, como respeito e civilidade. É por isso que educar não é tarefa 

fácil, exigindo equilíbrio entre o amor e a disciplina. Reconhecer os problemas, em vez de 

justificar todos os comportamentos dos filhos, é o primeiro passo desse desafio. 

 
g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/que-geracao-e-essa-que-espanca-os-mestres - acesso em 

22/08/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Ramal 
Andrea Ramal é autora de “Redação Excelente - Para Enem e Vestibulares” 

(Grupo Gen) e “Como fazer de seu filho uma história de sucesso” (LTC), entre outros 
livros. A especialista em educação traz os bastidores das políticas públicas e aponta 
caminhos para pais e alunos, analisando rotinas e abordando ainda a preparação para o 
Enem. 
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ANEXO 34 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 01. B 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO COMO GÊNERO PREDOMINANTEMENTE 

ARGUMENTATIVO                             Terça-feira, 11/04/2017, às 08:58, por Andrea Ramal 

 

 BBB17: A LIÇÃO DO MOCINHO QUE VIROU VILÃO 
 

Esta pode ter sido a edição mais realista e didática do Big Brother Brasil. Depois da 

forte mobilização nas redes sociais que culminou com a eliminação de Marcos Harter, 

milhares de jovens certamente ficaram com várias indagações na cabeça, sobre o que é 

violência doméstica, as diversas nuances que ela pode assumir e seus impactos e 

consequências. Muitos podem, ainda, ficar mais atentos sobre as formas como parentes e 

amigos tratam uns aos outros, e talvez alguns até questionem a própria conduta no 

relacionamento com seus parceiros. 

O tema já apareceu várias vezes na mídia, nos últimos anos: em filmes, em novelas 

que retrataram a relação de agressores e vítimas e até mesmo na redação do Enem. Desta vez, 

teve o tom especial de ser quase vida “real”. 

O instigante é justamente isso: ocorrer num programa que, embora tenha como 

principal objetivo o entretenimento, é um laboratório de experimentação de reações humanas. 

Confinados, os participantes tendem a abandonar progressivamente as roupagens de 

personagens e supostamente assumir as suas verdadeiras identidades, com todas as atitudes 

que elas implicam, seja diante de momentos de descontração, como festas, seja em momentos 

de extrema tensão. 

O Dr. Marcos Harter começou o jogo como mocinho: médico bem-sucedido, 

ponderado, quase imune às intrigas. Mas no estresse crescente, semana após semana, o perfil 

mudou, com consequências sobretudo para a parceira Emilly Araújo. Tornou-se controlador e 

agressivo, chegando a humilhá-la diversas vezes. 

A reação de Emilly foi bastante parecida com a de muitas vítimas de violência 

doméstica: supor que a culpa é sua, perdoar as ofensas porque eram provas de amor, e passar 

uma borracha sobre os problemas em noites de reconciliação. Até que a autoridade policial 

interveio. É uma prerrogativa positiva da Lei Maria da Penha: o Ministério Público pode 

denunciar agressores e as vítimas não podem impedir que isso aconteça. 

Não é possível afirmar qual é a verdadeira maneira de ser de Marcos e, por isso, não 

seria nada prudente condená-lo a priori, até porque se trata de um laboratório criado 

justamente para testar limites. O mesmo pode se dizer de Emilly. A torcida de todos é para 

que os dois superem o ocorrido e alcancem o melhor em suas vidas pessoais e profissionais. 

Do episódio, fica a lição para milhares de jovens que, no mínimo, ficarão mais atentos 

ao modo como se relacionam com seus parceiros e provavelmente terão mais condições de 

detectar os limites entre discussões “normais” e tudo aquilo que, ao contrário, possa ferir, 

rebaixar, intimidar ou oprimir os outros. 
 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/autor/andrea-ramal - acesso em 25/08/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Ramal 
Andrea Ramal é autora de “Redação Excelente - Para Enem e Vestibulares” 

(Grupo Gen) e “Como fazer de seu filho uma história de sucesso” (LTC), entre outros 
livros. A especialista em educação traz os bastidores das políticas públicas e aponta 
caminhos para pais e alunos, analisando rotinas e abordando ainda a preparação para o 
Enem. 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/autor/andrea-ramal/
http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/bbb17-licao-do-mocinho-que-virou-vilao.html
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ANEXO 35 
ESCOLA MUL. JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 
LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA 
ALUNO: ________________________________ 9º ANO____ Nº____ DATA ___________ 
 
Leia o informativo atentamente. 
 

Atenção, Comunidade Escolar do Rubens Lemos! 
No dia primeiro de novembro, deste ano, acontecerá a I Mostra de Produção Textual 
da nossa escola!  

 
Com base no informativo acima, a professora de língua portuguesa do 9º ano propôs 

que seus alunos participassem da Mostra com o gênero artigo de opinião. Portanto, para 
você fazer parte deste evento é preciso produzir um artigo de opinião e defender um ponto 
de vista acerca do tema “A relação homem X mulher na sociedade moderna”26. 
 
Para produzir seu texto, siga as instruções a seguir: 
 

a) ele deve ser escrito em prosa e utilizar exclusivamente a linguagem verbal e ter um título; 
b) você deve assiná-lo com seu nome completo. 
 
 

ESPAÇO PARA O RASCUNHO 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: A correção do texto só será realizada se: 
a) a produção foi escrita de caneta preta ou azul; 
b) você utilizou rascunho antes do texto definitivo; 
c) tiver no mínimo 15 linhas. 
 

                                                 
26

 Durante a banca examinadora, esse tema não foi considerado polêmico e poderia ter suscitado um texto 

predominantemente expositivo. Portanto, para ser polêmico sugerimos o seguinte tema: A mulher é livre para 

cumprir seus papéis na sociedade moderna? 
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ESPAÇO PARA O TEXTO DEFINITIVO 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
ORTOGRA-

FIA 

 
COESÃO/ 

COERÊNCIA 

 
RESPEITO ÀS 

CARACTERÍSTICAS 
DO A. DE OPINIÃO 

 
ESTRUTURA/ 

COMPOSIÇÃO/
ESTILO 

 
ARGUMENTAÇÃO/ 

ORGANIZAÇÃO DAS 
IDEIAS 
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ANEXO 36 
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ANEXO 37 
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ANEXO 38 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 02 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO COMO GÊNERO  

Artigo| Crimes passionais                                                      04 de julho de 2012 

Esse indivíduo só cometerá 

outro ato violento depois 

de estabelecer uma nova 

relação doentia 

Alguns crimes causam uma profunda sensação de mal-estar na comunidade. São fatos 
que além de toda a brutalidade do ato violento e contrário à lei, trazem dentro de si um 
componente de aberração e de loucura. Assim são os chamados crimes passionais, em que 
alguém destrói o objeto de um amor doentio. 

O exemplo mais comum é o homem que mata a mulher com a qual tem algum vínculo de 
afeto, mas igualmente encontramos mulheres que matam homens e, claro, toda sorte de 
violências contra indivíduos secundários na relação, como colegas de trabalho, amantes, filhos e 
pais. 

O estudo do comportamento humano mostra que há momentos em que o prazer possível 
é somente o alívio do sofrimento causado por conflitos, traumas e frustrações que não foram 
resolvidos. A maior parte das pessoas consegue desvencilhar-se dessa questão existencial 
através de mecanismos socialmente aceitáveis. Outros, possuidores de egos frágeis e 
malformados, se transformam em perseguidores criminosos. A conduta passional é a conclusão 
de um processo patológico em que uma emoção crônica, focada somente em um objeto, supera 
as contenções (educação, família, autoridades) que a mantinham em limiar tolerável. 

Nesses casos, a doença emocional do criminoso – e muitas vezes, em menor grau, 
também da vítima – leva a uma fantasia de dependência e simbiose entre duas vidas. O 
indivíduo passa a acreditar cegamente que não pode viver sem o outro, que a perda do afeto e 
do convívio será sua própria destruição e que a existência deixará de ter sentido sem o objeto 
amado. Esse sentimento, tão bem explicado pela psicanálise, condiciona o comportamento do 
agente em relação ao objeto de seu amor mórbido. 

As sensações predominantes são de posse, de medo do abandono, de falta de 
identidade e de dor insuportável pela perda – real ou imaginária. Frases como “minha vida é tua 
vida”, “te amo mais do que a mim mesmo”, “não posso existir sem o teu amor”, “se não for minha 
não será de mais ninguém” não são meras palavras ditas por acaso: são a mais absoluta 
verdade na mente do assassino! 

Tão intenso é o ódio – e consequentemente a ideia de derrota e destruição – que são 
frequentes os crimes passionais em que após matar o objeto de seu amor o criminoso pratica o 
suicídio. Contudo, é raro encontrarmos um caso em que esse cometa uma violência contra um 
transeunte ou um policial. O foco único de sua cólera é aquele que foi eleito como destinatário de 
sua paixão. Após a agressão, esse indivíduo muito provavelmente só cometerá outro ato violento 
depois de estabelecer uma nova relação doentia. 

O protagonista do crime passional acredita em suas próprias fantasias e leva a sério as 
mais delirantes hipóteses de desamor, perda e traição; após o crime não nega os fatos, não se 
arrepende, não pede desculpas e não se lastima. Apenas aguarda, na marcha inexorável do 
tempo, que surja outra vítima crédula e incauta. 

http://wp.clicrbs.com.br/opiniaozh/2012/07/04/artigo-crimes-passionais/- acesso em 22/08/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÚLIO MARTINS 
Fui Juiz de Direito no interior do Rio Grande do Sul e depois na capital; hoje sou 

Desembargador do Tribunal de Justiça. 
Ao longo desta trajetória como juiz me mantive em atividade não profissional e não-

remunerada em jornais e revistas. Fiz rádio e televisão e também escrevi um livro, em parceria com 
o professor de Português e também escritor Cláudio Moreno. 

Coautor do livro “Português para Convencer – Argumentação e Persuasão em Direito”, 
Editora Ática, 2006. 
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ANEXO 39 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA E EQUIPE IFRN – LÍNGUA 
PORTUGUESA – AO 03 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

PROJETO DO ARTIGO DE OPINIÃO: INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

CONCLUSÃO 
 

Tipos de introdução  
 

Não há uma regra ou um modelo únicos para a construção de um texto argumentativo. As 
possibilidades para iniciar, desenvolver ou concluir um texto assim são muitas e dependem do tema, 
do conhecimento que se tem a respeito dele, do conjunto de ideias que se pretende desenvolver, do 
enfoque que se deseja dar a elas e da criatividade de quem escreve. 

Os textos a seguir são introduções de textos argumentativos. Foram reproduzidos tal qual 
estão no original. Leia-os e compare-os, observando o modo como foram construídos. 
 

Texto 1          
A maneira como o homem vive e se organiza tem relação direta com o modo como nós 

encaramos o tempo. A importância que damos ao passado, ao presente e ao futuro é fundamental 
para a compreensão de nossa sociedade e do mundo em que vivemos. 

(Candidato da Fuvest. www.fuvest.br/ves2004/bestred/507544.stm) 
 

Texto 2 
Por que será que o brasileiro não consegue assumir sua identidade? Por não tê-la ou 

porque é impedido? Será que ainda restam forças para tal atitude? 
(Adelaide Paula Martins, aluna do 3º ano do ensino médio) 

 

Texto 3 
 Uma pessoa, ao mirar-se no espelho, vê sua própria imagem refletida. Se ela muda de 

posição, a imagem fielmente a seguirá. Se ela faz uma pose elegante, distinta, a figura do espelho 
condirá com esta postura; o mesmo valendo para uma pose desajeitada e medíocre. Está claro 
que, sabendo-se do sujeito dessa ação, a pessoa poderá aperfeiçoar suas poses o quanto desejar, 
de modo a sentir-se gratificada pelos seus esforços, ao perceber que os resultados lhe 

correspondem. Será que no Brasil as pessoas estão dispostas a ser boas modelos? 
(Daniela Alves, aluna do 3º ano do ensino médio) 

 

Texto 4 
 Karl Max, no século XIX, já duvidava que o processo tecnológico transformaria o tempo em 
um aliado do homem em sua eterna busca pela realização pessoal, e a história da civilização 
moderna não deixa por menos: se atualmente produzimos 10, 20 ou 50 vezes mais do que há 100 
anos atrás, usamos o tempo que sobra para produzir ainda mais. 

(Candidato da Fuvest. www.fuvest.br/ves2004/bestred/510526.stm) 
 

1) Os textos apresentam quatro formas diferentes, entre outras existentes, de introduzir um texto 
argumentativo. Em qual dos textos a introdução é feita com base: 
a) numa interrogação? 
b) numa citação? 
c) na formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial? 
d) num exemplo, isto é, numa pequena narrativa que ilustra a tese a ser apresentada. 
 

2) No texto 3, que frase resume a ideia principal (tópico frasal) que vai ser desenvolvida pelos 
parágrafos seguintes? 

 
 

 A introdução pode ser construída por um ou mais parágrafos. Quando o texto é construído 
pelo método dedutivo (do geral para o particular), é nela que se lança a tese ou idéia principal a ser 
desenvolvida no texto. 
 Eis os principais tipos de introdução: 
 

formulação de uma tese a partir de uma declaração inicial 
 

 Apesar de o problema da fome no mundo ter piorado significativamente na segunda 
metade da década de 90, o Brasil conseguiu reduzir o número de subnutridos. Essa notícia, que 
consta do mais recente relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

http://www.fuvest.br/ves2004/bestred/507544.stm
http://www.fuvest.br/ves2004/bestred/510526.stm
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Alimentação), reforça a convicção de que o caminho está em desenvolver – e manter – programas 

sociais eficientes. 
(Editorial da Folha de São Paulo, 29/11/2003) 

 

Nesse parágrafo, o autor primeiramente apresenta um dos resultados do relatório da FAO 
para, a partir deles, formular a tese em torno da qual o texto será desenvolvido nos parágrafos 
seguintes: a de que o Brasil conseguiu bons resultados na luta contra a fome graças a programas 
sociais eficientes. 

Outro exemplo de tese construída a partir da declaração inicial é o Texto 1 do candidato da 
Fuvest. 

 
 
 
 

interrogação 
 

Por que será que o brasileiro não consegue assumir sua identidade? Por não tê-la ou 

porque é impedido? Será que ainda restam forças para tal atitude? 
(Adelaide Paula Martins, aluna do 3º ano do ensino médio) 

 

Nesse tipo de introdução, o autor formula uma ou mais perguntas sobre o tema e ele próprio 
deve dar respostas a elas ao longo do texto. Nenhuma pergunta deve ficar sem resposta. 

 

exemplo 
 

 No consultório do oftalmologista estava uma gravura como o corte anatômico do olho. 
Científica. Verdadeira. Naquela noite, o mesmo oftalmologista foi se encontrar com sua bem-
amada. Olhando apaixonado os seus olhos e esquecendo da gravura pendurada na parede de seu 
consultório, ele falou: “Teus olhos, mar profundo...”. No consultório ele jamais falaria assim. 

Falaria como cientista. Mas os olhos da sua amada o transformaram em poeta. Cientista, ele fala o 
que vê com o primeiro olho. Apaixonado, ele fala o que vê como o segundo olho. Cada olho vê 
certo no mundo a que pertence. 

(Rubem Alves. Os dois olhos. Folha de São Paulo. 25/12/2004). 
 

 Para introduzir e situar a tese do texto – “Cada olho vê certo no mundo a que pertence” –, o 
autor conta uma pequena história, em que fala de um oftalmologista que vive duas situações 
diferentes: primeiramente em seu trabalho e, depois, olhando os olhos da mulher amada. 
 Nesse texto, como no Texto 3, da aluna do ensino médio, a introdução é ilustrada e simbólica 
e pode ser retomada diversas vezes ao longo do texto. Nas redações, entretanto, é preciso tomar 
cuidado para que a narrativa não seja longa demais e prejudique o desenvolvimento da 
argumentação. 
 

citação  
 

 Há tempo para tudo em nossas vidas. Tempo para nascer, para estudar, para trabalhar, 
para amar, para morrer. Passam-se gerações e permanecem as necessidades. “Todo Homem tem 
direito à vida, à saúde e bem-estar, à educação, à liberdade de ir e vir etc. ...”, como afirmam a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e tantas outras Cartas Magnas de várias nações. 

(Candidato da Fuvest. www.fuvest.br/ves2004/bestred/507544.stm) 

 
 Nessa introdução, assim como no Texto 4, o autor constrói sua tese a partir de uma citação, o 
que confere maior credibilidade ao seu ponto de vista, pois ele se apóia na palavra de outrem, que 
pode ser uma autoridade no assunto, ou, como no texto acima, um documento respeitado 
internacionalmente. 
 

roteiro  
 

 O objetivo deste comentário consiste em avaliar o projeto de lei proibindo armas de fogo 
encaminhado ao Congresso pelo Ministério da Justiça. Começo com a proibição genérica do Artigo 

1º, envolvendo todos os cidadãos, menos os servidores das Forças Armadas, dos órgãos de 
segurança pública ou de inteligência federal e as organizações de segurança privada. [...] 

(Walter Ceneviva. Folha de São Paulo. 06/07/1999.) 
 

 Nesse tipo de introdução, o autor antecipa ao leitor o que pretende desenvolver no texto e a 
forma como vai fazê-lo. 
 
 

 

http://www.fuvest.br/ves2004/bestred/507544.stm
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Exercício: 
 

Entre os temas sugeridos a seguir, escolha um deles e crie três parágrafos diferentes de 
introdução para textos argumentativos, fazendo uso de procedimentos diferentes.  

 

 O trabalho infantil     

 Doação de órgãos 

 Alimentos transgênicos 

 O uso de armas por civis 

 A importância da água 

 Combate às drogas 
 
 
Texto adaptado para uso exclusivo em sala de aula. 
 

CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 
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ANEXO 40 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA E EQUIPE IFRN – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 
03. B 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

PROJETO DO ARTIGO DE OPINIÃO: INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

CONCLUSÃO 
 

Tipos de desenvolvimento do texto argumentativo 

 
Não há um número previamente definido de parágrafos no desenvolvimento de 

um texto argumentativo. Apesar disso, geralmente cada argumento corresponde a 
um parágrafo. Às vezes, porém, um argumento mais complexo se desdobra em dois 
aspectos, o que cria a necessidade de haver dois parágrafos para um único 
argumento. Também podem ocorrer construções em que um único parágrafo faz uso 
de dois argumentos. 

Os tipos mais comuns de parágrafos de desenvolvimento são aqueles 
organizados com base em: 

 
enumeração 

 
 
Em 69% dos casos de violência sexual, a vítima é alguém menor de idade, e, em apenas 6% 

das vezes, o abusador é um desconhecido. Ou seja, em 94% das denúncias feitas, o acusado é 

alguém próximo ao jovem – às vezes, é o pai, o irmão, um primo ou um amigo próximo. 
 

(É proibido fazer silêncio. Folha de São Paulo, 13/10/2003. Folhateen.) 
 

Nesse tipo de parágrafo, que é o mais usado, o autor pode definir, conceituar, 
classificar, detalhar, expor dados etc. No parágrafo acima, por exemplo, fazendo uso 
de dados estatísticos, o autor explica qual é o perfil dos responsáveis por abuso 
sexual de menores. 

Veja outro exemplo em que o crítico Antônio Prata procura explicar e conceituar 
os filmes Kill Bill 1 e Kill Bill 2 a partir de depoimentos do próprio Tarantino, diretor 
dos filmes: 

 
Tarantino define, no meio dessa barafunda de influências, duas principais. Diz ele que Kill Bill 1 

é um filme de artes marciais com toques de western spaguetti, já  Kill Bill 2 é um western 
spaguetti com toques de artes marciais. Faz sentido. Na segunda parte, sai restaurante bacaninha 
de Tóquio e entra um trailler velho ancorado no meio do Texas. Menos zen garden e mais cenário 
de Papa Léguas. 

Antônio Prata. Western Yakisoba, Bravo, nº 85, p. 47. 

 
exemplificação 

 
 Na África, por exemplo, existe uma mulher fumante para cada sete homens, mas entre 
jovens de 13 a 15 anos a proporção é bem maior: uma para cada 2,2. Tendências semelhantes são 
verificadas em outros continentes. Na Europa, 33,9% dos garotos e 29% das garotas fumam. Nas 

Américas, os índices são de 16,6% e 12,2%, respectivamente. Os números mundiais para jovens 
são 15% e 6,6%. Na população adulta, as taxas são de 47% e 12%. 

(Mulheres Fumantes. Editorial da Folha de São Paulo de 14/08/2003.) 

 
 Observe que, nesse texto, cujo objetivo é discutir o aumento significativo do 
número de mulheres fumantes no Brasil e no mundo, o autor cita como exemplo o 
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caso da África. Além da exemplificação, o autor também se vale da comparação, já 
que contrapõe os dados daquele continente com os da Europa e os da América. 
 

comparação e contraste 

 
 Esse tipo de parágrafo geralmente é usado para contrastar comportamentos, 
valores, estatísticas, fatos históricos de épocas ou de lugares diferentes. Tanto o 
parágrafo que trata das mulheres fumantes quanto o segundo parágrafo do texto 
“Redução da fome” fazem uso da comparação como recurso para fundamentar a 
tese. 
 

definição 

 
 Nesse tipo de parágrafo, procura-se definir uma palavra ou um conceito 
pouco conhecido ou de definição duvidosa ou discutível. Notam-se, por exemplo, no 
texto a seguir, os esforços da autora para definir o que é a felicidade, um conceito 
impalpável e subjetivo, que não pode ser tratado de modo redutor e mecânico. 
 

 A felicidade é um estado de alegria que desejaríamos infinito. É uma 
saudade, uma nostalgia do “não-fazer”, uma vez que, não podendo projetá-la para 
um futuro nublado, ficamos sem saber o que e como fazer. Felicidade é um 
momento almejado, que vem sendo cantado nas versões do paraíso de todos os 
povos. E, no nosso norte, no lugar para onde segue nosso olhar curioso, 
imaginamos escondida, uma realização tão perfeita que tornaria o “fazer” 
desnecessário e a felicidade infinita. 

(Anna Verônica Mautner. Felicidade. Folha de São Paulo, 22/05/2003.) 

 
alusão histórica 

 

 No ano de 476, o Império Romano do Ocidente chega ao fim. Em 1989, cai o 
muro de Berlim e termina, assim, a Guerra Fria. Estes fatos são conhecidos até os 
dias de hoje graças aos estudos históricos, que não teriam o devido valor se não 
fosse intrínseco ao homem a idéia de tempo. 

(Candidato da Fuvest. www.fuvest.br/vest2004/bestred/521861.stm) 

 
A alusão histórica é utilizada quando se quer explicar algo do presente a partir 

de um ou mais fatos do passado, como no parágrafo acima. Serve também para 
comparações com a realidade atual. Ela pode ocupar parte do parágrafo ou o 
parágrafo inteiro. 

 
causa e consequência  

 
 Os números concernentes ao total de mortes violentas ocorridas ano passado também são 

reveladores e preocupantes. 11% do total de óbitos registrados no país decorrem das chamadas 
causas externas, ou seja, acidentes de trânsito, homicídios e suicídios. A cifra é bastante alta, 
superando em muito as taxas mais “civilizadas”, como a da Inglaterra, que é de 5%. Repetindo um 

padrão já conhecido, as mortes violentas atingiram quatro vezes mais a população masculina do 
que a feminina. 

(Retrato da violência. Editorial da Folha de São Paulo de 24/12/2004.) 

 
Nesse tipo de parágrafo, procura-se geralmente indicar as causas do fato que 

está em discussão. No texto anterior, o autor aponta as causas do aumento da 
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violência em várias cidades brasileiras. Além de trabalhar com a causalidade, ele 
ainda faz uso da comparação (entre dados brasileiros e ingleses, ou entre população 
masculina e feminina) para fundamentar seu ponto de vista. O terceiro parágrafo do 
texto “Redução da fome” é outro exemplo de parágrafo de desenvolvimento 
construído com base em relação de causa e consequência. 

 
citação ou testemunho 

 
“A organização e o processo de trabalho dos hospitais prejudicaram a saúde de seus 

profissionais”, diz Luiz Roberto Tenório, coordenador da pesquisa, diretor da Divisão da UERJ e 
presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. 

Tenório, que lançará o livro Médicos são os profissionais que mais se maltratam (ainda sem 
editora definida), explica que o excesso de trabalho e pressões constantes da rotina médica 
propiciam estresse, má alimentação, sedentarismo, poucas horas de sono. “Desde jovens, 

convivemos com a dor e a morte, que é inevitável. Isso faz com que o médico seja um perdedor 
em tese”, analisa. 

(Ciência hoje, nº.135) 

 
Nesse texto, o autor se empenha em comprovar a tese de que, “no hospital, 

está uma das classes que menos cuida de sua própria saúde: os médicos”. Para 
isso, vale-se de dois parágrafos de desenvolvimento: o primeiro cita as palavras de 
uma autoridade no assunto, o Dr. Luiz Roberto Tenório (pesquisador, diretor da 
UERJ, presidente do Sindicato dos Médicos e autor de um livro sobre a saúde dos 
médicos), e o segundo apresenta o testemunho desse médico. 

De acordo com o reconhecimento social ou intelectual da pessoa que é citada 
ou que dá o testemunho, o argumento poderá ter maior ou menor força. No caso dos 
parágrafos acima, por exemplo, os títulos atribuídos ao médico não deixam dúvida 
sobre sua capacidade de opinar com propriedade sobre o assunto. 
As transcrições de trechos de obras ou de falas/entrevistas devem ser literais e 
feitas entre aspas. Quando realizadas em discurso indireto, deve-se tomar cuidado 
para manter fidelidade às ideias do autor. 
 

 
Exercício: 

 
1. Escolha uma de suas três introduções e dê continuidade ao seu texto 

argumentativo com um dos procedimentos de desenvolvimento.  
 

 
Texto adaptado para uso exclusivo em sala de aula. 
 

CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 
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ANEXO 41 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFª ANA KARINA S. EVANGELISTA E EQUIPE IFRN – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 
03.C 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

PROJETO DO ARTIGO DE OPINIÃO: INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

CONCLUSÃO 
 

Tipos de conclusão do texto argumentativo 
 

A conclusão de um texto argumentativo geralmente ocupa o último ou os dois últimos 
parágrafos do texto. Ela pode ser construída a partir de pelo menos quatro procedimentos básicos. 
São eles: 

 

síntese 
 

 Entendo essa discussão [a de aborto de anencéfalos] como dolorosa, porém necessária. 

Com o avanço acelerado da ciência e da tecnologia, temos de refletir continuamente sobre 

inúmeros assuntos desse tipo, estabelecendo, com reflexão profunda, balizamentos éticos, morais 
e legais para cada um deles. Quanto aos argumentos religiosos, que são tão importantes e 
respeitáveis quanto os anteriores, dizem respeito à consciência de cada um. Por isso é importante 
dar às mulheres e seus companheiros o direito de optar de modo informado. 

(José Aristodemo Pinotti. Anecefalia. Folha de São Paulo, 25/11/2004.) 

Como se nota nesse parágrafo, o autor faz uma síntese dos aspectos que abordou no 
desenvolvimento do texto, especialmente os aspectos científico e religioso que envolvem o aborto 
anencefálico. Observe, entretanto, que o autor não reapresenta seus argumentos por inteiro, pois isso 
tornaria o texto repetitivo. A retomada, nesse caso, deve ser feita de forma sintética, evitando-se a 
mera repetição de palavras e frases. 

Embora não seja obrigatório, é comum haver um elemento de coesão entre a conclusão e as 
demais partes do texto. Às vezes, esse elemento fica subentendido, como ocorreu no parágrafo 
acima, que poderia ter sido introduzido por um elemento coesivo, como assim, portanto, desse modo, 
diante disso, nesse sentido, entre outros. 
 

proposta 
 

 Até que essas influências estejam claras, a medida mais prudente seria revogar a portaria 
e reeditá-la mais adiante, enriquecida pela discussão sobre a qualidade da produção cultural e da 
programação de mídia que começa a ganhar corpo na sociedade. 
 

(Rubens Naves. A discussão vai além da faixa etária. Folha de São Paulo, 03/07/2004.) 

 Nesse tipo de conclusão, o autor faz propostas ou sugestões para que o problema em análise 
seja resolvido. Quanto mais concretas forem as propostas, evitando-se sugestões vagas, como “É 
preciso que todos tomem consciência”, ou “Somente quando cada um de nós fizer a sua parte”, mais 
persuasivo será o texto como um todo. 
 No texto acima, por exemplo, em que se discute a pertinência de uma portaria que muda as 
regras de classificação indicativa para filmes, o autor apresenta na conclusão uma proposta: revogar 
a portaria e reeditá-la no futuro, acrescida de sugestões da sociedade. 
 

pergunta 
 

 Para que a discussão [sobre aborto] na sociedade, se, de antemão e publicamente, a ilustre 
ministra Nilcéa já se disse favorável a novos casos de despenalização do aborto voluntário? Somos 
um povo sábio e esclarecido ou “neobobos” e imbecis? 

(Amaury Castanho. Focas sim, crianças não. Folha de São Paulo, 18/12/2004.) 

 Nesse tipo de conclusão, a pergunta é puramente retórica, pois sua resposta, direta ou 
indiretamente, já foi apresentada ao longo do texto. No texto de que faz parte a conclusão acima, por 
exemplo, o autor já se coloca contra a iniciativa do governo de pôr em discussão a legislação vigente 
sobre o aborto. A pergunta tem, portanto, a função de reforçar o ponto de vista do autor e estimular o 
leitor a questionar-se. 
 

surpresa 
 

 É necessário enxergarmos a realidade com lentes menos “colloridas”, o que significa 
reinterpretar os versos de Bilac: Criança! Não verás nenhum país como este” (enquanto 
sobreviveres à miséria). 
 

(Ângelo de Carvalho Pacheco. Redação no vestibular: São Paulo: Texto & Ofício. p. 102.) 
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 Nesse texto, no qual é discutida a situação de miséria da criança brasileira, há duas 
surpresas na conclusão. A primeira em “colloridas”, que faz uma clara referência irônica ao então 
presidente Fernando Collor de Mello. Depois, na criativa citação de um verso de Olavo Bilac, muito 
adequado ao contexto. 
 Na conclusão-surpresa, alem das citações de escritores, filósofos, estadistas, compositores e 
outros, pode haver uma pequena história, uma piada, um pensamento que ilustre tudo o que se 
desenvolveu ou atribua novos sentidos ao texto. 
 
 

Texto adaptado para uso exclusivo em sala de aula. 
 

CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma proposta de 
produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 

 
 

Exercício: 
 

1. Dê continuidade ao seu texto argumentativo com um dos procedimentos de conclusão. 
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ANEXO 42 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 04 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

ESTRATÉGIAS E MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS NO ARTIGO DE 

OPINIÃO 

 

SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA MÍNIMA – há o seguinte plano–padrão para a 

sequência argumentativa mínima: 

* explicitação da tese; 

* formulação de argumentos; 

* conclusão. 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – são todos os recursos (verbais e não-verbais) 

utilizados para envolver o leitor/ouvinte, para impressioná-lo, para convencê-lo melhor, para 

persuadi-lo mais facilmente, para gerar credibilidade, etc. Não se confundem com os 

argumentos. 

1) Clareza – ajuda o leitor/ ouvinte entender melhor o texto para então concordar com o que 

está sendo exposto. 

2) Linguagem culta formal – quando não é obrigatório, afirma nossa autoridade (= Eu sei 

escrever. Eu domino a língua). 

3) Título e introdução – têm o objetivo de captar a atenção imediata do leitor/ ouvinte. 

4) Argumentos e sua disposição ao longo do texto – demonstra organização da estratégia de 

produção do texto. 

5) Ataque às fontes adversárias ou antecipações – o produtor demonstra conhecimento e se 

antecipa. 

6) linguagem figurada – o produtor usa a seu favor e de forma estratégica ironia, metáfora, 

comparação, etc. 

 

MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS – seleção e articulação dos argumentos por meio 

de conectores que definam a orientação e a força argumentativas. 

 

1) Aprovação – consiste em reforçar a tese inicial através de argumentos, entendendo que o 

acordo existente não é tão evidente – em vez de se discutir  ou contestar um ponto de vista, 

ele é defendido/ problematizado, desenvolvendo-se a tese. 

2) Refutação –  consiste em anular os argumentos contrários à tese defendida (os contra-

argumentos), salientando-se o aspecto errôneo do julgamento inicial ( não é verdade que... / 

mas isso não...). A negação, alguns verbos: refutar, contestar, opor-se... são alguns 

marcadores de refutação. 

 
GALVÃO, Sylvia Coutinho Abbott. Práticas de leitura e produção de textos II, 2011 – adaptado para o ensino 

fundamental II. 
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ANEXO 43 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – AO 03 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

 

O ARTIGO DE OPINIÃO: COMO AVALIAR A PRIMEIRA PRODUÇÃO? 

 

 
 

ORTOGRAFIA 
 

COESÃO/ 
COERÊNCIA 

RESPEITO ÀS 
CARACTERÍSTICAS DO 

ARTIGO DE OPINIÃO 

ESTRUTURA/ 
COMPOSIÇÃO/

ESTILO 

 
ARGUMENTA-

ÇÃO 

 

 

1) ORTOGRAFIA 

Há palavras escritas inadequadamente? 

Apresenta desvios de acentuação? 

Existem inadequações no emprego da pontuação? 

 

2) COESÃO/ COERÊNCIA 

Apresenta falta de sentido como um todo? 

Apresenta falta de sentido entre as partes? 

Progrediu tematicamente? 

Conhece e emprega bem os conectores? 

Uniu as partes entre si fazendo um todo coeso? 

 

3) RESPEITO ÀS CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO 

Respeitou as características do gênero? 

Foi de acordo com o público alvo? 

Tem a intenção de convencer? 

A presenta as três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão? 

Predomina a sequência argumentativa? 

 

4) ESTRUTURA/ COMPOSIÇÃO/ ESTILO 

Predomina linguagem verbal? 

Há desvios da norma culta formal? 

Está dividido em parágrafos? 

Predomina linguagem denotativa? 

 

5) ARGUMENTAÇÃO 

O título envolve o leitor? 

Delimitou a tese? 

Deixou claro o ponto de vista assumido? 

Utilizou argumentos com propriedade? 

Dispôs os argumentos estrategicamente nos parágrafos? 

Há movimentos argumentativos? 

Conclui eficazmente o texto?  
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ANEXO 44 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017 
LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA 
ALUNO: _________________________________ 9º ANO____ Nº____ DATA ___________ 
 

Leia o informativo atentamente. 

Atenção, Comunidade Escolar do Rubens Lemos! 
No dia primeiro de novembro, deste ano, acontecerá a I Mostra de Produção Textual 
da nossa escola!  
 

Com base no informativo acima, a professora de língua portuguesa do 9º ano propôs 
que seus alunos participassem da Mostra com o gênero artigo de opinião. Portanto, para 
você fazer parte deste evento é preciso produzir um artigo de opinião e defender um ponto 
de vista acerca do tema “A relação homem X mulher na sociedade moderna”. 
 

Para produzir seu texto, siga as instruções a seguir: 
 

a) ele deve ser escrito em prosa e utilizar exclusivamente a linguagem verbal e ter um título; 
b) você deve assiná-lo com seu nome completo. 
 
 

ESPAÇO PARA O RASCUNHO 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVAÇÕES: A correção do texto só será realizada se: 
a) a produção foi escrita de caneta preta ou azul; 
b) você utilizou rascunho antes do texto definitivo; 
c) tiver no mínimo 15 linhas. 
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ESPAÇO PARA O TEXTO DEFINITIVO 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
ORTO -
GRAFIA 

 
COESÃO/ 

COERÊNCIA 

RESPEITO ÀS 
CARACTERÍSTICAS 
DO A. DE OPINIÃO 

ESTRUTURA/ 
COMPOSIÇÃO/ 

ESTILO 

ARGUMENTAÇÃO/ 
ORGANIZAÇÃO 

DAS IDEIAS 
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ANEXO 45 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA  

 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO ARTICULADO NO NONO ANO 

 
Ainda nos meados ano de 2016 nascia o meu Projeto de Intervenção para o 

Mestrado Profissional – Profletras. Esse projeto consistia em trabalhar de forma articulada a 

Prática de leitura, a Prática de escrita e a Prática de análise linguística, cujos conteúdos a 

serem ministrados seriam oito mitos de Metamorfoses de Ovídio, a pontuação e o artigo de 

opinião. 

Em 2017, dei início à intervenção em sala de aula no mês de junho, com a turma do 

nono ano A desta escola. A Prática de leitura teve início com o mito Narciso e Eco, fato que 

gerou muito estranhamento, uma vez que a versão utilizada para leitura era portuguesa, da 

editora Cotovia. Com linguagem bastante rebuscada e com muitas figuras de linguagem, 

tive que intervir retomando a questão da linguagem culta formal e adotar a estratégia de 

enviar os textos para serem lidos primeiramente em casa, com consulta e pesquisas. 

Passado esse impacto inicial, os mitos causaram fascinação nos alunos, ao ponto de 

solicitarem trabalharmos esse gênero até o final do ano letivo. Infelizmente, as leituras foram 

interrompidas pelo recesso escolar do meio do ano. 

Após o recesso, retomamos com muita leitura, exposição oral e bastante reflexão 

acerca dos mitos e de suas temáticas polêmicas: a tríade amor x paixão x ciúmes. Dessa 

forma, pedi aos alunos que fizessem comentários sobre um mito de sua preferência, 

comparando-o com fatos do mundo moderno. Como resultado desse trabalho, surgiram os 

mais diversos e pertinentes comentários, porém o que mais ressaltou entre eles foram os 

amores doentios e as consequências que esses “amores” causaram aos personagens dos 

mitos e ainda causam na atualidade, como sequestros, cárceres privados, e crimes 

passionais. 

Dando prosseguimento à Intervenção, com base nos amores doentios, assisti com os 

alunos uma seção de seis episódios da série do Netflix, Mourderous affairs. Esse evento 

foi aclamado pelos alunos, que demonstraram raiva, empatia, tristeza, pena e muita 

comoção com as histórias de crimes passionais relatadas. 

Após a seção dos episódios, os alunos fizeram uma atividade para revelarem o que 

sabiam acerca de artigo de opinião, e logo depois tiveram contato com os dois primeiros 

artigos para conhecerem suas características discursivas. Em seguida, eles fizeram uma 

primeira produção textual sobre o tema A relação do homem x mulher na sociedade 

moderna. Nessa primeira produção, eles cometeram mais acertos do que erros. As falhas 

aconteceram, primordialmente, por falta de conhecimento do tema, o que repercutiu nas 

demais estruturas do artigo de opinião. 

Assim, antes de continuar com o artigo de opinião, verifiquei que uma dificuldade 

apresentada era na pontuação dos textos e, consequentemente, na organização e no 

encadeamento das ideias apresentadas. Por isso, iniciei uma intervenção sobre esse ponto 

gramatical e passamos a abordar e a refletir sobre a pontuação no mito e no artigo de 

opinião, trazendo atividades diversas com base nos textos que já tínhamos lido e em um 

corpus com acertos e erros dos próprios textos produzidos pelos alunos. 

Após refletirmos sobre a função da pontuação, voltamos ao artigo de opinião com 

sua função e estrutura. A reescritura dos textos foi realizada, dessa vez, considerando todos 
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os aspectos desse gênero abordados durante o momento da intervenção dedicado à Prática 

de produção de texto. 

Os resultados foram bastante satisfatórios, embora não tenha sido simples para os 

alunos. Em muitas ocasiões, precisei sentar com um por um para orientá-los. Alguns se 

consideravam incapazes de escrever, mas com muita dedicação mais essa etapa foi 

vencida. 

 De um modo geral, os alunos do nono A progrediram em suas escrituras. 

Organizaram melhor suas ideias, empregaram com mais propriedade a pontuação, 

buscaram mais conhecimentos para argumentação e a fizeram com mais afinco. 

Obedeceram à cena enunciativa proposta, mantiveram-se na estrutura. Enfim, esses alunos 

se mostraram surpreendentes, firmes e superadores! Em seus artigos de opinião, eles se 

descobriram como escritores e se mostraram críticos e reflexivos.  

 Eis uma pequena amostra do que eles produziram.  
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ANEXO 46 
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ANEXO 47 
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ANEXO 48 
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ANEXO 49 
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ANEXO 50 
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ANEXO 51 

Quadro síntese da prática de análise linguística da pontuação 

 

 

DATA 

 

AULA 

 

ATIVIDADE 

 

18/09 

 

1ª 

FASE I 

   

     Reflexão – reflexão sobre a função da pontuação e seu emprego 

em diferentes textos.  

 

19/09 

 

2ª 

FASE II 

 

     Prática – emprego da pontuação em diferentes textos. 

 

20/09 

 

3ª 

FASE III 

 

     Avaliação – avaliação da pontuação utilizada no corpus formado 

por fragmentos de produções iniciais do artigo de opinião. 
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ANEXO 52 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – P 01 
ALUNO: _______________________________ ____ ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

REFLEXÃO SOBRE A PONTUAÇÃO 
 

TEXTO O1                                                             TEXTO 02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Leia atentamente os dois fragmentos de textos: “Crimes passionais” e “Galateia e 

Polifemo”. Quanto ao emprego da pontuação, eles apresentam diferenças? Quais? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Pontuação - é um sistema de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, destinados a 

organizar as relações e a proporção das partes do discurso e das pausas orais e escritas. Estes 

sinais também participam de todas as funções da sintaxe, gramaticais, entonacionais e 

semânticas. Uma pontuação errada produz efeitos tão desastrosos à comunicação quanto o 

desconhecimento dela. 

Em relação à pontuação, o texto literário apresenta características diferenciadas. 

Embora, em muitos casos, os aspectos formais do texto se conformem aos padrões da escrita, 

sempre a composição verbal e a seleção dos recursos linguísticos (pontuação, conjunções...) 

obedecem à sensibilidade e a preocupações estéticas.  
 

2) Procure empregar a pontuação para dar sentido aos fragmentos de texto a seguir. Faça as 

adaptações necessárias. 

a)                        QUE GERAÇÃO É ESSA  QUE ESPANCA OS MESTRES  
 

As agressões que os professores brasileiros enfrentam não são apenas físicas há relatos 

de ameaças roubos insultos danos materiais difamação e bullying pela internet o caso da 

professora Márcia Friggi espancada na segunda-feira 21/8 por um estudante é um exemplo do 

drama que os docentes enfrentam no Brasil primeiro colocado no ranking de violência contra 

professores  segundo a OCDE o fenômeno não é exclusividade brasileira em países como 

México Chile Argentina e Espanha entre outros existe a mesma preocupação 
 

 

Alguns crimes causam 
uma profunda sensação de 
mal-estar na comunidade. São 
fatos que além de toda a 
brutalidade do ato violento e 
contrário à lei, trazem dentro de 
si um componente de 
aberração e de loucura. Assim 
são os chamados crimes 
passionais, em que alguém 
destrói o objeto de um amor 
doentio. 

 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/que-geracao-e-essa-que-espanca-os-mestres.html
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b)  O tema já apareceu várias vezes na mídia nos últimos anos em filmes em novelas que 

retrataram a relação de agressores e vítimas e até mesmo na redação do Enem desta vez teve o 

tom especial de ser quase vida real 
 

c) A ti ao menos ó jovem corteja-te a raça gentil dos homens e podes rejeitá-los tal como o 

fazes sem qualquer problema mas a mim que sou filha de Nereu a quem a azulada Dóris deu à 

luz que estou segura por uma multidão de irmãs não me foi lícito escapar à paixão do Ciclope 

a não ser com tanto sofrimento e as lágrimas embargaram-lhe a voz 

 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

BRASIL. Secretaria de educação fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
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ANEXO 53 
ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANOEL LEMOS – ANO LETIVO 2017  
PROFESSORA ANA KARINA S. EVANGELISTA – LÍNGUA PORTUGUESA – P 02 
ALUNO: __________________________________9º ANO____ Nº____ DATA __________ 

 

 

PONTUAÇÃO – ORGANIZANDO O TEXTO PARA DAR SIGNIFICADO 
 

 

 

Os parágrafos iniciais ADAPTADOS a seguir foram retirados de redações da 1ª 
proposta de uma artigo de opinião realizadas neste terceiro bimestre por alunos dos 9ºs 
anos. Eles apresentaram inadequações no emprego da pontuação e, consequentemente, na 
organização das ideias, por isso precisam ser reescritos.  

Vejamos o que era preciso fazer. 
 

“ (...) Portanto, para você fazer parte deste evento é preciso produzir um artigo de 
opinião e defender um ponto de vista acerca do tema “A relação homem X mulher na 
sociedade moderna”. 
 

Para produzir seu texto, siga as instruções a seguir: 
 

a) ele deve ser escrito em prosa e utilizar exclusivamente a linguagem verbal e ter um título; 
b) você deve assiná-lo com seu nome completo.” 

 
AGORA, VOCÊ precisa reescrever esses parágrafos iniciais para dar-lhes sentido. 

Para tanto, é necessário pontuar e fazer as adaptações quando necessárias. 
 

Fragmento 01 

 A cada dia que passa o ser humano vem “evoluindo”. Na tecnologia, na ciência e em 
muitos conceitos. Mulheres do passado jamais acreditariam que em pleno século XXI ainda 
estariam lutando por seus direitos. 
 

Fragmento 02 

 Atualmente nossa sociedade evoluiu muito, seja em tecnologia, estudos, engenharia, 
política, a nossa sociedade mudou bastante e ajudou muita gente entre todas as mudanças: 
podemos notar que em questão do preconceito de homens serem melhores que as 
mulheres não mudou muita coisa infelizmente. (...) 
 

Fragmento 03 

A relação do homem e da mulher nos tempos modernos na sociedade está bem 
diferente dos tempos antigos. O homem segundo artigos históricos tinha mais poder, tanto 
em relação à mulher quanto ao mercado de trabalho e caso ele violasse a mulher, nada era 
feito a respeito, hoje na sociedade existem leis para defender e proteger as mulheres como 
a lei “Maria da Penha”, a lei foi criada para defender mulheres que apanham de seus 
maridos e até mesmo na rua, mas mesmo assim existem mulheres que apanham e têm 
medo de denunciar.  

 

Fragmento 04 

 No mundo existem muitas pessoas agressivas crianças, homens e mulheres, mas de 
todas se destacam os homens por causa de sua força, porém isso não é plausível, o homem 
sabendo de tudo isso em suas mãos, usa contra a mulher ou contra sua parceira. 

 

Fragmento 05 

O preconceito ainda é muito existente na sociedade moderna, principalmente na 
relação entre homem e mulher, onde o machismo ainda é muito comum.   
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Fragmento 06 

 Atualmente a mulher vem ganhando mais espaço na sociedade não só brasileira, 
mas também em outros países. Porém, sofre algum tipo de violência física ou verbal 
diariamente. Os agressores que na maioria dos casos são homens que chegam a xingar, 
assediar e até mesmo estuprar. 
 

Fragmento 07 

 Na sociedade atual ainda vemos preconceito e pensamentos de inferioridade em 
relação à mulher, muitos ainda vêem mulheres como objeto sexual ou para afazeres 
domésticos. Mas por quê esse pensamento? Os homens se acham tão superiores assim? 
Ao ponto de tratarem as mulheres como lixo. 
 

 


