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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede 
municipal de educação de Juiz de Fora.   
 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas definições 
para a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de elaborar o 
currículo da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e divulgação 
das ideias e do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes escolas.  
 
A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos professores em 
todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, constitui a base 
para o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados são a eles 
incorporados, num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e 
fortalecimento das concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada por uma 
equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos fundamentos do 
trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate continuado em torno 
das questões educacionais.  
 
Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de Aplicação 
João XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de conhecimento para a 
elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I Seminário do Currículo, 
em 2010. Participaram do Seminário mais de 500 profissionais entre diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos se formaram em torno dos 
temas e discutiram o documento com as equipes coordenadoras de cada área.  
 
O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi encaminhado 
para todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A Secretaria de 
Educação sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os momentos de 
reunião pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria forma de realizar a 
atividade. Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores das discussões 
nas escolas após terem participado de um seminário específico, quando se 
aprofundaram no estudo dos documentos preliminares de todas as áreas. 
 
As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas escolas 
foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo processo 
de elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, apresentou 
os novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as formas mais 
eficazes para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao trabalho dos 
professores e das escolas. 
 
Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática 
pedagógica com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, 
presenciais e à distância, discussões regionalizadas com professores e um 



 

 

seminário interno com os profissionais da Secretaria de Educação e as equipes 
especialistas. 
 
Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi realizado 
o III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para publicação.  
 
Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o currículo 
seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não o 
abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  
 
Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede municipal de 
Juiz de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  
 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este documento é o resultado de discussões iniciais sobre ensino de Língua 

Portuguesa, cujo objetivo é o de traçar linhas norteadoras para a elaboração 

coletiva de uma Proposta Curricular no ensino fundamental da Rede Municipal de 

Educação.  Esta versão foi submetida à apreciação e crítica de professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores em três Seminários sobre Currículo da Rede 

Municipal de Juiz de Fora realizados em junho e novembro de 2010 e em outubro de 

2012.   

A expectativa é a de que esta proposta seja aplicada e simultaneamente 

discutida, avaliada e enriquecida com críticas e sugestões da comunidade escolar, 

de forma que o processo de co-construção marque a identidade e a autoria dos 
educadores, no planejamento de seu projeto de ensino e desenvolvimento da 
linguagem.   

Este documento se organiza a partir dos seguintes tópicos:  

1. Da concepção de aprendizagem da proposta 

2. Da concepção de linguagem e ensino de Língua Portuguesa  

3. Gêneros textuais e ensino  

4. Alfabetização e letramento: revendo conceitos  

5. A oralidade como objeto de ensino 

6. Eixos organizadores do ensino de Língua Portuguesa no ensino 

fundamental 

7. Sugestões de progressão didática de gêneros textuais – uma abordagem 

em espiral. 

 

É necessário que todos os educadores se reconheçam durante a aplicação e 

avaliação desta proposta, como importantes interlocutores nesse processo de 

construção coletiva. 

 

  
 



 

 

1 DA CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM DA PROPOSTA  
 

 

Nos estudos sobre o processamento da aprendizagem e sobre o 

desenvolvimento da mente humana, destacam-se, dentre outras, duas posturas 

epistemológicas relevantes para esta proposta curricular: a teoria interacionista e a 

teoria sociointeracionista. 

Segundo Barroso (2008, p. 4), a teoria interacionista de aprendizagem e 

desenvolvimento, herdeira da Psicologia Genética de Piaget. Sua aplicação no 

campo da aprendizagem da leitura-escrita é representada pelo Construtivismo, 

através de Emília Ferreiro (1986), em sua pesquisa sobre a psicogênese da 

aquisição da escrita. O interacionismo é responsável por importante mudança 

conceitual na forma de se encarar o papel do sujeito no processo de aprendizagem: 

desloca-se o aluno de seu papel passivo, como aquele que recebe do professor o 

conhecimento pronto, em um movimento de fora para dentro, e como aquele que 

apenas repete o que é ensinado, para o papel de sujeito ativo, em constante troca 

com o objeto do conhecimento, a respeito do qual constrói hipóteses, através de 

suas ações no mundo. O aprendiz passa a não ser mais considerado como “tabula 

rasa”, “sujeito vazio”, cujo desempenho encontra-se atrelado ao determinismo de 

fatores biológicos, sociais e culturais, para ser visto como portador de conhecimento, 

que deve ser reconhecido e valorizado pela escola. Nessa direção, constrói suas 

próprias categorias de pensamento e organiza o mundo no qual age. 

A autora (idem) também enfatiza que uma perspectiva complementar, porém 

mais abrangente e de maior projeção no contexto pedagógico, sobre os processos 

de aprendizagem e desenvolvimento, é a perspectiva sócio-histórica ou a concepção 

sociointeracionista de aprendizagem. Sem desconsiderar os pressupostos da teoria 

interacionista, o sociointeracionismo, com base nos estudos desenvolvidos a partir 

de Lev S. Vygostsky, professor e pesquisador russo, contemporâneo de Piaget, 

propõe um novo olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, destacando a 

interação entre os sujeitos e o mundo e a aquisição e uso da linguagem, como 

mediadora dessa interação. 

  Vygostsky reconhece na Psicologia Genética significativa contribuição para a 

compreensão dos processos de como o indivíduo constrói o conhecimento, mas 



 

 

ressalta a importância da situação social e do meio, ou seja, do contexto histórico e 

cultural nos processos de desenvolvimento mental do indivíduo, ao contrário de 

Piaget, que destaca os aspectos estruturais e cognitivos da mente para a explicação 

desse processo.  

Na concepção sociointeracionista, a linguagem tem papel fundamental. 

Segundo Vygotsky, a capacidade de criar signos para se comunicar e para construir 

cultura é um atributo de natureza biológica, cognitiva, social e cultural, que distingue 

o ser humano das outras espécies. É através da compreensão do papel da 

linguagem como mediadora das interações humanas, como organizadora dos 

conhecimentos culturalmente construídos, que o sujeito constrói e desenvolve 

operações mentais para a resolução de problemas, porque a linguagem organiza 

discursivamente as diferentes ações do indivíduo no mundo. Segundo a concepção 

sociointeracionista, através da apropriação da linguagem, o indivíduo organiza sua 

percepção do mundo e constrói identidade com seu grupo social. Esta proposta 

curricular, apoiando-se nos pressupostos da concepção sociointeracionista de 

aprendizagem, entende, pois, a linguagem em função duplamente significativa, ao 

se debruçar sobre ela como objeto de estudo e reflexão e ao utilizá-la como 

mediadora da interação entre professores e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 DA CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA1 
 

 

Os PCNs recomendam que o ensino de Língua Portuguesa deve ser orientado 

para as práticas de uso e as práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem. Em 

vista disso, a linguagem deve ser concebida “[...] como uma ação orientada para 

uma finalidade específica [...] que se realiza nas práticas sociais existentes, nos 

diferentes grupos sociais, nos distintos momentos da história” (BRASIL, 1997, p. 20).  

Neste documento, também será essa a concepção de linguagem adotada, 
ampliada pelos estudos do interacionismo sociodiscursivo, tal como 

desenvolvidos por Bronckart (1999).   

O interacionismo sociodiscursivo entende as condutas humanas como “ações 

situadas, cujas propriedades estruturais e funcionais são, antes de mais nada, um 

produto da socialização” (BRONCKART,1999). Como decorrência, as ações verbais 

(ações de linguagem, ou seja, ações semiotizadas) são tomadas como resultantes 

da capacidade psicossocial do sujeito de se apropriar de situações sociais, usando a 

linguagem como mediadora dessas ações.   

Tomando-se como comparação abordagens tradicionais que priorizam o 

ensino sobre a língua, com foco no ensino da metalinguagem, a concepção 

sociointeracionista e discursiva volta-se para o ensino da língua e promove um 

repensar sobre a linguagem, sobre o sujeito aprendiz, sobre o objetivo do ensino de 

língua, sobre o objeto de ensino e sobre a didática da língua. Vejamos: 

 
 
2.1 Quais são os pressupostos da concepção sociointeracionista e discursiva 
de linguagem?  

 
 

O interacionismo sociodiscursivo – ISD (BRONCKART, 1999), aplicado aos 

estudos da linguagem e ao ensino, reconhece a estreita relação entre ação de 
                                                        
1  As seções 2.1 a 2.5 foram retiradas de material didático do curso de Língua Portuguesa, 

na Universidade Federal de Juiz de Fora/FACED/Pedagogia/UAB, 2008 (BARROSO, 
2008). 



 

 

linguagem e os parâmetros contextuais (contextos físico e sociossubjetivo), nos 

quais essas ações, em forma de discurso, são produzidas, a partir da mobilização de 

capacidades de linguagem.  

Como forma de interação social, a linguagem se realiza como ação conjunta 

e partilhada entre sujeitos e entre o sujeito e o mundo. Sua manifestação se dá 

através do discurso, que se constrói em contexto social e histórico, por sujeitos 

reais, que usam a língua para promover diferentes ações de linguagem: convencer, 

contar caso, dar opinião, dar conselho, passar receitas, fazer declaração de amor 

etc. Nessa perspectiva, as ações de linguagem, socialmente contextualizadas, são 

tomadas como “traços de condutas humanas socialmente contextualizadas” 

(BRONCKART, 1997/1999, p. 101). 

 

 

2.2 Quem é o sujeito aprendiz da língua? 
 

 
O sujeito aprendiz da língua é um agente social e historicamente situado, que 

usa a língua (oral ou escrita) para atender a demandas comunicativas.  Ocupa 

lugares e papéis sociais, a partir dos quais produz e interpreta discursos.  

 

 

2.3 Como se definem os objetivos do ensino da língua? 
 

 

Não há espaço para o ensino improdutivo da metalinguagem pela 

metalinguagem, da abordagem do texto como objeto. Em contrapartida, dá-se maior 

atenção a atividades de linguagem que visam ao desenvolvimento da capacidade do 

aluno de saber usar a língua com desenvoltura: ler, escrever, falar e ouvir, 

adequando-se a diferentes condições de produção do discurso, e atendendo a 

objetivos específicos para interlocutores específicos, em contextos sociais também 

específicos. 

 

 



 

 

2.4 Qual é o objeto de ensino nessa concepção de linguagem? 
 

 

A concepção sociointeracionista e discursiva de linguagem elegem, como 

objeto de ensino, o texto oral e o texto escrito, na sua realização em diferentes 

gêneros textuais. Isso significa dizer que a unidade de comunicação da língua não é 

a palavra e não são frases isoladas, mas o discurso.   

 

 

2.5 Como abordar o ensino de língua na concepção sociointeracionista e 
discursiva de linguagem? 
 

 

A abordagem didática deve contemplar dois aspectos principais: (1) o 

desenvolvimento da competência discursiva para usar a língua em diferentes 

contextos; (2) o desenvolvimento da capacidade de refletir linguisticamente sobre 

esses usos, ou seja, ser capaz de conhecer e dominar recursos linguísticos que 

instrumentalizam a produção textual nos diferentes gêneros.  As atividades de 

linguagem passam a ter um caráter social e funcional: aprender a escrever para 

reclamar direitos (carta de reclamação), aprender a ler para se informar sobre onde 

assistir a um filme (agenda cultural), aprender a ler para admirar uma obra 

(romance), aprender a “falar” para se apresentar a um emprego (entrevista), 

aprender a “ouvir” para ser capaz de apreender informações relevantes e fazer 

anotações, conhecer e dominar os recursos linguísticos para provocar e 

compreender efeitos de sentido. 

 
Resumindo: 
 
O que é ensinar a língua com base na concepção sociointeracionista e 

discursiva de linguagem?  

 

 Compreender que toda atividade humana é mediada pela linguagem.  

 Compreender que toda forma de linguagem não é construção individual, mas 

coletiva; é uma prática social. 



 

 

 Entender que a língua se constrói no discurso, e não em sílabas, palavras, 

frases soltas e descontexualizadas.    

 Definir como objeto de ensino - ponto de partida para as atividades de 

linguagem - o texto empírico, que se realiza por meio de um gênero de texto.  

 Focalizar no estudo as relações entre: usos e formas da língua – sua 

realização através dos gêneros textuais – e prática de reflexão linguística – 

um olhar renovado sobre o ensino de gramática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO 
  

 

Há algum tempo a discussão sobre gêneros textuais e ensino de Língua 

Portuguesa no ensino fundamental tem mobilizado os educadores. O interesse pelo 

tema se manifestou principalmente a partir de 1998, quando entraram em vigor os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Isso porque, dentre os objetivos gerais 

estabelecidos para o ensino de Língua Portuguesa no ensino fundamental, figura o 

de “[...] compreender os textos orais e escritos com os quais [os alunos] se 

defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz [...]” (BRASIL, 1997, p. 

41). Além disso, os alunos devem ser capazes de produzir textos orais e escritos 

adequados às mais diversas situações de interação social.  A própria noção de 

gênero está intrinsecamente ligada às necessidades socioculturais. Segundo 

Marcuschi (2008), gêneros textuais são entidades sociodiscursivas e formas de ação 

social indispensáveis em quaisquer situações comunicativas. 

 

 

3.1 Como se definem os gêneros textuais? Como e por que torná-los a base do 
ensino de Língua Portuguesa? 
 

  

De acordo com Bakhtin (2003), os gêneros textuais, que tornam a 

comunicação humana possível, caracterizam-se por apresentarem tema, 

organização composicional e estilo específicos e podem ser facilmente reconhecidos 

nos usos sociais da linguagem. Essa definição é ampliada por Marcuschi (2008, 

p.155): 

 
Gênero textual refere os textos materializados em situações 
comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 
sociocomunicativos característicos definidos por composições 
funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais 
e técnicas. [...] Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: 
telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, 
bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de 



 

 

condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula 
de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções 
de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, 
piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, 
bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante. (Grifo 
do autor). 

 

Portanto, se o ensino de Língua Portuguesa nas escolas deve desenvolver a 

competência discursiva dos alunos para utilizarem eficazmente a linguagem nas 

diversas situações sociocomunicativas, produzindo textos orais e escritos coerentes 

e coesos, adequados aos seus interlocutores, aos assuntos tratados e aos seus 

objetivos, é fundamental considerar os gêneros textuais como instrumentos 

indispensáveis.  

A necessidade de conhecer os gêneros que circulam no meio social e de 

saber produzir alguns deles é destacada por Bakhtin (2003, p. 285): 

 
Quanto melhor dominamos os gêneros, tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a 
nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos 
de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; 
em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto 
de discurso. 

 

Segundo Schneuwly e Dolz (2010, p.63) “[...] é através dos gêneros que as 

práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”. Pautar o 

ensino da língua no desenvolvimento da competência discursiva para o uso da 

língua em gêneros textuais orais e escritos significa, portanto, abordar a língua em 

seu cotidiano. 

Na prática pedagógica, é importante que o professor reconheça a diferença 

entre o foco do ensino de língua nos tipos textuais, postura tradicionalmente usada 

pelos livros didáticos, e o foco nos gêneros textuais.  

 

 

3.1.1 Qual a diferença entre abordar o ensino da língua com base em gêneros 
textuais e abordá-lo com base em tipos textuais?  

 

Os gêneros textuais são formas culturalmente construídas de organização 

do discurso nas esferas comunicativas de uso da linguagem. Isso significa dizer que 



 

 

toda e qualquer forma de comunicação verbal, expressa por textos orais ou escritos, 

se realiza através de um determinado gênero de texto; ou seja, ao escolhermos 

determinado gênero textual para emoldurar uma ação de linguagem (convencer, 

fazer rir, dar opinião etc.) não estamos simplesmente fazendo escolhas por formas 

linguísticas, mas escolhas discursivas, comunicativas, socialmente contextualizadas. 

Os gêneros textuais são, assim, realizações discursivas, contextualizadas, para 

cumprirem determinadas intenções comunicativas.  Como nos lembra Marcuschi 

(2008), em função de sua plasticidade e dinamicidade, os gêneros textuais formam 

um conjunto infinito de realizações discursivas.  

Os tipos textuais – ou sequências textuais – se definem por sua natureza 

linguística e são tomados como formas de codificação linguística dos gêneros 

textuais. Isso significa dizer que os tipos textuais, por si, não se realizam como 

textos, mas os constituem, através de escolhas lexicais, de tempos verbais, de 

mecanismos de coesão e coerência textuais etc. Enquanto os gêneros textuais são 

em número infinito, a designação dos tipos textuais, ou sequências textuais, se limita 

a um número bem menor: narração, exposição/explicação, argumentação, 

descrição, injunção/instrução.  

Os tipos ou sequências textuais podem combinar-se em um mesmo texto, 

representativo de um dado gênero, o que vem reforçar a tese da constituição 

heterogênea dos gêneros textuais. Assim é que, considerando-se a realização 

empírica do gênero textual conto, poderíamos identificar sequências textuais 

encaixadas ou mescladas em outras sequências, que constituem esse gênero. Para 

sua produção, o escritor poderá lançar mão de tipos textuais ou sequências 

distintas: predominantemente, estarão presentes sequências textuais narrativas, 

para narrar ações que se sucedem numa linha temporal para a formulação da 

intriga; poderá fazer uso, também, de descrição de personagens e ambientes, e para 

isso estarão presentes sequências descritivas. O escritor poderá, ainda, apresentar 

sequências expositivas ou argumentativas na composição do conto, dependendo de 

sua intenção comunicativa.   

Destacar a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais é relevante, 

principalmente, quando aplicamos essa distinção na prática de ensino e 

aprendizagem de língua. Ao focarem a prática de ensino sobre os tipos textuais 

(ensino da narração, da argumentação, da descrição, da exposição/explicação, da 



 

 

injunção/instrução), os manuais didáticos deixam de abordar a produção textual e 

sua recepção como resultado de uma competência do sujeito, que vai além da forma 

linguística; deixam de reconhecer o real papel da linguagem como forma de 

interação situada, de natureza sociocultural, discursiva, carregada de intenção e sua 

realização através dos gêneros de texto. Ou seja, não nos comunicamos através de 

tipos textuais, mas através de gêneros textuais. 

 Resumindo: 

Quadro 1 – Tipos e gêneros textuais 
 

Tipos textuais Gêneros textuais 
Não podem ser tomados como exemplares de 
textos empíricos. 

São tomados como realizações empíricas de 
textos que circulam na sociedade. 

São identificados pela forma linguística usada 
para sua codificação; são formas de 
codificação linguística do gênero. 

A forma linguística não é suficiente para sua 
identificação, uma vez que fatores de natureza 
sociocultural discursiva tipificam o gênero.   

São em número limitado: narração, 
exposição/explicação, argumentação, 
descrição, injunção/instrução. 

São em número ilimitado, uma vez que sua 
existência está sujeita a demandas 
socioculturais e comunicativas: romance, 
conto, piada, artigo de opinião, editorial, 
manual de instrução, e-mail, artigo científico, 
resenha etc. 

 
Fonte: MARCUSCHI, 2008 (adaptado) 
 

 
3.2 Com que gêneros textuais trabalhar em sala de aula? Que competências 
linguísticas e discursivas desenvolver a partir de sua abordagem?  
 

 

Aspectos importantes a serem observados dizem respeito ao contexto de 

leitura e produção de textos orais e escritos, tendo em vista que o gênero é 

caracterizado, sobretudo, pela sua função sociocomunicativa. Segundo Coscarelli 

(2007, p. 81): 

 
A idéia de trabalhar com os gêneros na escola surgiu da necessidade de 
trazermos o contexto, ou seja, a situação de produção e recepção daquele 
texto, para a sala de aula. Quem escreve precisa saber para quem está 
escrevendo, o que quer dizer e com que objetivo está escrevendo. Muitas 
vezes, entender um texto isoladamente, julgar a qualidade do texto fora do 
contexto em que ele foi produzido e da situação na qual ele será lido é 
quase impossível. 

 



 

 

Certamente, não há, a priori, gêneros mais recomendados que outros, quando 

o propósito é o ensino de língua. Deve-se considerar qual deles é mais adequado ao 

objetivo que se quer atingir e também o seu nível de complexidade, como propõe 

Marcuschi (2008, p. 207): 

 
[...] é de se indagar se há gêneros textuais ideais para o ensino de língua. 
Tudo indica que a resposta seja não. Mas é provável que se possam 
identificar gêneros com dificuldades progressivas, do nível menos formal ao 
mais formal, do mais privado ao mais público e assim por diante. 
 

 Uma proposta para didatizar o ensino de gêneros textuais seria, de acordo 

com Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud SCHNEUWLY; DOLZ, 2010, p. 82), o 

planejamento e a aplicação de sequências didáticas, ou seja, de “[...] um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. 

O objetivo dessas atividades é o desenvolvimento de aptidões que se 

articulam e são acionadas tanto para a leitura, quanto para a produção de gêneros 

textuais em um contexto de interação definido. O conjunto de tais aptidões é 

nomeado por Dolz, Pasquier e Bronkcart (1993) como capacidades de linguagem. 

 

 

3.3 Quais são as capacidades de linguagem? Como trabalhar essas 
capacidades a partir da abordagem dos gêneros textuais orais e escritos? 
 

 

Ainda de acordo com Dolz, Pasquier e Bronkcart (1993), são três as 

capacidades de linguagem: a capacidade de ação, a capacidade discursiva e a 

capacidade linguístico-discursiva.   

 

 A capacidade de ação diz respeito à escolha adequada do gênero em relação 

ao contexto comunicativo, à intenção do locutor, aos interlocutores e ao 

conteúdo dizível pelo gênero.  

 A capacidade discursiva diz respeito à capacidade de o sujeito acionar um 

modelo textual (o plano global do texto e sua organização) próprio do gênero 

escolhido. 



 

 

 A capacidade linguístico-discursiva se refere ao domínio dos mecanismos 

linguísticos – como a seleção vocabular, a coesão textual, os tempos verbais, 

os aspectos sintáticos e morfológicos, a ortografia, entre outros – próprios de 

um determinado gênero de texto. 

 

Como trabalhar, então, as capacidades de linguagem em torno de um gênero 

textual?  

Schneuwly e Dolz (2010) organizaram os gêneros em cinco agrupamentos, 

tendo em vista uma didática de ensino/aprendizagem da língua. Esses 

agrupamentos didáticos baseiam-se, fundamentalmente, nas capacidades de 

linguagem, relativamente homogêneas e dominantes na produção dos gêneros 

agrupados, necessárias à expressão oral e escrita nas esferas de comunicação da 

sociedade. 

 
Quadro 2 – Agrupamento de gêneros 
 

Agrupamentos 
 

Domínios sociais de 
comunicação 

 

Capacidades de 
linguagem 

dominantes 

Exemplos de Gêneros 
Escritos e Orais 

 

Narrar 

Cultura literária ficcional, 
enquanto manifestação 
estética e ideológica 
que necessita de 
instrumentos 
específicos para sua 
compreensão e 
apreciação 
 

Mimese da ação 
através da criação da 
intriga no domínio 
verossímil 

 

Conto maravilhoso 
Conto de fadas 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção 
científica 
Narrativa de enigma 
Narrativa mítica 
Sketch ou história 
engraçada 
Biografia romanceada 
Novela fantástica 
Conto 
Crônica Literária 
Adivinha 
Piada 

Relatar 

Memória e 
documentação das 
experiências humanas 
vivenciadas 

Representação pelo 
discurso de 
experiências vividas, 
situadas no tempo  
 

Relato de experiência 
vivida 
Relato de uma viagem 
Diário íntimo 
Testemunho 
Anedota ou caso 
Autobiografia 
Curriculum vitae 
Notícia 
Reportagem 
Crônica social 



 

 

Crônica esportiva 
Relato histórico 
Ensaio ou perfil biográfico 
Biografia 

Argumentar 

Discussão de problemas 
sociais controversos, 
visando ao 
entendimento e ao 
posicionamento perante 
eles 
 

Sustentação, 
refutação e 
negociação de tomada 
de posição  
 

Textos de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta de Leitor 
Carta de reclamação 
Carta de solicitação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Assembléia 
Discurso de defesa 
(advocacia) 
Discurso de acusação 
(advocacia) 
Resenha crítica 
Artigos de opinião ou 
assinados 
Editorial 
Ensaio 

Expor 

Transmissão e 
construção de saberes 
de modo sistematizado, 
que são culturalmente 
transmitidos 

Apresentação textual 
de diferentes formas 
dos saberes  
 

Texto expositivo (em livro 
didático) 
Exposição oral 
Seminário 
Conferência 
Comunicação oral 
Palestra 
Entrevista de especialista 
Verbete 
Artigo enciclopédico 
Texto explicativo 
Tomada de notas 
Resumo de textos 
expositivos e explicativos 
Resenha 
Relatório científico 
Relatório oral de 
experiência 

 
Descrever ações 

 

Instruções e prescrições 
de ações 
 

Regulação mútua de 
comportamento  
 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogo 
Instruções de uso 
Comandos diversos 
Textos prescritivos 

Fonte: SCHNEUWLY; DOLZ, 2010 (adaptado)2. 

A organização apresentada (QUADRO 2) se insere neste documento como 

uma das várias possibilidades de agrupamento de gêneros. A pertinência dessa 

proposta de Schneuwly e Dolz (2010), particularmente, reside na contextualização 

                                                        
2  Os autores (2010, p. 50) não tratam a poesia como agrupamento de gêneros. Isso não implica, no 

entanto, não reconhecer o poema como gênero textual, ou seja, como realização empírica do 
discurso na esfera social.  

 



 

 

social e histórica dos grupos de gêneros (domínio social de comunicação) e da 

abordagem relativa ao ensino/aprendizagem (capacidades de linguagem 

dominantes). É relevante, sobretudo, porque permite refletir sobre a progressão 

curricular, o que significa pensar o trabalho com gêneros orais ou escritos 
pertencentes a cada um dos agrupamentos em todos os anos do ensino 

fundamental.  

  A abordagem tradicional dos conteúdos de leitura e escrita – referendada em 

boa parte dos livros didáticos – aposta numa sequenciação linear de tipos de textos 

a serem ensinados, baseando-se na crença equivocada de que alguns desses tipos, 

considerados demasiadamente complexos (como o argumentativo e o expositivo, 

por exemplo), devem ser trabalhados apenas nos anos finais do ensino fundamental. 

Schneuwly e Dolz (2010) defendem uma proposta de organização curricular 

para o ensino de língua que rompe com a abordagem mais tradicional. Sugerem que 

gêneros textuais dos diversos agrupamentos sejam ensinados em todos os anos do 

ensino fundamental, numa progressão em espiral. Essa proposta pressupõe a 

escolha dos gêneros de cada agrupamento que são mais apropriados a cada ano. E 

também a retomada desses gêneros nos anos posteriores, com o objetivo de 

estudá-los com mais profundidade e de ampliar as capacidades de linguagem para 

sua produção e compreensão. 

Desse modo, desde os anos iniciais, os alunos teriam oportunidade de 

estudar (ouvir, ler, escrever e produzir oralmente) gêneros de diferentes 

agrupamentos, a partir de situações reais de uso. A prática de sala de aula estaria 

voltada para o desenvolvimento das capacidades de linguagem (saber escolher com 

adequação o gênero para atender à situação comunicativa específica, ter 

conhecimento de sua organização composicional e escolher recursos linguísticos 

adequados para a codificação do gênero). 

O ensino de Língua Portuguesa focado no desenvolvimento das capacidades 

de linguagem, a partir do estudo dos gêneros textuais, torna possível, num trabalho 

bem planejado, formar, como definem as diretrizes gerais estabelecidas pelos PCNs 

para o ensino fundamental, alunos capazes de “[...] utilizar as diferentes linguagens 

[...] como meio para produzir, expressar, comunicar suas idéias, interpretar e usufruir 



 

 

das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação.” (BRASIL, 1997, p. 8). 

 

 

3.4 Como trabalhar as capacidades de linguagem que levarão nossos alunos a 
serem usuários competentes dos gêneros textuais orais e escritos? 
 

 

Buscar uma prática coletiva de planejamento dos conteúdos a serem 

ensinados nas aulas de Língua Portuguesa significa buscar respostas para a 

pergunta que encabeça esta seção. Ou seja, em outras palavras, procurar responder 

de que forma o professor poderá organizar sua proposta de ensino, com vistas ao 

uso da língua em gêneros orais e escritos. 

Definir com clareza as capacidades de linguagem a serem priorizadas em 

cada ano e os gêneros que servirão de ferramenta para esse estudo é de 

importância fundamental para a integração dos conteúdos entre os anos escolares e 

entre os professores. Um projeto coletivo para a organização do currículo de ensino 

de língua baseia-se em um modelo didático, denominado de sequências didáticas 

– práticas pedagógicas para a didatização dos gêneros textuais, tal como proposto 

em Dolz; Noverraz; Schneuwly (2001 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 2010). 

 

 

3.4.1 Sequência didática (SD) e ensino de Língua Portuguesa3  
 

  

Uma proposta de didatização dos gêneros textuais na prática escolar nos 

chega através de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 

2010), que passamos a descrever. Pautados na concepção sociointeracionista e 

discursiva de linguagem, que elege o gênero de texto como objeto de ensino, os 

autores propõem um modelo didático, que busca uma transposição dessa 
                                                        
3  A seção 3.4.1 e suas subseções foram retiradas de material publicado no curso de 
Pedagogia a distância/FACED/UAB/UFJF da disciplina Língua Portuguesa II, de autoria da 
Professora Terezinha Barroso. 
 



 

 

concepção de linguagem para a prática escolar, através do planejamento e 

aplicação de sequências didáticas. Segundo definem os autores, “uma sequência 

didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito” (p. 82).  

Uma SD tem, portanto, o objetivo de desenvolver a competência linguística e 

discursiva do aprendiz – domínio das capacidades de linguagem - para o uso de 

determinado gênero de texto oral ou escrito, e definir os objetos/conteúdos de 

aprendizagem dos alunos. Tomando-se como referência os conteúdos de ensino, as 

atividades que compõem uma sequência didática devem abarcar o estudo (1) das 

ações de linguagem (cf. seção 3.3) que se pretendem promover através de 

determinado gênero em estudo, (2) do plano geral do gênero escolhido e (3) dos 

mecanismos de textualização do gênero, ou seja, das escolhas linguísticas 

usadas para a codificação do gênero e dos efeitos discursivos que tais escolhas 

podem provocar.  

A utilização de um modelo didático de ensino de língua, inspirado em SD, visa 

a dar ao aprendiz acesso a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis 

fora do contexto escolar. Para atender a esse intento, três princípios básicos devem 

ser observados: 

 O domínio do professor sobre o gênero que passa a compor a 
unidade de estudo: sem o domínio de um repertório de gêneros textuais 

que circulam na sociedade e o reconhecimento das capacidades de 

linguagem que envolve a produção e a recepção do gênero selecionado 

como unidade de estudo, o professor não será capaz de construir um 

olhar analítico sobre esse objeto de ensino, assim como terá dificuldades 

para organizar uma sequência didática que culmine na compreensão do 

gênero em foco pelos alunos;  

 O conhecimento de gênero que o aluno traz para a escola, a partir 

de suas vivências como usuário da língua: na maioria das vezes, esse 

conhecimento de gênero do aprendiz é de natureza automática e intuitiva; 

 Os objetivos de ensino a que a sequência didática vai servir: esses 

objetivos são variados e dependem diretamente da avaliação diagnóstica 

do professor, que identificará: (1) o grau de intimidade do aprendiz com o 

universo de gêneros textuais disponíveis, (2) o gênero textual a ser 



 

 

estudado através da SD, (3) as dificuldades de natureza discursiva e 

linguística para o uso de determinado gênero oral ou escrito.  

 A Figura 1 apresenta o esquema dos princípios que devem orientar o 

planejamento de uma SD: 

   

  
FIGURA 1 – Princípios para o planejamento de SD 

 
 

3.4.2 A elaboração de uma sequência didática  
 

  

A elaboração de uma SD, nos moldes propostos por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2001 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 2010), apresenta a seguinte estrutura: 

 

 

 

         
   
 

 
FIGURA 2 – Esquema da sequência didática 

Fonte: DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY (2001 apud SCHNEUWLY; DOLZ, 2010, p. 83). 
 

Passamos a descrever a seguir, em linhas gerais, cada um dos componentes 

do diagrama acima. 

Na apresentação da situação, os alunos são orientados pelo professor, a 

respeito do objetivo da SD proposta. Ou seja: o projeto que se pretende executar 

através do conjunto de módulos que serão oferecidos durante algumas semanas de 

trabalho, o gênero textual que será trabalhado durante o período, como se justifica a 

escolha pelo gênero e qual o propósito final dos módulos. 

Para a elaboração de 
uma sequência 

didática 

Conhecimento de 
gênero do professor 

Conhecimento de 
gênero do aprendiz Objetivos de ensino 

Apresentação 
da situação 

PRODUÇÃO 
INICIAL 

Módulo 
1 

Módulo 
2 
 

Módulo 
3 

 

PRODUÇÃO 
FINAL 



 

 

Dois fatores podem ser tomados como justificativas para a escolha do gênero 

a ser estudado: (1) a identificação, por parte do professor, de uma possível 

dificuldade de comunicação no gênero textual pelos alunos; ou (2) a demanda ligada 

a um projeto coletivo, que exigirá o domínio de determinados gêneros de texto pelos 

alunos, garantindo-se, assim, um aprendizado do gênero como prática social 

(KLEIMAN, 2007). 

Nessa etapa, os alunos poderão participar de discussões temáticas que, 

posteriormente, enriquecerão o conteúdo do gênero em foco, assim como poderão 

ter acesso a material de leitura no gênero visado. 

Na produção inicial, os alunos são convidados a produzirem um texto oral 

ou escrito do gênero em estudo. É uma primeira versão, que tem como objetivo 

revelar para o professor a representação que os alunos têm do gênero selecionado, 

ou seja, demonstrar para o professor as capacidades de linguagem que dominam/ou 

não dominam para a produção do gênero. Essa produção textual servirá de 

orientação para o professor planejar as atividades que comporão os módulos 1, 2 e 

demais, cujo objetivo será dar conta das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Nos módulos, os alunos terão oportunidade de participar de atividades de 

linguagem planejadas pelo professor. Os módulos têm como objetivo resolver os 

problemas detectados na produção inicial. Ao elaborar as atividades que compõem 

os módulos, o professor deve considerar quatro níveis da produção textual, que 

englobam as capacidades de linguagem e que devem ser objeto de ensino e 

aprendizagem: (1) a situação de comunicação (contexto e situação de produção 

que envolvem o gênero visado); (2) o conteúdo temático (o que dizer e que fontes 

buscar para enriquecer esse conteúdo); (3) o plano geral do texto (os componentes 

que convencionalmente estruturam o texto); (4) as escolhas linguísticas (o 

vocabulário próprio da situação de comunicação, os tempos verbais e sua função no 

gênero, conectores próprios etc.).   

 Na produção final, os alunos têm a possibilidade de aplicar os instrumentos, 

estudados separadamente nos módulos, em uma produção do mesmo gênero. A 

produção final pode se realizar de duas formas, dependendo do projeto de produção 

textual proposto pela SD. O aluno, após a participação nos módulos, terá condições 

de (1) retomar sua produção inicial e, tendo desenvolvido um olhar crítico sobre seu 

texto, atuar como autor/revisor de sua própria produção; ou (2) produzir um novo 



 

 

texto, no gênero estudado, atendendo a uma demanda específica, que justifique sua 

produção, e de pôr em prática as noções sobre produção textual em gêneros 

aprendidas durante os módulos.     

 Importante destacar que os gêneros textuais, como formas de realização 

linguística e discursiva da linguagem oral e escrita, são locus propício para o estudo, 

não preconceituoso, das variantes linguísticas (registros e dialetos) em sala de aula. 

Fatores como: o suporte de circulação do gênero, o meio de produção (se oral ou 

escrito; se público ou privado), a relação hierárquica estabelecida entre os 

interactantes no momento da interação, o conteúdo temático, o tipo de ação de 

linguagem que se pretende promover com a escolha de determinado gênero (se 

fazer rir através de uma piada; se solicitar um emprego através de uma carta à 

empresa etc.), o grau de planejamento do texto e outros que participam da 

construção final de um texto, vão determinar a variante que melhor se adequa ao 

gênero em estudo.  A partir desses princípios, a noção de língua certa/errada passa 

a ser substituída pelos conceitos de adequabilidade e aceitabilidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[...] “o indivíduo alfabetizado não é 
necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe 
ler e escrever, já o indivíduo letrado [...] é 
não só aquele que sabe ler e escrever, 
mas aquele que usa socialmente a leitura 
e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 
responde adequadamente às demandas 
sociais de leitura e de escrita”. (SOARES, 
2000, p. 40).  

4  ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: REVENDO CONCEITOS  

 

 

No mundo moderno, as transformações sociais, políticas e tecnológicas 

aumentaram de forma significativa as exigências em relação ao uso da escrita, para 

garantir a plena inserção do sujeito na cultura letrada, em todas as suas dimensões. 

Nesse contexto, articulam-se e se complementam dimensões que envolvem, 

segundo Soares (2003), a aquisição de um código, tomado como aquisição de uma 

tecnologia – a alfabetização – e o desenvolvimento de habilidades de uso dessa 

tecnologia em diferentes situações de uso da linguagem, como práticas sociais – o 

letramento. Cabe-nos esclarecer que se trata de processos distintos, porém, 

indissociáveis e simultâneos. 

 

   

4.1 O que é alfabetizar? O que é letrar? 
  

Em uma sociedade grafocêntrica 

como a nossa, em que as transformações 

sociais, políticas e tecnológicas deram à 

escrita outras dimensões de uso, novos 

comportamentos são exigidos, para se 

garantir que o indivíduo incorpore ou 

adquira competências para o domínio da 

oralidade, da leitura e da escrita: ser 

alfabetizado, embora seja necessário, não é suficiente. Nesse sentido, 

alfabetização é entendida como a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, da 

compreensão de sua natureza e de seu funcionamento, pela correspondência entre 

grafemas e fonemas.  

O conceito restrito de alfabetização como aquisição de uma tecnologia de 

codificação e decodificação, para realizar ações de leitura e escrita perdurou no 

meio educacional, mais fortemente, até o início da década de 80.  A superação 

desse conceito conduziu, desde então, a práticas escolares que contemplam o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes 



 

 

necessários ao uso da língua, nos diferentes eventos e práticas sociais de oralidade, 

leitura e escrita, ou seja, ao letramento.  

Com efeito, percebe-se que a escola ampliou seu conceito de alfabetização, 

ultrapassando a ideia reducionista do ensino de um sistema alfabético-ortográfico 

que, apesar de nos possibilitar ler e escrever, não nos permite, efetivamente, 

interagir no mundo da cultura letrada. 

É na experiência das crianças com o mundo da escrita, em seus espaços 

sociais e seus contextos culturais, que os níveis de letramento se diferem. Essas 

diferenças de níveis constituem um grande desafio para a escola, enquanto um dos 

locus de letramento: o de amenizar essa diferenciação dada pelo maior/menor 

acesso que os indivíduos apresentam no seu dia a dia em relação às práticas de 

leitura, escrita e oralidade.  Conforme nos alerta Soares (2003), atividades que 

promovam o letramento devem ocorrer, simultaneamente, com um trabalho 

intencional, sistemático e progressivo de aprendizagem, compreendendo não só a 

construção de um ambiente alfabetizador pautado na experiência do educando, 

como também o planejamento de estratégias de intervenção metodológica, que 

orientam o ensino-aprendizagem da tecnologia da escrita. Ou seja, o foco no 

letramento não deve apagar o ensino-aprendizagem das relações fono-ortográficas, 

importantes para o domínio dos processos de codificação e decodificação. Além 

disso, orientar o desenvolvimento de habilidades, como as de segurar o lápis, de 

escrever de cima para baixo e da esquerda para a direita, dentre outras.  

Dessa forma, entendemos que a alfabetização só tem sentido desenvolvida 

em prática social, o que supõe contextos de letramento; em contrapartida, as 

atividades de letramento devem ocorrer por meio da aprendizagem do sistema 

alfabético e ortográfico, daí o ideal de se alfabetizar letrando. O que é alfabetizar 

letrando? Para responder a essa pergunta, vale a pena, primeiramente, realizar 

breve retrospectiva sobre o papel dos métodos de alfabetização e do atual espaço 

que ocupam no ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

 

 



 

 

Num sentido mais amplo, método se 
refere a um caminho para se chegar 
a um fim. No caso específico da 
alfabetização, método se relaciona 
ao ensino inicial e sistemático da 
escrita. (FRADE, 2010, p.12) 

4.2 Métodos de alfabetização e a tarefa de alfabetizar letrando  
 

          

Até a década de 1980, a discussão 

sobre o ensino da leitura e da escrita no 

Brasil girava em torno da escolha dos 

métodos de alfabetização. Conforme Mortatti 

(2006, p. 1),  “desde o final do séc. XIX, vêm-

se gerando tensas disputas relacionadas com ‘antigas’ e ‘novas’ explicações para 

um mesmo problema: a dificuldade de nossas crianças em aprender a ler e escrever 

[...]”.  

Essas disputas contrapunham os defensores dos métodos analíticos, 

considerados inovadores na época, àqueles que continuavam a defender os 

métodos sintéticos, os mais antigos e tradicionais de que se tem notícia. 

No que se refere à distinção entre as duas linhas metodológicas, a 

abordagem sintética caracteriza-se por partir das unidades não significativas da 

língua – letras, fonemas ou sílabas – indo das partes para o todo, sempre numa 

ordem crescente de “dificuldades” e numa sequência ordenada de passos na 

apresentação das unidades da língua, que vai do mais simples para o mais 

complexo. De acordo com Mortatti (2006), são exemplos de metodologias de base 

sintética o método da soletração (alfabético), que parte do nome das letras; o 

método fônico, que parte dos sons correspondentes às letras; o método da 

silabação, que parte das sílabas. Nesses métodos, o ensino da leitura inicia-se com 

a apresentação das letras (soletração), dos sons correspondentes às letras (fônico), 

ou ainda, das famílias silábicas (silabação). Essas unidades reúnem-se em palavras 

e, depois, em frases isoladas ou agrupadas. O ensino da escrita se restringe 

ao  treino da caligrafia e ortografia, através de ditados e cópias, enfatizando-se o 

desenho correto das letras. 

Já a abordagem analítica caracteriza-se por iniciar o estudo pelas unidades 

significativas da língua, indo do todo para as partes, dependendo do que seus 

defensores consideram esse todo: palavras, frases e textos. São exemplos dessa 

abordagem o método global de contos, que parte de pequenas histórias; o método 

da sentenciação, que parte da frase ou sentença e o método da palavração, que 



 

 

[...] mas de uma maneira geral, tratava-se 
de uma visão comportamental da 
aprendizagem que era considerada de 
natureza cumulativa, baseada na cópia, 
na repetição e no reforço. A grande 
ênfase era nas associações e na 
memorização das correspondências 
fonográficas, pois se desconhecia a 
importância de a criança desenvolver a 
sua compreensão do funcionamento do 
sistema de escrita alfabética e de saber 
usá-lo desde o início em situações reais 
de comunicação. (REGO, 2006, p. 01) 
 

parte de palavras significativas para o aluno. Assim como nos métodos sintéticos, 

há, também, na formulação analítica uma preocupação em estabelecer uma 

sequencia rígida de apresentação das unidades significativas da língua (palavras, 

frases ou textos). O ensino da leitura parte, então, da identificação global (não 

analisável) e ideovisual dessas unidades e da relação destas com os seus 

significados. Posteriormente, tais unidades são decompostas em suas partes 

constitutivas: o texto em frases, palavras, sílabas e letras (método global de contos 

ou historietas); a frase em palavras, sílabas e letras (método da sentenciação); a 

palavra em sílabas e letras (método da palavração). 

A acirrada disputa entre os defensores da abordagem sintética e da 

abordagem analítica diminui quando, dessa disputa, resulta, a partir da década de 

1920, a formulação do método eclético, numa tentativa de acomodar os princípios 

das duas orientações metodológicas citadas anteriormente. Tomado como uma 

grande descoberta, esse método utiliza a análise e a síntese, ou vice-versa 

(MORTATTI, 2006).  

Usados e difundidos em larga escala por um longo tempo, atualmente todos 

esses métodos são considerados 

tradicionais, pois mantêm, em sua 

essência, os mesmos pressupostos: a 

concepção de aprendizagem como um 

processo subordinado ao ensino por, 

transmissão direta de informações, (por 

isso, a preocupação com a rigidez na 

sequenciação das etapas nos 

processos de ensino); a concepção de 

escrita como um sistema de codificação da língua oral (por isso, a ênfase na relação 

entre as unidades não significativas da escrita e as partes sonoras da fala). Segundo 

Rego (2006), para evitar as diferenças individuais na aprendizagem da leitura e da 

escrita, além dos possíveis fracassos que os métodos não foram capazes de 

solucionar, criou-se um conjunto de pré-requisitos para uma alfabetização bem 

sucedida, priorizando-se a maturidade dos aspectos perceptuais e motores, bem 

como o domínio da linguagem oral. 

É comum responsabilizar pelo insucesso da aprendizagem escolar, ora o 



 

 

aluno (diferença linguística) e sua família (diferença cultural); ora o professor 

(formação) e seus métodos. Aliados às condições de infraestruturas inadequadas ou 

precárias de muitas escolas, esses fatores se constituíram empecilhos para a 

aprendizagem. É preciso considerar, no entanto, que, com a universalização do 

ensino fundamental, as salas de aula tornaram-se heterogêneas em etnias, valores 

e em culturas. E as escolas não aprenderam a lidar com toda essa diversidade. Na 

verdade, então, é a escola que fracassou em sua tarefa de alfabetizar. 

Constata-se que, apesar de todos os esforços no sentido de se aperfeiçoarem 

as metodologias de ensino, a questão central do fracasso na alfabetização não foi 

resolvida. Segundo Soares (1997), a escola vem se mostrando ineficaz para a 

educação das camadas populares ao legitimar o uso dos padrões linguísticos das 

classes privilegiadas, ao mesmo tempo em que censura e estigmatiza a linguagem 

vinda das classes populares. 

A introdução do pensamento construtivista no Brasil, resultante das pesquisas 

sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas pela pesquisadora argentina 

Emília Ferreiro e colaboradores, desloca “o eixo das discussões dos métodos de 

ensino para o processo de aprendizagem da criança” (MORTATTI, 2006, p.10), 

considerada, a partir de então, sujeito cognoscente. Embasados nas teorias de Jean 

Piaget (1896 – 1980), esses estudos indicam que 

  
a mesma [a criança] desenvolve sua própria maneira de aprender a 
ler e escrever, buscando construir seu conhecimento, através da 
elaboração de hipóteses e somente o produto desse conflito 
cognitivo permite a ela avançar frente ao sistema de escrita 
(MORTATTI, 2006, p. 10). 

 

Sendo assim, “o construtivismo se apresenta, não como um método novo, 

mas como uma revolução conceitual”, ou seja, uma referência sobre a 

aprendizagem da língua escrita, que nos permite pensar o processo de alfabetização 

a partir de outras bases teóricas, “demandando, dentre outros aspectos, 

abandonarem-se as teorias e práticas tradicionais” (MORTATTI, 2006, p.10). 

De acordo com Rego (2006), as práticas de lecto-escrita tiveram o suporte 

dos estudos ligados à linguística, à sociolinguística e à psicolinguística, que 

enfatizavam as diferenças entre as modalidades da língua oral e língua escrita, 

demonstrando como muitas crianças se apropriavam da linguagem escrita, através 



 

 

Para o enfoque construtivista, facilitar o 
processo de compreensão da natureza do 
sistema – e, portanto, a análise de palavras 
em fonemas – e facilitar a participação em 
atividades de escrita são objetivos 
complementares, não sucessivos, […] nem 
tampouco alternativos, [...] e ambos podem 
realizar-se conjuntamente na mesma aula 
(TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 98, 
apud FRADE, 2007, p. 95). 

 

do contato com diferentes gêneros textuais.  

 

 

4.2.1 A desmetodização do ensino de leitura e de escrita 
 

             

Ao romper com as práticas tradicionais de ensino, a apropriação pedagógica 

do construtivismo, que ocorreu simultaneamente à apropriação do conceito de 

letramento, provocou, nas décadas de 1980 e 1990, um movimento de 

“desmetodização do ensino da leitura e da escrita” (MORTATTI, 2006, p. 11), que 

acabou por levar à perda da especificidade do processo de alfabetização (SOARES, 

2003, p. 31). Isso porque a crença equivocada de que não precisaria haver método 

estava atrelada à ideia de que a construção de conhecimentos sobre o 

funcionamento do sistema alfabético se daria, tão somente, pela interação da 

criança com a própria escrita (Idem).  

Atualmente, a persistência dos problemas em torno da alfabetização 

demanda uma retomada das discussões metodológicas, sem, no entanto, que se 

retorne às antigas metodologias, já que, segundo SOARES (2003), o retorno ao que 

já foi superado não significa avanço. Ao contrário, “avançamos quando acumulamos 

o que aprendemos com o passado, juntando a ele as novidades que o presente traz” 

(SOARES, 2003, p. 20). 

Conforme Frade (2003), o não enfrentamento da questão metodológica tem 

possibilitado a defesa do retorno de 

“antigos métodos”, ao invés de se 

buscarem outros caminhos didático-

metodológicos, mais coerentes com 

as práticas de se alfabetizar letrando. 

Assim, as questões metodológicas 

precisam entrar na pauta das 

pesquisas e nos currículos de formação de professores. 

Atualmente, mesmo que as práticas dos professores que se guiam pelas 

referências teóricas construtivistas ainda não estejam organizadas para 

configurarem um método pedagógico, tais práticas parecem basear-se em princípios 



 

 

gerais de “imersão natural” em situações de uso social da escrita e, ao mesmo 

tempo,  abordam unidades menores de análise, como a letra, o fonema ou a sílaba, 

mesmo quando alguns de seus adeptos neguem a ideia de método (FRADE, 2003).  

Em algumas situações identificadas no “como fazer” desses docentes,  estão 

presentes atividades como a memorização de parlendas, músicas, poemas, o 

reordenamento de frases do mesmo texto, que conservam os princípios dos 

métodos globais. Ao mesmo tempo, estão presentes atividades de análise das 

relações entre a oralidade e a escrita, entre fonemas e grafemas, que partem do 

alfabeto como unidade significativa, em que se busca o reconhecimento de sílabas 

iniciais e finais, mas num contexto do que é trabalhado como uso, conservando os 

princípios dos métodos sintéticos (Idem). 

Após essa breve revisão das principais discussões que envolvem a seleção e 

adoção de métodos e metodologias de ensino da leitura e de escrita, e de sua 

repercussão nas práticas docentes, é necessário retomar a pergunta posta no final 

da seção 3.1: O que é alfabetizar letrando? 

 

   

4.3 O que é alfabetizar letrando?   
 

 

De acordo com Soares (2000, p.47),  

 
precisaríamos de um verbo “letrar” para nomear a ação de levar os 
indivíduos ao letramento... Assim, teríamos alfabetizar e letrar como 
duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal 
seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no 
contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

 

Essa concepção alterou significativamente a lógica dos atos de ler e escrever 

e, consequentemente, do trabalho pedagógico. Na perspectiva dos métodos 

tradicionais de alfabetização, a leitura e a escrita eram entendidas como a 

aprendizagem de competências e habilidades individuais, a partir da ideia de que ler 

era simplesmente converter sons em letras, e escrever era codificar. Na perspectiva 

do letramento, tais atos são considerados processos de trabalho ativo de construção 



 

 

do sentido do texto, a partir de uma finalidade – no caso da leitura – e de construção 

de discursos, adequando a produção aos objetivos e à circunstância enunciativa em 

questão – no caso da escrita. Portanto, abordar o processo de alfabetização na 

perspectiva do letramento consiste em partir de “[...] uma concepção de leitura e 

escrita como práticas discursivas, com múltiplas funções, inseparáveis dos contextos 

em que se desenvolvem” (Idem). A prática de leitura e escrita pressupõe a 

superação de aulas centradas em textos artificiais, feitos exclusivamente para serem 

usados na escola, para pautar-se em um trabalho pedagógico que oportunize aos 

educandos o contato com a diversidade de textos e modalidades de uso da língua. 

Para tanto, é fundamental desenvolver atividades que propiciem situações de 

interação, em que os alunos tenham a oportunidade de refletir sobre o que é 

escrever e sobre os aspectos inerentes ao processo de produção escrita: para 

quem, onde e com qual finalidade se escreve. Da mesma forma, nas atividades de 

leitura, é fundamental explorar os gêneros de texto, os aspectos que os identificam e 

seu objetivo. Em relação à linguagem oral, é necessário propor atividades que 

auxiliem no desenvolvimento das habilidades próprias a essa modalidade, em 

instâncias públicas e privadas, e na compreensão de que a fala não é espelho da 

escrita e vice-versa.  

A partir da concepção de aprendizagem que considera o conhecimento como 

fruto da ação direta do sujeito sobre o objeto a ser apreendido – concepção 

construtivista –, o trabalho pedagógico tem, desde meados de 80, se organizado de 

forma mais dinâmica e interativa.  O problema é que, atrelado a essa concepção, 

instalou-se o equívoco de se utilizar a leitura de diferentes textos apenas como 

pretexto para o trabalho com palavras isoladas e treinamento de padrões silábicos, 

retomando, dessa forma, uma visão reducionista de leitura e escrita. Por outro lado, 

instalou-se, também, a crença de que apenas oportunizar a leitura e produção de 

textos seria suficiente, para possibilitar que os alunos se apropriassem do sistema 

de escrita.  Nesse ponto, cabe ressaltar que não se trata da substituição, mas do 

acréscimo de conhecimento. Ou seja, as ações de ler e escrever envolvem 

atividades de codificação e decodificação, e a capacidade de utilização da 

linguagem como prática social.   

A prática de se alfabetizar letrando só poderá ser realizada com a mediação 

do professor, que deverá proporcionar o contato significativo com situações sociais 



 

 

de uso da linguagem escrita, visando a diferentes finalidades comunicativas, ao 

mesmo tempo em que deve propiciar intervenções didáticas para que o aluno 

compreenda o funcionamento do sistema de escrita alfabética.   

A articulação das duas vias – alfabetizar e letrar –, ou seja, ensino sistemático 

da escrita e da leitura como prática social é o caminho para superar os problemas 

relativos a alfabetização em nossas escolas. 

 
 
4.4 Letramento digital 
 

 

Vivemos um momento marcado por profundas mudanças tecnológicas, que 

ampliaram as possibilidades de comunicação e de informação, por meio do uso de 

aparatos tecnológicos. Tais transformações estão criando uma nova cultura, 

denominada de cultura digital, e modificando as formas de produção e apropriação 

dos saberes. 

 

  

4.4.1 Qual a relação entre cultura digital e letramento? 
 

           
A cultura digital introduziu modalidades sociais de leitura e de escrita distintas 

das vivenciadas na cultura do papel. Também chamada de cibercultura ou de cultura 

da tela, trouxe “[...] significativas mudanças nas formas de interação entre escritor e 

leitor, entre escritor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser humano e o 

conhecimento” (SOARES, 2002, p. 4).   

Segundo a autora: 

 
[...] a hipótese é que essas mudanças tenham consequências 
sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um 
letramento digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem 
os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de 
leitura e de escrita na tela diferente do estado ou condição – do 
letramento – dos que exercem práticas de leitura e escrita no papel.  
 
 



 

 

Com efeito, na sociedade contemporânea, em que novas práticas e novas 

habilidades de leitura e de escrita são exigidas, o termo letramento deve ser 

pluralizado, reconhecendo-se que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes 

estados ou condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias (SOARES, 2002, 

p. 6). Nesse sentido, o termo letramento digital refere-se ao conjunto de 

conhecimentos e habilidades que permite às pessoas construírem sentido a partir do 

uso de práticas de leitura/escrita possibilitadas por diferentes mídias digitais, como o 

computador, e também pela internet. 

Nesse cenário, a escola deve olhar para seu entorno e reconhecer que está 

inserida em um tempo marcado por diversas e rápidas formas de comunicação e 

informação, capazes de alterar a relação tempo e espaço.  Torna-se urgente, então, 

superar a forte tendência de legitimar, em seu interior, apenas a cultura oral e o texto 

impresso, incorporando ao seu fazer pedagógico outras linguagens. Conforme 

Umberto Eco (1996), citado por Coscarelli (1998), incorporar outras linguagens no 

fazer pedagógico implica em consolidar o espaço escolar não mais como o único 

local privilegiado de ensino e aprendizagem, mas como um dos locais de 

aprendizagem, em que os alunos possam usar, praticar, refletir e discutir sobre as 

imagens, informações e saberes que as linguagens da tecnologia produzem e 

veiculam. Assim, o papel da escola deve abarcar, entre outras demandas, a 

necessidade de trabalhar com novas e fundamentais competências: a de seleção 

das inúmeras informações a que temos acesso hoje e as de produção e difusão de 

informações em ambientes digitais.  

 

 

 

 

 

 



 

 

5 A ORALIDADE COMO OBJETO DE ENSINO4 
 

 

Os estudos sobre cultura escrita e cultura oral – letramento e oralidade – 

promovidos, principalmente, nas últimas décadas5 têm se ocupado em diluir a 

distância tradicionalmente colocada entre oralidade e escrita, imposta por nossa 

cultura grafocêntrica, que, sobrepondo a escrita ao oral, concebe essas duas 

modalidades discursivas de forma dicotômica, polarizada, relegando a oralidade a 

segundo plano.  

 

 

5.1 Qual tem sido o espaço das práticas de oralidade na escola? 
 

 

A pergunta pode nos parecer estranha, quando pensamos que a fala está 

presente nas mais variadas atividades escolares: na explicação de conteúdos, na 

correção de exercícios, no desenvolvimento de trabalhos em grupo, na leitura oral 

de textos e, também, em eventuais ocasiões festivas, quando os alunos, 

principalmente os dos anos iniciais do Ensino Fundamental, recitam poesias ou 

participam de pequenas peças teatrais. Desse ponto de vista, a escola parece ser o 
lugar privilegiado das práticas que envolvem a expressão oral. 

 No entanto, quando pensamos nas capacidades de linguagem que envolvem 

a produção e o aprendizado monitorado do discurso oral, tanto na aula de 

Português, quanto na das demais disciplinas, chegamos à conclusão de que o 

espaço ocupado pela oralidade tem sido bastante limitado e seu ensino pouco 

sistematizado. Com exceção, talvez, das práticas mais voltadas para os trabalhos de 

cunho expressivo, artístico, que se resumem em atividades de oralização da escrita,  

normalmente, o aluno recebe pouca ou nenhuma orientação formal sobre como 

                                                        
4 A seção 5 é uma adaptação dos artigos: BARROSO, Terezinha; DEL-GAUDIO, Sandra Maria 
Andrade. Práticas de oralidade na escola. In: Formação em rede, Juiz de Fora: FEME, 2010, v.2 
(Pedagogia UAB/UFJF) e  LIMA, Carmen Rita Guimarães Marques de. O lugar da oralidade na sala 
de aula: uma experiência com o gênero exposição oral. In: Boletim Pedagógico – Língua 
Portuguesa Proeb 2000,UFJF/CAED, 2001. 

5 STREET, 1984 e 1995; OLSON, 1995 e 2006; MARCUSCHI, 2003 e 2005 e outros. 



 

 

preparar e organizar e sua fala em instâncias públicas, tais como, em apresentações 

de trabalhos de pesquisa, participação em debates ou júris simulados, atividades 

geralmente solicitadas pelo professor. Outro aspecto bastante negligenciado pela 

escola, diz respeito à aquisição de atitudes em eventos públicos de oralidade, tais 

como: saber ouvir, respeitar o turno do interlocutor, intervir com polidez na fala do 

outro, atitudes que envolvem a produção e a recepção ativas do discurso oral.    

 

5.2 O que é necessário para instaurar, definitivamente, a prática de oralidade 
como objeto de ensino?  
 

 

Para que a oralidade se instale definitivamente como objeto de ensino 

sistemático e sistematizado, propomos uma prática que (1) relativiza o mito da 

superioridade da escrita; (2) propõe uma abordagem do ensino da oralidade e 

escrita na perspectiva de um continuum e não da dicotomia e (3) considera o 

rebatimento do mito da superioridade da escrita nas práticas de ensino de língua.   

 

5.2.1 O mito da superioridade da escrita 
 

 

Não há como não reconhecer o papel de destaque da escrita em uma 

sociedade grafocêntrica como a nossa. Não prescindimos da escrita, desde em  

situações mais simples de nosso dia a dia, como um bilhete deixado na porta da 

geladeira, até naquelas mais formais, que requerem o registro de leis que formam a 

Constituição de um país. Tão presente é a escrita em nossa vida, e tão grande é 

nossa dependência dos registros escritos para a organização de nossas instituições, 

que devotamos ao domínio da escrita e da leitura a condição para elegermos um 

país e seu povo como desenvolvidos. Sem dúvida, a escrita é uma tecnologia criada 

pelo homem e um bem social, que facilita nossa movimentação numa sociedade 

letrada. O cuidado está, no entanto, em como nós, habitantes do mundo no papel,6 

                                                        
6 Expressão que se refere ao livro de Olson (1997), no qual são discutidas as implicações sociais e 
cognitivas da entrada da leitura e escrita na civilização.  



 

 

nos colocamos frente a culturas que dispensam a escrita como condição de 

felicidade, e ou a pessoas que não tiveram acesso a ela por direito.  

A crença ingênua no poder mágico e transformador da escrita tem atribuído a 

ela o poder intrínseco de garantir o desenvolvimento de um povo e de refletir sua 

capacidade cognitiva, sua capacidade de lidar com o pensamento lógico, abstrato, 

como sendo essas habilidades resultado direto do domínio desse aparato 

tecnológico. Por consequência, esse equívoco tem explicado posturas 

discriminatórias e arrogantes com povos de cultura ágrafa e o preconceito com 

relação ao indivíduo com baixo grau de letramento ou analfabeto (até ao nosso 

próprio aluno), taxado, na maioria das vezes, como incompetente.    

  

  

5.2.2 Uma mudança de enfoque: oralidade e escrita como um continuum 
 

 

Atualmente, os estudos sobre oralidade e escrita têm se guiado para uma 

mudança de postura, quanto à forma de conceber essas duas modalidades. Essa 

postura crítica reconhece a importância dessas duas formas de realização do 

discurso nas diferentes situações comunicativas e as coloca como objeto de ensino 

de igual relevância no contexto escolar, como forma de acesso ao letramento. Se 

recuperarmos a concepção de linguagem, subscrita nesta proposta curricular – a 

concepção sociointeracionista e discursiva –, um forte argumento é posto a favor da 

revisão da postura antes criticada: não existe uma realização única de escrita, assim 

como não existe uma única realização do oral. As duas modalidades, escrita e oral, 

são realizações situadas de uma mesma língua, que se adéquam a situações de 

produção e a interesses comunicativos, numa relação de continuum, e não de 

dicotomia, conforme atesta Marcuschi (2004, p.37):  

 

 [...] as diferenças entre fala e escrita se dão dentro de um 
continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e 
não na relação dicotômica de dois polos opostos.  

            

                                                                                                                                                                             
 



 

 

Oralidade e escrita configuram, assim, um continuum tipológico, 

caracterizado, de um lado, pelas peculiaridades de cada uma dessas modalidades e, 

de outro, pelas semelhanças percebidas em diversos gêneros – o que faz com que, 

às vezes, se torne bastante difícil definir o limite entre elas. Assim, por exemplo, um 

bilhete, apesar da forma escrita, guarda muitas semelhanças com uma conversa 

informal, e uma conferência, embora oral, traz marcas da escrita que atende a um 

contexto formal.   

 

 

5.2.3 O mito da superioridade da escrita e seu rebatimento na prática 
pedagógica  
 

 

Na história da humanidade, no que diz respeito ao uso da linguagem, a fala 

antecede a escrita. Exatamente por causa dessa posição que a oralidade ocupa 

historicamente, tem-se a idéia de que a aprendizagem do oral ocorre de forma 

espontânea, através de interações na família e entre amigos, não havendo, portanto, 

necessidade de se trabalhar na escola a oralidade, já que os alunos chegariam à 

escola “sabendo falar”. 

Adepta da abordagem polarizada entre oralidade e escrita, a escola tem 

deixado de reconhecer como sendo uma de suas funções o desenvolvimento da 

competência para o uso da língua oral. Que tipo de práticas pedagógicas essa ideia 

equivocada vai gerar entre os professores? Podemos resumi-las nas seguintes 

práticas: 

 

(1) Dispensar um tempo menor ao ensino sistemático e sistematizado da oralidade, 

em comparação com o tempo dispensado ao ensino da leitura, da escrita, da 

gramática e da ortografia. 

(2) Desenvolver um trabalho com a oralidade mais centrado nos gêneros informais, 

em situações coloquiais, tais como: troca de ideias, respostas a perguntas do 

professor, explicações para o colega vizinho, participações pouco planejadas pelo 

professor, que não vê a necessidade desse planejamento. 



 

 

(3) Orientar-se por uma visão equivocada, que desqualifica a fala, de que a fala não 

se pauta por regras gramaticais rígidas, enquanto a escrita é regulada pelas normas 

gramaticais (MARCUSCHI, 2003). 

(4) Não contemplar, no programa curricular, atividades de ensino sobre o uso formal 

da oralidade: falar em público, conhecer as regras de interação e polidez em eventos 

formais públicos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).  

 
 
5.3 Por uma prática de ensino da oralidade no currículo escolar 
 

 

Uma vez apresentado, de forma bastante resumida, um recorte do quadro atual 

das práticas de oralidade no contexto escolar, vale uma reflexão pautada por 

algumas questões que, uma vez respondidas, propõem um quadro ideal para o 

ensino da oralidade nas aulas de Língua Portuguesa: 

 

1ª questão: A escola deve interferir na competência natural, espontânea de uso da 

língua oral do aluno? 

2ª questão: Existe uma única forma de realização do oral?  

3ª questão: Que língua oral a escola deve trabalhar com os alunos?  

 

À primeira pergunta A escola deve interferir nessa competência natural, 
espontânea de uso da língua oral do aluno? respondemos positivamente: SIM, a 

escola deve promover atividades de desenvolvimento da oralidade.  

Assim como ler e escrever envolvem habilidades e conhecimentos 

específicos, usar a língua na modalidade oral também envolve habilidades e 

conhecimentos específicos, que não se aprendem espontaneamente, mas a partir 

da observação e reflexão orientadas sobre os diferentes e variados usos da 

oralidade em nossa sociedade. Essa capacidade de olhar sobre os diferentes usos 

da língua se dá, certamente, através da interferência do professor, que ajuda o aluno 

a transformar seus conhecimentos intuitivos, espontâneos em conhecimentos 

conscientes (VYGOTSKY, 1932/1996).   



 

 

Quanto à segunda pergunta Existe uma única forma de realização do 
oral?, nossa resposta é NÃO.  

Assim como a língua escrita apresenta variações de uso, que se adéquam 

aos diferentes contextos de produção e se realiza em diferentes gêneros textuais, o 

mesmo ocorre com a língua oral. São vários orais que se realizam diferentemente 

em nosso dia a dia. Essas diferentes formas de realização da língua oral - porque se 

adéquam ao contexto de produção (quem fala, para quem se fala, com que intenção, 

de onde se fala, através de que meio: interação face a face, programa de rádio, uma 

conferência, uma videoconferência, uma conversa entre amigos) – não se 

caracterizam por traços puros, totalmente distintos da escrita, mas em forma de um 

continuum, ou seja, o discurso oral pode trazer características de + oral ou – oral; de 

+ escrito ou de – escrito (STREET, 1995 e MARCUSCHI, 2004). Por exemplo: uma 

conversa informal, espontânea, sem muito planejamento consciente, num barzinho, 

na sexta-feira, e a apresentação de um telejornal, para o qual é preparado 

previamente um texto escrito para ser lido frente às câmeras, com características de 

uma escrita a distância, mas também com marcas de oralidade. 

Finalmente a terceira pergunta, que orienta, juntamente com as duas 

anteriores, nossa proposta de montar um quadro para ensino da língua oral na 

escola: Que língua oral a escola deve trabalhar com os alunos?  

A escola deve levar o aluno a ultrapassar as formas de produção oral 

cotidiana – uso espontâneo, informal da língua oral - para que possa refletir sobre 

seus diferentes usos, confrontá-los com outras formas mais institucionais, públicas, 

que sofrem outros tipos de restrições para a sua produção (DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004). Criar situações reais, bem planejadas de uso da língua oral, como exposição 

oral, relatório de experiência, entrevistas, discussão dirigida em grupo, debate 

regrado, debate de eleição de representante de turma, solicitação oral ao diretor da 

escola, dramatização. O professor deve entender que as atividades de usos da 

língua oral em sala de aula precisam ir além da mera participação em respostas 

curtas a perguntas do professor.  Focando sua prática dessa forma, o professor 

promove o letramento de seu aluno que passa a usar com consciência, com 

propriedade a língua oral, como prática social, juntamente com a leitura e a escrita.  

 



 

 

6  EIXOS ORGANIZADORES DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
  

 

Este documento toma como norte a concepção sociointeraconista e 

discursiva de linguagem, que elege o texto e a sua realização em gênero textual 

como objeto de ensino. A essa concepção se alia a crença de que o trabalho 

pedagógico pautado nos gêneros textuais não exclui o ensino planejado e 

progressivo do sistema de escrita alfabético-ortográfico. Ou seja, nessa abordagem, 

alfabetizar e letrar são entendidos como processos distintos, mas complementares 

na formação do usuário competente da língua. 

Pensando em organizar e sistematizar o ensino de Língua Portuguesa no 

ensino fundamental, e apoiados nas Orientações para o ciclo inicial de 
alfabetização (CEALE, FUNDEP e Governo de Minas, 2003) e no Guia do Pró-

Letramento – Programa de Formação Continuada de Professores dos 
anos/séries iniciais do Ensino Fundamental  (MEC, SEB, 2007), este documento 

preliminar  sugere, a seguir, os eixos organizadores do ensino de Língua Portuguesa 

na Rede Municipal, adaptados para atenderem às demandas das escolas 

municipais:   

1. Compreensão e valorização da cultura escrita;  

2. Apropriação do sistema de escrita; 

3. Leitura e gêneros textuais; 

4. Produção escrita e gêneros textuais; 

5. Produção oral e gêneros textuais;  

6. Reflexão linguística e gêneros textuais. 

 

Resguardadas as especificidades dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, o conjunto de eixos tem como objetivo maior garantir aos estudantes 

do 1° ao 9° ano condições para, efetivamente, participarem das práticas sociais de 

linguagem. Embora seja sabido que muitas escolas já trabalham nessa perspectiva, 

os eixos representam uma possibilidade para que todas as unidades escolares do 

ensino fundamental da Rede Municipal organizem seu planejamento, tempo de 

estudo e projetos, tendo uma referência em comum, além de possibilitar a todos os 



 

 

professores a compreensão dos conhecimentos que envolvem o ensino e a 

aprendizagem da língua materna (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, SE, 2008). 

O quadro abaixo detalha cada um dos seis eixos organizadores do ensino, 

que são levados à apreciação da comunidade escolar:  

 
QUADRO 3 – Eixos Organizadores (adaptação) 

EIXO 1 
COMPREENSÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA ESCRITA 

Conhecimentos e atitudes 

1 Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. 

2 Conhecer os usos e funções sociais da escrita. 

3 Conhecer usos da escrita na cultura escolar. 

4 Desenvolver capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar: 

i. saber usar objetos de escrita presentes na cultura escolar; 

ii. desenvolver capacidades específicas para escrever. 

EIXO 2 
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA 

Conhecimentos e atitudes 

1 Compreender as diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas. 

2 Dominar convenções gráficas: 

i. Compreender a orientação e o alinhamento da escrita da língua portuguesa; 

ii. Compreender a função da segmentação dos espaços em branco e da pontuação de final de frase. 

3 Reconhecer unidades fonoaudiológicas, como sílabas, rimas, terminações de palavras etc. 

4 Conhecer o alfabeto: 

i. Compreender a categorização gráfica e funcional das letras; 

ii. Conhecer e utilizar diferentes tipos de letras (de forma e cursiva). 

5 Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. 

6 Dominar as relações entre grafemas e fonemas: 

i. Dominar regularidades ortográficas; 

ii. Dominar irregularidades ortográficas. 

EIXO 3 
LEITURA E GÊNEROS TEXTUAIS 

Conhecimentos e atitudes 

1 Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura. 

2 Desenvolver capacidades de decifração:  

i. Saber decodificar palavras; 

ii. Saber ler reconhecendo globalmente as palavras. 

3 Desenvolver fluência em leitura. 



 

 

4 Compreender textos: 

i. Identificar finalidades e funções da leitura, em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da 

contextualização do texto; 

ii. Antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função de seu suporte, seu gênero e sua 

contextualização; 

iii. Levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido; 

iv. Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), 

ampliando a compreensão; 

v. Construir compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações explícitas e 

implícitas; 

vi. Avaliar ética e afetivamente o texto, fazer extrapolações. 

EIXO 4 
PRODUÇÃO ESCRITA E GÊNEROS TEXTUAIS 

Conhecimentos e atitudes 

1 Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros. 

2 Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto 

de circulação: 

i. Dispor, ordenar e organizar o próprio texto, de acordo com as convenções gráficas apropriadas; 

ii. Escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas; 

iii. Planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos; 

iv. Organizar os próprios textos, segundo os padrões de composição usuais na sociedade; 

v. Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo escolhas 

adequadas quanto ao vocabulário e à gramática; 

vi. Usar recursos expressivos (estilísticos e literários) adequados ao gênero e aos objetivos do texto; 

vii. Revisar e reelaborar a própria escrita, segundo critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e 

ao contexto de circulação previstos. 

EIXO 5 
PRODUÇÃO ORAL E GÊNEROS TEXTUAIS 

Conhecimentos e atitudes 

1 Participar das interações cotidianas em sala de aula: 

i. Escutando com atenção e compreensão; 

ii. Respondendo às questões propostas pelo (a) professor (a); 

iii. Expondo opiniões nos debates com colegas e com o (a) professor (a). 

2 Usar a língua falada em diferentes situações escolares ou não, buscando empregar a variedade 

linguística adequada. 

3 Planejar a fala em situações formais. 

4 Realizar com pertinência tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e compreensão. 



 

 

EIXO 6 
REFLEXÃO LINGUÍSTICA E GÊNEROS TEXTUAIS 

Conhecimentos e atitudes 

1. Reconhecer, analisar e empregar recursos linguístico-discursivos e sequências textuais nos 

gêneros do agrupamento NARRAR/RELATAR. 

2. Reconhecer, analisar e empregar recursos linguístico-discursivos e sequências textuais nos 

gêneros do agrupamento ARGUMENTAR. 

3. Reconhecer, analisar e empregar recursos linguístico-discursivos e sequências textuais nos 

gêneros do agrupamento EXPOR/EXPLICAR. 

4. Reconhecer, analisar e empregar recursos linguístico-discursivos e sequências textuais nos 

gêneros do agrupamento INSTRUIR. 

5. Reconhecer, analisar e empregar recursos linguístico-discursivos e sequências textuais nos 

gêneros do agrupamento DESCREVER. 

 

No Anexo A, esse quadro de eixos que resume as capacidades de linguagem 

a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental, será detalhado através de 

sugestões de desdobramentos, que representam atitudes e conhecimentos 

esperados do aluno, em cada ano escolar, numa progressão didática. Esses 

desdobramentos estão abertos à apreciação e contribuições da comunidade escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 SUGESTÕES DE PROGRESSÃO DIDÁTICA DE GÊNEROS TEXTUAIS: UMA 
ABORDAGEM EM ESPIRAL 

 

 

A seção 3.3 deste documento apresenta, para análise e avaliação, um 

modelo didático de como se trabalhar o ensino da língua, pautado no 
desenvolvimento da competência discursiva para o uso da língua em gêneros 
textuais, nos moldes propostos por Schneuwly e Dolz (2010). Os autores constroem 

um quadro didático de agrupamento de gêneros (cf. Quadro 2, na seção 3.3), com 

base nas capacidades de linguagem, e propõem um repensar sobre a forma de 

organização curricular do ensino de língua, que rompe com o modelo tradicional. Em 

lugar de uma abordagem linear e sequenciada de tipos de textos (narração, 

descrição, argumentação etc.), distribuídos por grau de complexidade nos anos 

escolares, propõe-se um rompimento com esse modelo, para substituí-lo por um 

modelo didático que insira, na prática pedagógica, o trabalho com exemplares de 
gêneros orais e escritos de cada um dos agrupamentos, distribuídos em cada 

ano do ensino fundamental. A ideia é a de que, respeitadas as especificidades 
etárias e cognitivas, os alunos tenham oportunidade de ler, escrever, ouvir e 
produzir oralmente gêneros de cada agrupamento, num movimento de 
retomadas e aprofundamentos – abordagem em espiral do ensino.   

Os Quadros 4 e 5, a seguir, são um cardápio de sugestões de distribuição 

dos gêneros textuais, que poderão ser trabalhados nos anos do ensino fundamental, 

tomando como princípio a abordagem em espiral. 



 

 

 

 

 

 

Orientações para leitura dos Quadros 4 e 5: 
 

 Os quadros se apresentam como uma proposta para análise e apreciação 
dos professores, coordenadores e diretores. 

 
 Um princípio deve guiar os professores na definição de quais gêneros textuais 

serão trabalhados nos anos escolares e no encaminhamento didático-
pedagógico desse estudo: o reconhecimento de que os gêneros devem ser 
tomados como resultantes de parâmetros contextuais (contextos físico e 
sociossubjetivo) dos quais emergem. Reconhecer esses aspectos de 
construção do gênero e da forma de sua didatização evitará, certamente, que 
incorramos no erro de abordar o gênero como objeto fixo, desconectado do 
caráter social e discursivo de sua produção. 

 
 Os quadros podem servir de referencial para o professor, na escolha da 

coleção didática. Princípios como: a opção pelo gênero textual como objeto de 
ensino, a adoção de um modelo didático que contemple a progressão em 
espiral, como forma de abordagem da língua, e o trato de diferentes gêneros 
de agrupamentos distintos devem ser observados nessa escolha.  

 
 Os quadros baseiam-se no princípio da aprendizagem em espiral, abrangendo 

do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Para melhor visualização da 
progressão em espiral, sugere-se a leitura dos Quadros 4 e 5, colocados lado 
a lado. 

 Exemplares de gêneros de cada agrupamento são contemplados em cada 
ano escolar.  

 O princípio da progressão deve orientar a escolha dos gêneros, ao longo dos 
anos - gêneros introduzidos são retomados em anos subsequentes, com 
abordagem mais aprofundada e ampliados.  

 Os gêneros propostos são trabalhados em sua modalidade mais recorrente: 
há gêneros que dominam a esfera oral de comunicação, outros, a escrita, 
outros, a leitura. Essa relação entre gênero e modalidade deve ser observada 
nas atividades.  

 O objetivo dos Quadros 4 e 5 é oferecer um cardápio variado de gêneros em 
cada agrupamento, por ano escolar. Cabe ao professor, em reunião de 
planejamento pedagógico com seus pares, definir com quais gêneros irá 
trabalhar, em cada agrupamento, durante o ano letivo.   

 



 

 

QUADRO DE SUGESTÕES PARA A ESCOLHA DE GÊNEROS TEXTUAIS ORAIS E ESCRITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL  

(recepção e/ou produção) 
Quadro 4 

1º segmento do Ensino Fundamental  
AGRUPAMENTOS  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

 

 

 

 

 

NARRAR 

G
Ê

N
E

R
O

S

 

 

 

 

 

Conto de fadas Conto de fadas Conto maravilhoso Conto maravilhoso Contos de 
assombração 

História (muda) em 
quadrinhos 

História em 
quadrinhos 

   

Tirinha (muda) Tirinha    
 Fábula Fábula   

Adivinha     
 Lenda do folclore 

brasileiro 
Lenda do folclore 

brasileiro 
Lenda de outras 

culturas 
 

   Vídeos e animações Vídeos e 
animações 

  Narrativa de aventura 
 

Narrativa de aventura 
 

Narrativa de 
aventura 
Narrativa de 
enigma 

  Piada História engraçada História engraçada 
Parlendas     

Cantiga de roda     
Trava-língua     

   Pequena crônica 
literária 

 

  



 

 

 

 

AGRUPAMENTOS  1º ano 2º ano 3º ano  4º ano 5º ano 

RELATAR 

G
Ê

N
E

R
O

S

 

 
 
 
 
 
 
 

Relato de experiência 
vivida  

Relato de experiência 
vivida 

Relato de experiência 
vivida 

  

   Notícia de 
acontecimentos 
escolares 
Notícia 

Notícia 
Pequena reportagem 

Agenda do dia na 
escola 

Agenda do dia na 
escola 

   

  Pequeno relatório de 
atividades do dia na 
escola 

  

   Diário virtual (blog) Diário virtual (blog) 
Diário de bordo 

  
Anedota ou caso 

Casos engraçados 
de experiência de 
vida 

 

Auto-retrato Auto-retrato    

 Bilhete  Carta  
Cardápio de merenda 
/cantina 

    

Convite     
 Linha do tempo    
    Crônica social 

 



 

 

 

 

 

AGRUPAMENTOS  1º ano 2º ano 3º ano  4º ano 5º ano 

ARGUMENTAR 

Opinião (fatos e 
atitudes) 

Opinião (fatos e 
atitudes) 

Opinião (fatos e 
atitudes) 

  

  Carta do leitor Carta de reclamação Carta de reclamação 
Carta de solicitação 

   Texto de opinião Texto de opinião 
Propaganda infantil 
(impressa e 
eletrônica) 

Propaganda infantil 
(impressa e 
eletrônica) 

Anúncio publicitário   

    Depoimento 
   Debate regrado Debate regrado 
   Entrevista  

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUIR/ 
DESCREVER  

 

Direção/localização 
oral com apoio em 
mapas ou roteiros 

Direção/localização 
oral com apoio em 
mapas ou roteiros 

Roteiro para 
direção/localização 

Roteiro de trabalhos 
escolares 

Roteiro de trabalhos 
escolares 

Receita  Receita     
Regras de convivência 
na escola 

 Regras de 
convivência no 
trânsito 

Regras de jogo 
 

 

  Instrução de 
montagem de 
pequenos objetos 

Instrução 
(participação em 
concursos, 
promoções) 

Instrução de jogos 

   Classificados Classificados 
 Simpatia    
 Placa de trânsito / 

ícones 
   

    Netiqueta 
  Enunciado de prova   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AGRUPAMENTOS  1º ano 2º ano 3º ano  4º ano 5º ano 

EXPOR 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
G

Ê
N

E
R

O
S

 

 

 

 

 

 

Rótulo Rótulo    
 Texto didático  Texto didático Texto didático  
Exposição oral de 
experiência de 
Ciências 

Exposição oral de 
experiência de 
Ciências 

  Exposição escrita de 
experiência científica 

  Verbete de dicionário 
Verbete de 
enciclopédia 

Verbete de dicionário 
Verbete de 
enciclopédia 

Dicionário, glossário 
para fins específicos 

   Tabelas simples Tabelas simples 
   Gráficos simples Gráficos simples 
“Bichonário” e outros 
tipos de dicionários 
temáticos 

“Bichonário” e outros 
tipos de dicionários 
temáticos 

   

Lista     
  Pequeno texto de 

divulgação científica 
  

    Exposição oral de 
trabalhos 



 

 

QUADRO 5 
 

AGRUPAMENTOS  2º segmento do Ensino Fundamental 

NARRAR 
G

Ê
N

E
R

O
S

 

6º Ano 7º ano 8º ano 9º ano 
Contos de detetive Contos de enigma Contos de terror 

Contos de ficção 
científica 

Contos fantásticos  
Contos clássicos 
Miniconto 

Mito  Mito  Mangá 
 Crônica Crônica esportiva  
Peças teatrais Peças teatrais   
Narrativas da literatura 
infanto-juvenil 

Narrativas da 
literatura infanto-
juvenil 

Narrativas da literatura 
infanto-juvenil 

Novelas e romances 

 Lenda urbana   
 Cordel   
Fábulas modernas x 
Fábulas clássicas 

   

   Sinopse de filme 

RELATAR 

Notícia Notícia X 
Reportagem 

Notícia X Reportagem Reportagem 

Autobiografia Autobiografia Biografia romanceada 
de personalidades 

 

Diário Diário Diário de leitura Diário virtual (em blogs 
e redes sociais)  

Relatório oral de 
atividades escolares 
(excursão, experiência 
científica) 

Relatório oral de 
atividades escolares 
(excursão, 
experiência 
científica) 

Relatório escrito de 
atividades escolares 
(excursão, 
experiências 
científicas) 

Anotações para 
relatório de aula 
Relatório escrito de 
atividades escolares 
(excursão, experiência 
científica) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTOS  6º ano 7º ano 8º ano  9º ano 

ARGUMENTAR 

 Entrevista Entrevista Entrevista (coletando 
opiniões) 

Resenha crítica de 
filme 

Texto de opinião Texto de opinião Artigo de opinião Artigo de opinião 
Debate oral Debate oral Debate regrado Debate regrado 
 Carta de solicitação Carta de reclamação Carta do leitor 

Carta aberta 
Tirinha Charge Cartum  
Propaganda/Publicida
de (cartaz, 
propaganda) 

Propaganda/Publicid
ade (propaganda, 
filipeta) 

Propaganda/Publicidad
e (folder, 
videopropaganda)  

 

  Resenha crítica de 
filme 

Resenha crítica de 
livro 

   Editorial 
   Júri simulado 

  
 
 
 

INSTRUIR / 
DESCREVER 

 

 Instruções orais sobre 
localização de 
espaços na escola e 
redondezas e prédios 
públicos 
Instruções orais de 
jogos 

Manual de instrução 
de aparelho 
eletrônico 
 

Instruções de 
montagem de 
aparelhos 
 

Instruções de 
montagem de 
aparelhos 
 

Regras de convivência Regras de jogos   
 Regimentos Regimentos e códigos Estatuto 
  Tutorias Tutoriais 
  Enunciados (provas) Enunciados 
Cartilhas educativas    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTOS  6º ano 7º ano 8º ano  9º ano 

EXPOR 
 

 Texto de livro didático Texto de livro 
didático 

Texto de divulgação 
científica 

Texto de divulgação 
científica 

Verbete de dicionário Verbete de 
enciclopédia 

Verbete de 
enciclopédia virtual 

Verbete de 
enciclopédia virtual 

Apresentação oral de 
trabalhos 

Apresentação oral de 
trabalhos 

Seminário de 
apresentação de 
trabalhos 

Seminário de 
apresentação de 
trabalhos 

Roteiro para 
apresentação de 
trabalhos orais 

Roteiro para 
apresentação de 
trabalhos orais 

Roteiro para 
apresentação de 
trabalhos orais 

Roteiro para 
apresentação de 
trabalhos orais 

 Resumo Resumo Resumo 
 Catálogos de 

telefone 
  

  Tabela  
   Gráficos e infográfico 
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ANEXO A 
 

EIXOS ORGANIZADORES DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O desenvolvimento das capacidades de linguagem, que instrumentalizam 

para sujeito ler, escrever, falar e compreender enunciados orais e escritos - os 

gêneros textuais - é o foco central do ensino de LP. Essas capacidades dão ao 

sujeito acesso ao mundo letrado e é função da escola ocupar-se, plenamente, com 

seu desenvolvimento.     

As capacidades de linguagem se expressam por conhecimentos e atitudes 

tomados como objetivos e metas a serem construídos, gradualmente, pelos alunos e 

professores, no processo de inserção no mundo letrado. O termo conhecimentos 

designa os conteúdos que compõem um programa de ensino, e o termo atitudes 

designa crenças, disposições, o modo de apropriação e aplicação do conhecimento 

(PRÓ-LETRAMENTO, 2007).   

Para a leitura e compreensão dos quadros dos eixos (1 a 6), as seguintes 

orientações devem ser consideradas: 

 Os quadros revelam expectativas para o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem do aluno, em cada ano, e ao longo de todo o 

ensino fundamental;  

 Os quadros estão abertos à avaliação da comunidade escolar; 

 O princípio da progressão didática rege sua composição, o que significa 

que novos conhecimentos e atitudes se constroem com base em 

conhecimentos e atitudes já introduzidos anteriormente;       

 Os quadros dos eixos contemplam os dois segmentos do ensino 

fundamental, o que caracteriza uma visão global progressiva  e 

longitudinal dos desdobramentos  (1º ao 9º ano);  

 Os quadros podem ser lidos horizontal e verticalmente: pela leitura 

vertical, o professor se informa sobre os conhecimentos e atitudes 

pertinentes a cada ano em especial, ou seja, o conjunto global que 



 

 

comporá seu programa naquele ano; pela leitura horizontal, o professor se 

informa sobre como um determinado conhecimento ou atitude será 

trabalhado/a, longitudinalmente, durante o ensino fundamental, 

reforçando, assim, o princípio da progressão; 

 A primeira coluna de cada quadro apresenta uma relação de 

conhecimentos e atitudes, a serem construídas pelos alunos; 

 A segunda coluna descreve e detalha para o professor os 

desdobramentos da primeira coluna;  

 As colunas seguintes representam cada ano do ensino fundamental;  

 A forma de se abordar cada desdobramento, em cada ano escolar, vem 

sinalizada nos quadros por letras maiúsculas: I e C. I, para introduzir 

novos conhecimentos e atitudes; C, para consolidar conhecimentos e 

atitudes adquiridos após trabalho sistemático.  

  Caberá aos professores e coordenadores, durante as reuniões de 

planejamento pedagógico, preencherem as colunas referentes às formas de 

abordagem nos anos subsequentes ao ano no qual determinado desdobramento foi 

introduzido (I).  Para o preenchimento dos anos intermediários, as seguintes formas 

de abordagem são propostas: R, para retomar conceitos relevantes, já introduzidos 

e ou trabalhados, e que servirão de base para avanços; T, para trabalhar 

sistematicamente conteúdos e atitudes relevantes no ano; A, para aprofundar 

conhecimentos já consolidados e expandi-los para situações novas7.   

 A decisão pela forma de abordagem R, T ou A dos conhecimentos e atitudes 

deve levar em consideração conteúdos básicos essenciais ao aluno para sua 

inserção no mundo letrado, e também aspectos específicos: o nível de 

desenvolvimento dos alunos, as circunstâncias do trabalho docente e o projeto 

pedagógico da escola. 

 

                                                        
7 Com base no documento Pró-Letramento, 2007, p.14-17, com adaptações.  



 

 

 

EIXO 1 
COMPREENSÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA ESCRITA 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 

1. Conhecer, utilizar e valorizar 
os modos de produção e de 
circulação da escrita na 
sociedade. 

Apresentar comportamento letrado que 
permita o convívio com: 
* espaços doméstico, urbano e escolar de 
circulação de textos, em diferentes 
gêneros e suportes; 
* diferentes espaços institucionais de 
manutenção, preservação e venda de 
material escrito (bancas, livrarias, 
bibliotecas etc.). 

I    C     

Saber utilizar as diferentes formas de 
aquisição e acesso aos textos escritos 
(compra, empréstimo, trocas de livros, 
revistas etc.)  

I      C   

Conhecer os diversos suportes da escrita 
(cartazes, outdors, murais escolares, 
livros, revistas, folhetos publicitários, 
quadros de avisos etc). 

I    C     

Identificar as finalidades e as funções da 
leitura de alguns textos, a partir do exame 
de seus suportes. 

I    C     

2. Conhecer os usos e funções 
sociais da escrita. 

Saber relacionar suportes textuais 
(portadores de textos) com as 
possibilidades de significação do texto. 

I     C    

Reconhecer os diferentes usos públicos 
da escrita na sociedade na forma de 
documentação, registro e divulgação de 
informações, registro de compromissos, 
comunicação a distância, regulamentação 
de convivência social. 

I    C     

 
Reconhecer as diferentes práticas de 
escrita pessoais e interpessoais na 
sociedade (cartas, bilhetes, e-mails, MSN, 

I     C    



 

 

 

Twitter etc.). 
Conhecer objetos portadores de texto, 
próprios da cultura escolar. I    C     

3. Conhecer usos da escrita na 
cultura escolar. 

Conhecer e manusear suportes textuais 
próprios da cultura escolar (caderno, livro 
didático, de literatura, mural, circular, 
agenda escolar etc.). 

I    C     

Reconhecer a disposição e a organização 
do texto escrito, tipo usual de letra, 
interação entre linguagem verbal e 
linguagens visuais etc. 

I    C     

Saber buscar informações em portadores 
de textos que circulam no ambiente 
escolar: dicionários, sumários, glossários, 
legendas, cartazes e fichas dispostas na 
sala de aula, títulos de livros etc. 

I     C    

Usar indicadores editoriais (título, autor, 
editora, data de publicação).  I    C    

4 Desenvolver capacidades 
necessárias para o uso da 
escrita no contexto escolar: 

 
         

i. Saber usar objetos de escrita 
presentes na cultura escolar. 

Usar adequadamente instrumentos de 
escrita (lápis, borracha, apontador, régua, 
lápis de colorir, computador etc.). 

I    C     

ii. Desenvolver capacidades 
específicas para escrever. 

Escrever com clareza e legibilidade 
(desenvolver habilidades motoras para 
escrever). 

I   C      

Ler e escrever observando a 
sequenciação adequada do texto nas 
páginas de livros e cadernos. 

I  C       

 

Ler e escrever observando a disposição 
adequada do escrito na página (margens, 
parágrafos, espaçamento entre as partes, 
títulos, cabeçalhos). 

I    C     

Ler e escrever interrelacionando 
adequadamente o escrito e as ilustrações 
nos livros e cadernos. 

I    C     

Apresentar conhecimentos básicos sobre   I   C    



 

 

 

a organização de textos no computador. 
Dar aos textos produzidos apresentação 
adequada ao suporte.  I    C    

 

EIXO 2 
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 

1. Compreender diferenças 
entre a escrita alfabética e 
outras formas gráficas. 

Diferenciar letras de outros sinais 
gráficos, como números, sinais de 
pontuação ou de outros sistemas de 
representação. 
 

I C        

2. Dominar convenções 
gráficas: 

          

i. Compreender a orientação e o 
alinhamento da escrita da 
língua portuguesa. 

Compreender as direções e o 
alinhamento da escrita (esquerda para 
direita, de cima para baixo). 

I C        

Utilizar corretamente a folha (pautada ou 
não, de acordo com o planejamento do 
professor). 

I C        

ii. Compreender a função da 
segmentação dos espaços em 
branco e da pontuação de final 
de frase. 

Reconhecer marcas usadas na escrita 
que distinguem palavras, frases e 
sequências de frases: espaços em 
branco, pontuação, e paragrafação.   

I C        

Distinguir a cadeia contínua da fala da 
cadeia segmentada da escrita. I C        

Saber segmentar frases em palavras e  
 palavras em sílabas.  I C        

3. Reconhecer unidades 
fonológicas como sílabas, 
rimas, terminações de palavras, 
etc. 
 

Identificar as rimas, as sílabas e os sons 
existentes no início, no meio e no final de 
palavras formadas com sons semelhantes 
e diferentes. 

I C        

Identificar a segmentação oral de 
palavras em sílabas. I C        



 

 

 

Identificar a segmentação oral de frases 
em palavras. I C        

Identificar, ao ouvir uma palavra, o 
número de sílabas (consciência silábica). I C        

Identificar sons de sílabas (consciência 
fonológica e consciência fonética) com 
diferentes estruturas (CV, CCV, CVC, V, 
VC, ditongo, etc.) no início, no meio ou no 
final das palavras. 

I C        

4. Conhecer o alfabeto:           

i. Compreender a categorização 
gráfica e funcional das letras. 
 

Reconhecer os usos sociais da ordem 
alfabética (agendas, dicionários, 
catálogos, enciclopédias). 

I C        

Identificar as letras do alfabeto 
apresentadas isoladamente, em 
sequências de letras ou no contexto de 
palavras. 

I C        

ii. Conhecer e utilizar diferentes 
tipos de letras (de fo[ô]rma e 
cursiva). 

Distinguir, como leitor, diferentes tipos de 
letras (maiúscula, minúscula, cursiva, 
caixa alta e baixa). 

I C        

5. Compreender a natureza 
alfabética do sistema de escrita. 

Compreender o princípio alfabético que 
regula o sistema de escrita do português, 
ou seja, entender que o princípio geral 
que rege nosso sistema de escrita é a 
relação “grafema-fonema”. 

I C        

6. Dominar as relações entre 
grafemas e fonemas: 

          

i. Dominar regularidades 
ortográficas. 

Utilizar os princípios e as regras 
ortográficas do sistema de escrita e suas 
regularidades, considerando: 

         

 As correspondências entre grafemas 
e fonemas que são invariáveis, como P, 
B, V, F e o dígrafo NH, por exemplo; 

 I/C        

 As correspondências que dependem 
do contexto, ou seja, em que se define, 
por exemplo, o valor sonoro da letra 
(vogais e consoantes), considerando a 
posição da sílaba na palavra e os “sons” 

 I  C      



 

 

 

que vêm antes e/ou depois.  
 A morfologia das palavras, por 
exemplo: substantivos abstratos que 
expressam características e são 
derivados de adjetivos, como beleza, 
pobreza, riqueza (sempre escritos com 
Z); o U no final de verbos no passado, 
etc.  
 

 I    C    

ii. Dominar irregularidades 
ortográficas. 

Utilizar os princípios e as regras 
ortográficas do sistema de escrita, e suas 
irregularidades para: 

         

 Identificar fonemas que, em contextos 
idênticos, podem ser representados por 
diferentes grafemas (fonema /s/ pode ser 
escrito com C, SS, XC, Ç, SC); 

 I     C   

 Identificar grafemas que, também em 
contextos idênticos, podem corresponder 
a diferentes fonemas (grafema X pode 
representar diferentes fonemas - /z/, /ks/, 
/x/); 

 I     C   

 Compreender a dimensão semântica 
da língua para a aprendizagem do 
código escrito e da ortografia: 
conSerto/conCerto; maU/maL, etc. 

 I     C   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EIXO 3 
LEITURA E GÊNEROS TEXTUAIS 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 

1. Desenvolver atitudes e 
disposições favoráveis à leitura. 

Participar de práticas sociais de escrita 
através de comportamentos que levem ao 
interesse pela leitura. 

I        C 

Reconhecer as funções sociais dos 
suportes textuais na sociedade, sabendo 
utilizá-los como forma de aquisição de 
informação, conhecimento e lazer.  

I    C     

Saber localizar pontos de acesso a textos 
impressos para consulta e compra: 
bibliotecas, livrarias, bancas, catálogos, 
etc. 

I     C    

Saber movimentar-se com adequação em 
ambientes de leitura.  I C        

Saber utilizar o computador, para busca e 
seleção de informação.    I      C 

2. Desenvolver capacidades de 
decifração: 

          

i. Saber decodificar palavras. 

Saber utilizar procedimento de análise e 
síntese no processamento da leitura: 
identificação de unidades fonológicas 
(fonema, sílabas e partes de palavras). 

I C        

Decodificar palavras compostas por 
diferentes estruturas silábicas, 
considerando-se as disposições de 
consoantes (C) e vogal (V): CV – padrão 
silábico canônico, V, CVC, CCV, ditongo, 
etc. – padrão silábico não canônico. 

I C        

ii. Saber ler reconhecendo 
globalmente as palavras. 

Utilizar estratégias de reconhecimento 
global de palavras, a partir do início ou 
terminação, por associação a imagem ou 
cor, por perfil ou silhueta gráfica, etc.  

I C        

3. Desenvolver fluência em Compreender frases com estrutura I C        



 

 

 

leitura. 
 

sintática simples (Ex.: O menino chutou a 
bola.). 
Apoiar-se em recursos não-verbais 
(ilustração, foto, desenho, infográfico) 
para a construção do sentido do texto. 

I    C     

Compreender frases com estrutura 
sintática complexa em textos (Ex.: Ontem 
à tarde o menino chutou bola e quebrou a 
vidraça da vizinha.). 

I   C      

Realizar leitura oral de palavras, 
sentenças e textos com fluência, 
expressando compreensão do que lê. 

I  C       

Preparar leitura em voz alta em situações 
mais formais.  I C       

Saber ler silenciosamente.  I C       
Usar o conhecimento prévio para fazer 
hipóteses sobre o texto a ser lido, com 
base no título, no conhecimento de outros 
textos de um mesmo autor, com base em 
trechos lidos de um texto, etc.  

I   C      

4 Compreender textos. 

Identificar marcas linguísticas que 
revelam o enunciador no discurso direto 
ou indireto, demonstrando 
reconhecimento de quem “está com a 
palavra”. 

 I   C     

Localizar informação explícita em texto de 
maior extensão e de gêneros e temas 
menos familiares. 

   I    C  

Identificar no texto as sequências textuais 
canônicas que o constituem (em 
narrativas: saber dizer quem fez o que, 
onde , quando, como e por quê; em 
argumentações, reconhecer a opinião 
defendida e os argumentos usados etc.).  

I   C      



 

 

 

i. Identificar finalidades e 
funções da leitura, a partir de 
reconhecimento do suporte, do 
gênero e da contextualização 
do texto. 

Reconhecer finalidade de gêneros 
textuais diversos que circulam na 
sociedade, compreendendo para que 
servem e qual sua função comunicativa. 

I     C    

ii. Antecipar conteúdos de 
textos a serem lidos em função 
de seu suporte, seu gênero e 
sua contextualização. 

Utilizar diferentes estratégias de leitura 
adequadas ao gênero textual e ao 
suporte em que o texto é veiculado, bem 
como se utilizar de conhecimentos sobre 
diferentes gêneros de textos para 
localizar informações. 

 I       C 

Apoiar-se na moldura textual para 
antecipar conteúdos e intenções do 
gênero: título, fonte, ilustração, capa, 
referências de autor/ilustrador, divisão em 
capítulos, diagramação do texto, 
manchete, subtítulos, lide, crédito. 

  I     C  

iii. Levantar e confirmar 
hipóteses relativas ao conteúdo 
do texto que está sendo lido. 

Empregar dados obtidos por intermédio 
da leitura, para confirmação ou retificação 
das suposições de sentido feitas 
anteriormente. 

  I      C 

iv. Buscar pistas textuais, 
intertextuais e contextuais para 
ler nas entrelinhas (fazer 
inferências), ampliando a 
compreensão. 

Antecipar conteúdos de textos a serem 
lidos em função do suporte, do gênero e 
da contextualização. 

  I      C 

Lançar mão do reconhecimento da 
organização composicional do texto como 
uma das pistas para previsão do gênero a 
ser lido e para a compreensão do texto. 

    I    C 

Depreender o significado contextualizado 
de palavras e expressões usuais e não 
usuais.   

 I    C    

Apoiar-se em marcas linguísticas como 
uma das pistas auxiliares para 
identificação do gênero e para a 
compreensão do texto.  

    I    C 

Identificar efeito de sentido decorrente de 
recursos gráficos (caixa alta, grifo-    I     C 



 

 

 

arábico, negrito, sublinhado,...), seleção 
lexical (vocabulário) e repetição, ou 
também identificar o humor ou a ironia no 
texto decorrente desses recursos. 

v. Construir compreensão 
global do texto lido, unificando e 
inter-relacionando informações 
explícitas e implícitas. 

Saber interpretar e organizar 
cronologicamente uma sequência de 
fatos representados em imagens.  

I  C       

Identificar o assunto de que trata um 
texto. I        C 

Identificar personagens que participam de 
uma narrativa e sua relevância para o 
desdobramento das ações na história.   

I    C     

Identificar elementos que constroem a 
narrativa: espaço, tempo (isolados ou 
conjuntamente), personagens e suas 
ações e conflito gerador. 

 I     C   

Ser capaz de resumir um texto lido ou de 
recontá-lo. I   C      

Ser capaz de retirar informações 
relevantes para a produção de um texto 
escrito.  

  I     C  

Identificar a ordenação de ações em texto 
do tipo expositivo/explicativo.   I     C   

vi. Avaliar ética e afetivamente 
o texto, fazer extrapolações, 
sabendo posicionar-se. 

Associar elementos diversos, presentes 
no texto ou que se relacionem vivência do 
leitor, para compreender informações e 
avaliá-las. 

   I    C  

Distinguir fato de opinião explícita ou 
implícita sobre determinado fato ao ler, 
por exemplo, histórias ou notícias. 

    I    C 

Avaliar a adequação da linguagem usada 
à situação, sobretudo, a eficiência de um 
texto ao seu objetivo ou finalidade. 

    I    C 

 

 



 

 

 

 

EIXO 4 
PRODUÇÃO ESCRITA E GÊNEROS TEXTUAIS 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 

1 Compreender e valorizar o 
uso da escrita com diferentes 
funções, em diferentes gêneros. 

Reconhecer os usos e funções sociais da 
escrita, identificando não só como se 
escreve, mas também por que e para que 
se escreve. 

I     C    

Saber usar a escrita impressa ou na web, 
como recurso de estudo e pesquisa.   I    C   

Reconhecer que a escrita é produto de 
construção social que segue uma 
padronização e convenções próprias da 
sociedade letrada.  

    I    C 

Saber que a escrita ocupa status 
diferente em diferentes culturas que 
fazem usos distintos dessa tecnologia. 

    I    C 

2 Produzir textos escritos de 
gêneros diversos, adequados 
aos objetivos, ao destinatário e 
ao contexto de circulação: 

 

         

i. Dispor, ordenar e organizar o 
próprio texto de acordo com as 
convenções gráficas 
apropriadas. 

Saber pegar no lápis, traçar letras de 
forma legível. I C        

Saber escrever de cor letras e palavras e 
frases. I C        

Saber copiar do quadro, cartazes, etc., 
em situações significativas como anotar 
coletivamente um bilhete, a agenda do 
dia, horários de funcionamento da 
biblioteca ou da cantina, nomes de 
colegas para memorizar, histórias 
coletivas, etc. 

I C        

Saber dispor o texto no papel: direção da 
escrita, paragrafação, linearidade, uso de I C        



 

 

 

espaços em branco para separar palavras 
etc. 

ii. Escrever segundo o princípio 
alfabético e as regras 
ortográficas. 

Escrever de cor palavras como o próprio 
nome e de seus colegas, o nome da 
escola e da professora, o nome da 
cidade. 

I C        

Escrever palavras de diversas estruturas 
(monossílabas, dissílabas, trissílabas, 
polissílabas; oxítonas, paroxítonas, 
proparoxítonas), com diferentes padrões 
silábicos – sílabas canônicas (CV) e não 
canônicas (CCV, CVC, V, VC, ditongos 
etc.). 

 I C       

Saber generalizar regras de ortografia da 
língua frente ao desafio da escrita de 
palavras não usuais ou desconhecidas.  

  I  C     

iii. Planejar a escrita do texto 
considerando o tema central e 
seus desdobramentos. 

Saber escolher o gênero textual 
adequado ao contexto de produção, 
considerando: conteúdo temático, o tipo 
de ação de linguagem específica, e as 
expressões linguísticas de codificação.  

  I      C 

Compor textos coerentes, a partir de 
trechos oriundos de diferentes fontes.    I     C 

Produzir textos coerentes e coesos, sem 
excessivo apoio em conhecimento de 
mundo e com uso adequado de 
conectores.  

   I     C 

Saber transpor para a escrita narrativas 
orais e “causos”, observando as 
características próprias da modalidade de 
linguagem.  

   I   C   

Saber reproduzir um texto, após 
exposição oral ou leitura, mantendo as 
informações mais relevantes e a estrutura 
própria da linguagem escrita. 

     I   C 

Escrever textos, considerando os 
aspectos notacionais exigidos pelo 
gênero do texto: 

         



 

 

 

  Divisão do texto em frases por meio 
de recursos do sistema de pontuação: 
maiúscula inicial e ponto final 
(exclamação, interrogação); 

I C        

  Utilização de dois-pontos, travessão, 
ponto final (exclamação, interrogação) 
em textos; 

I  C       

  Utilização de ponto-e-vírgula, vírgula, 
aspas, hífen, parênteses, etc.;      I    C 

  Utilização de travessão e dois pontos 
ou aspas para diferenciar discurso direto 
de indireto e para separar os turnos do 
diálogo. 

  I   C    

  Reunião de frases em parágrafos. I    C     
Fazer esquema de textos 
expositivos/explicativos para estudo.     I    C 

Fazer anotações de aula, filme, palestras 
e outros para produzir resumos escritos, 
resenhas ou relatórios. 

    I    C 

iv. Organizar os próprios textos 
segundo os padrões de 
composição usuais na 
sociedade. 

Saber configurar um texto, de acordo com 
o gênero: carta, carta comercial, convite, 
panfleto, glossário etc. 

 I       C 

Reconhecer a organização composicional 
de um texto de acordo com o gênero que 
este representa.  

I    C     

v. Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de 
produção e de circulação, 
fazendo escolhas adequadas 
quanto ao vocabulário e à 
gramática. 

Compreender que a língua não é fixa, 
mas está em constante mudança e que 
há formas diferentes de uso da linguagem 
(variações linguísticas: registros, 
dialetos), que devem ser igualmente 
valorizadas. 

I      C   

Compreender que as línguas variam de 
acordo com as características dos 
diversos grupos sociais (idade, região, 
época) e com as situações de uso. 

I      C   

Saber escolher com adequação a 
variante de língua adequada para a 
situação de comunicação escrita: falas de 

I      C   



 

 

 

personagens, interferência do narrador 
etc.  
Desenvolver uma atitude não 
preconceituosa e respeitosa frente a 
variantes linguísticas que se distinguem 
da variante culta.  

I        C 

Fazer seleções lexicais próprias ao 
conteúdo temático desenvolvido, e ao 
leitor pretendido.  

    I    C 

 Usar recursos de linguagem próprios da 
linguagem literária.     I    C 

vi. Revisar e reelaborar a 
própria escrita, segundo 
critérios adequados aos 
objetivos, ao destinatário e ao 
contexto de circulação 
previstos. 

Fazer revisão de seu próprio texto ou do 
colega, considerando: grau de legibilidade 
e aceitabilidade, adequação da 
linguagem, pontuação, ortografia, 
coerência e coesão textuais, tipo de 
interlocução estabelecida. (Desenvolver a 
atitude de revisor de texto). 

I        C 

Saber substituir palavras ou expressões 
por outras equivalentes, considerando-se 
o mesmo contexto e percebendo as 
nuances semânticas entre uma escolha e 
outra.  

I        C 

Reescrever textos e parágrafos, 
explorando outras formas de estruturar o 
mesmo conteúdo informacional.  

 I       C 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EIXO 5 
PRODUÇÃO ORAL E GÊNEROS TEXTUAIS 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 

1 Participar das interações 
cotidianas em sala de aula: 

Desenvolver a capacidade de interagir 
verbalmente segundo as regras de 
convivência dos diferentes ambientes e 
instituições, manifestando experiências, 
sentimentos, ideias de forma clara e 
ordenada. 

I        C 

i. Escutando com atenção e 
compreensão; 

Escutar com atenção e compreensão; 
participando de situações (saudações, 
instruções e relatos) em que a escuta 
seja necessária e em eventos, tais como: 
seminários, palestras, contação de 
histórias, filmes, apresentações teatrais. 

I        C 

ii. Respondendo às questões 
propostas pelo (a) professor (a); 

Dar respostas e sugestões pertinentes 
nas discussões abertas em sala de aula, 
falando de modo a ser entendido, 
respeitando os colegas e o professor, 
sendo respeitado por eles. 

I        C 

iii. Expondo opiniões nos 
debates com colegas e com o 
(a) professor (a). 

Participar de situações em que ocorre 
intercâmbio oral que requeiram: ouvir com 
atenção, intervir sem sair do assunto 
tratado, formular e responder perguntas, 
explicar e ouvir explicações, manifestar e 
acolher opiniões, adequar as colocações 
às intervenções precedentes, propor 
temas. 

I      C   

Saber manter postura adequada frente a 
uma plateia: tom de voz, postura corporal, 
uso do espaço físico de apresentação e 
de recursos audiovisuais. 

I      C   

2 Usar a língua falada em 
diferentes situações escolares, 
buscando empregar a 

Adequar a linguagem às situações 
comunicativas mais formais que 
acontecem na escola: narrar casos e 

I      C   



 

 

 

variedade linguística adequada. 
 

histórias da cultura popular (variedade 
coloquial cotidiana), expor oralmente o 
resultado de trabalhos individuais ou em 
grupo (linguagem formal), dar recados ou 
avisos, justificar opinião sobre 
determinada questão polêmica, saber 
contar oralmente histórias, com base em 
sequência cronológica de imagens etc.  

3 Planejar a fala em situações 
formais. 

Preparar a fala adequadamente levando 
em conta, no planejamento, os objetivos 
de quem fala, as expectativas e 
disposições de quem ouve, o ambiente 
em que acontecerá a fala: simulação de 
jornais falados, entrevistas e debates na 
TV e no rádio, entrevistas com pessoas 
da comunidade, apresentações em 
eventos escolares, campanhas públicas 
etc. 

I        C 

4 Realizar com pertinência 
tarefas cujo desenvolvimento 
dependa de escuta atenta e 
compreensão. 

Escutar ativamente diferentes textos 
produzidos na comunicação direta ou 
mediada por telefone, rádio ou televisão, 
atribuindo significado, identificando a 
intencionalidade explícita do produtor, de 
tal forma que possa realizar tarefas: ler 
em voz alta textos diversos, de cuja 
compreensão dependerá a realização de 
tarefas, como fazer um resumo, 
responder um questionário, jogar 
determinado jogo, superar determinado 
obstáculo numa gincana, montar ou fazer 
funcionar um aparelho etc. 

I        C 

 

 
 
 



 

 

 

EIXO 6 
REFLEXÃO LINGUÍSTICA E GÊNEROS TEXTUAIS 

 
Conhecimentos e atitudes Desdobramentos 1º 

ano 
2º ano 3º 

ano 
4º ano 5º ano 6º 

ano 
7º ano 8º 

ano 
9º ano 

1 Reconhecer, analisar e 
empregar recursos 
linguístico-discursivos e 
sequências textuais nos 
gêneros do agrupamento 
NARRAR/RELATAR: 

Reconhecer os componentes 
canônicos (sequências textuais) dos 
gêneros do narrar e relatar que 
respondem às questões: QUEM? O 
QUÊ? ONDE? QUANDO? COMO? 
POR QUÊ? 

I  
(oral) 

I 
(escrito)   C     

Compreender a organização 
composicional dos gêneros do 
narrar/relatar: orientação, complicação 
e desfecho. 

     I   C 

Ampliar a organização composicional 
dos gêneros do narrar, acrescentando 
outras sequências, como resumo, 
avaliação, coda. 

      I  C 

Compreender a função do tempo verbal 
pretérito perfeito do indicativo, na 
composição da sequência cronológica 
das ações dos gêneros do 
narrar/relatar (aspecto pontual do 
processo verbal). 

     I  C  

Compreender a função do tempo verbal 
pretérito imperfeito do indicativo, na 
composição da orientação (cenário) 
dos gêneros do narrar/relatar (aspecto 
durativo do processo verbal). 

     I  C  

 Compreender a função do tempo 
verbal mais-que-perfeito do indicativo 
em comparação com o pretérito 
perfeito.  

     I  
(oral) 

I  
(escrito)  C 

Compreender a função do tempo verbal 
presente do indicativo e usá-lo como 
metáfora temporal (presente histórico) 
na composição de gêneros do relatar. 

      I  C 



 

 

 

Empregar verbos de ação, atendendo à 
demanda do gênero textual em estudo, 
como estratégia discursiva de 
envolvimento do leitor.  

   I   C   

Reconhecer, analisar e empregar 
conectores temporais e 
sequenciadores que estabelecem 
relações espaço-temporais para o 
desenrolar das ações: 

         

 Anterioridade, posterioridade, 
simultaneidade; I (O)     C    

 Retrospecção, prospecção;      I  C  
 Flashback        I C 
Saber utilizar estratégias discursivas 
diversas de apresentação e descrição 
de protagonistas e cenários, 
reconhecendo o efeito produzido pelo 
emprego de: 

         

 Adjetivos e locuções adjetivas;   I    C   
 Advérbios e expressões adverbiais.    I    C  
Reconhecer e empregar advérbios e 
adjuntos adverbiais, como 
modificadores do processo verbal, de 
adjetivos, do próprio advérbio e da 
frase. 

      I  C 

Saber utilizar as diferentes formas de 
narrar/relatar:          

 Foco narrativo;      I   C 
 Estratégias de aproximação e 

distanciamento do narrador;      I   C 

 Discurso direto;  I    C    
 Discurso indireto;    I    C  
 Discurso indireto livre.         I  
Saber utilizar discurso direto e indireto 
como marcas de intenções do autor.       I  C 
 Empregar diferentes recursos de 
inserção da fala e do pensamento:          

 Verbos de elocução (dizer, falar, 
afirmar, perguntar etc.);   I    C   



 

 

 

 Inversão: fala/pensamento – 
narrador; narrador – fala/pensamento.    I   C   

Reconhecer e utilizar formas de 
ordenação de informações como 
estratégias sinalizadoras de intenções. 

     I  C  

Reconhecer as diferenças entre tempo 
de produção (escrita do autor/narrador) 
e tempo de recepção (leitura): uso de 
expressões de referência, como os 
dêiticos, marcação de datas em 
notícias e reportagens etc. 

    I   C  

Utilizar conectores que expressam 
relações de temporalidade (quando, tão 
logo, assim que etc.), causalidade (por 
isso, porque etc.), contraposição (mas, 
no entanto etc.), comparação (tanto 
quanto, assim como etc.).  

     I   C 

 Utilizar sinais de pontuação próprios 
dos gêneros do agrupamento:           

 Travessão(*);  I    C    
 Aspas(*);    I   C   
 Dois pontos(*);  I     C   
 Reticências(*);   I   C    
 Ponto final(*);   I   C     
 Exclamação, interrogação(*);  I   C     
 Vírgula(*).   I    C   
Saber utilizar variantes linguísticas 
(dialeto e registro) como pistas para 
identificação de narrador/personagem. 

  I    C   

Saber utilizar a modalidade escrita da 
língua em situação formal e informal, 
de acordo com o gênero em uso (*).  

  I       

Saber utilizar em HQ: balões, 
onomatopeias, formas de inserção de 
narrador, sinais gráficos, formatos, 
tamanhos e cores de letras, pontuação 
como recurso expressivo.  

 I    C    

Saber utilizar recursos coesivos de          



 

 

 

referenciação para evitar repetição no 
texto e atribuir diferentes conotações 
ao referente: 
 Pronominalização;  I     C   
 Elipse;    I   C    
 Substituição lexical.    I   C   
Saber utilizar regras simples de 
concordância verbal e nominal (*). I     C    

Saber utilizar regras complexas de 
concordância verbal e nominal. (*)      I    

2. Reconhecer, analisar e 
empregar recursos 
linguístico-discursivos e 
sequências textuais nos 
gêneros do agrupamento 
ARGUMENTAR. 

Reconhecer e empregar sequências 
textuais que expressam a posição 
assumida e a(s) justificativa(s) para tal 
posição. 

 I    C    

Reconhecer, analisar e empregar:          
 As sequências textuais canônicas 
dos gêneros do argumentar: 
tese/posição; contraposição; 
justificativa (argumentos e contra-
argumentos), conclusão; 

 I       C 

  Tempos e modos verbais próprios 
do argumentar:          

 Presente do indicativo;  I      C  
 Futuro do presente;  I      C  
 Futuro do pretérito;  I      C  
 Pretérito perfeito composto.      I   C 
 Modo subjuntivo       I   
  Organizadores lógico-semânticos 
de causalidade (porque, por isso, etc.), 
explicação (pois, por outro lado, etc.), 
contraposição (mas também, mas 
mesmo assim, etc.), consequência 
(então, que, por conseguinte, etc.).  

     I    

 Organizadores que situam a 
posição/tese e argumentos no tempo e 
no espaço: uso de dêiticos de espaço, 
de tempo, e de pessoa, anáforas, 
estratégias linguísticas de 

     I   C 



 

 

 

referenciação.  
  Modalização e sua interferência no 
grau de força argumentativa: deve/não 
deve, poderia, tem que, é possível, 
seria bom que..., certamente, 
totalmente. 

      I  C 

 

 Estratégias de polidez na 
negociação de posição, como forma de 
conseguir a adesão  do interlocutor.  

     I   C 

  O conector porque e sua ortografia.   I   C    
  Expressões linguísticas que 
distingam argumentos de contra-
argumentos (se por um lado... por 
outro...; contrariamente a, etc.) e as 
que marcam conclusão (portanto, 
sendo assim, etc.). 

     I   C 

 Organizadores argumentativos que 
marcam encadeamento de argumentos 
(em primeiro lugar..., em segundo..., de 
um lado, por outro, primeiro motivo é 
que..., o segundo, se de um lado... por 
outro...). 

   I   C   

 Verbos de opinião (pensar, achar, 
concordar, discordar, etc.).    I   C   

  Tipos de argumento:           
 Por exemplificação;      I  C  
 Por comparação;      I   C 
 Por experiência;       I  C  
 De autoridade;        I  C 
 Causa / consequência;      I   C 
 Objetivos e subjetivos;       I  C 
 Por comprovação (dados 
estatísticos, percentuais, tabelas, 
gráficos). 

      I  C 

 

 Escolhas lexicais, topicalizações, 
formas de ordenação de argumentos, 
como sinalizadoras de posição 
assumida. 

      I  C 



 

 

 

  Marcas linguísticas de 
impessoalização (distanciamento do 
sujeito em relação ao tempo e espaço): 
passiva, indeterminação do sujeito. 

     I  C  

 Efeitos de sentido na escolha de  
pronome pessoal de 1ª  pessoa e de 3ª 
pessoa.  

     I  C  

  Adjetivos e expressões adjetivas 
que reforçam posição assumida.       I  C  

3. Reconhecer, analisar e 
empregar recursos 
linguístico-discursivos e 
sequências textuais nos 
gêneros do agrupamento 
EXPOR/EXPLICAR. 

Reconhecer e empregar as sequências 
textuais próprias dos gêneros do 
agrupamento. 

 I   C     

Reconhecer, analisar e empregar:          
  As formas de organização textual 
dos gêneros do agrupamento: 
generalização-especificação: via 
dedutiva(do mais geral para o mais 
específico); especificação-
generalização: via indutiva (do mais 
específico para o mais geral); 
generalização-especificação-
generalização: via dedutivo-indutiva 
(do mais geral para o mais específico 
e, desse para o geral);   

     I   C 

  Tempo verbal característico da 
exposição: presente, futuro;       I  C  

 

  Recursos discursivos da 
exposição oral: organizadores de 
ordenação e sequência, apresentação 
prévia à plateia do plano de exposição;  

I      C   

  Recursos discursivos da 
exposição escrita: organizadores de 
ordenação e sequência em capítulos, 
seções e subitens, com apresentação 
prévia dessa organização ao leitor;  

      I  C 

  Marcadores discursivos de 
ordenação, enumeração: primeiro, em 
segundo lugar, por último...  

 I    C    



 

 

 

  Perguntas diretas como estratégia 
de motivação da plateia/leitor, e como 
controle de atenção e 
acompanhamento do exposto;  

  I    C   

  Dêiticos e referências diretas, 
como estratégias discursivas de 
aproximação com a plateia/leitor: 
eu/nós vamos apresentar hoje para 
vocês...; 

  I    C   

  Estratégias de impessoalização: 
verbos na voz passiva (... é feito, é 
colocado, etc.), pronome  apassivador, 
como recursos de ocultação do agente;  

      I  C 

  Nominalizações:  Tal animal mede 
... x A medida de tal animal / As 
pessoas que vivem em tal região  x  
Os habitantes de.... / Animal tal come 
...  x A dieta do animal é ...; 

   I   C   

 

  Recursos coesivos de 
nominalização e referenciação lexical;    I   C   
  Elos coesivos de comparação e 
contraste: enquanto x é y, w é z.      I  C  

  Pontuação em esquema: dois 
pontos, ponto e vírgula, ponto, 
marcador de itens; 

     I   C 

  Paralelismo semântico e sintático 
na enumeração de itens no esquema;       I   C 

  Conectores lógicos que 
estabelecem relação de causalidade, 
explicação e conclusão (porque, por 
causa de, por conseguinte etc.); 

     I    

  Vocabulário e adequação vocabular 
ao tema desenvolvido;    I    C  

  Sintaxe clara, de fácil leitura, 
atendendo ao uso formal da língua;     I   C  

  Linguagem clara, objetiva e 
sintética em legendas, fotos, desenhos 
e gráficos que complementam as 

   I    C  



 

 

 

informações do texto; 
  Sequências descritivas como 
estratégia     discursiva de 
expor/explicar; 

     I   C 

  Sequências narrativas como 
estratégia discursiva de expor/explicar 
cronologicamente fatos, fenômenos. 

     I   C 

4. Reconhecer, analisar e 
empregar recursos 
linguístico-discursivos e 
sequências textuais nos 
gêneros do agrupamento 
INSTRUIR (aconselhar, 
prescrever, apelar, ensinar, 
regular ações).  

Reconhecer e empregar as sequências 
textuais injuntivas, que revelam a 
intenção de levar o outro a saber fazer. 

I 
(oral) 

I 
(escrito)    C    

Reconhecer, analisar e empregar:          
 As formas de organização textual 
dos gêneros do agrupamento: 
exposição do macro-objetivo (ação 
principal), apresentação dos 
comandos/ações a serem 
desenvolvidas (comando1 + comando2 
+...comandon) e justificativa 
(esclarecimento por parte do produtor 
do texto dos motivos para que os 
comandos sejam seguidos); 

     I   C 

  As sequências textuais, ordenando 
cronologicamente sua execução em 
acordo com o gênero (receita culinária, 
manual de montagem etc.);  

I  
(oral) 

I  
(escrito)    C    

  As sequências textuais injuntivas, 
considerando a possibilidade, ou não,  
de alterações na ordenação, sabendo 
justificar a ordem escolhida;  

     I  C  

  Justificativas, de acordo com o 
macro-objetivo;       I   C 

  Sequências textuais de 
aconselhamento, regulação, 
prescrição, apelo, instrução, 
observando a relevância, ou não, da 
cronologia dos comandos em cada um;  

     I   C 

   Expressões que legitimam 
socialmente as instruções para se        I C 



 

 

 

atingir um determinado objetivo pelo 
produtor do texto: instituições, órgãos  
governamentais, especialistas, 
empresas, posição hierárquica dos 
interlocutores etc.;  
  Verbos performativos (sublinhar, 
descrever, circular, citar, comparar, 
justificar, retirar, numerar, enumerar, 
etc.) como indicadores de ações no 
gênero “enunciado”; 

    I   C  

  Tempo verbal imperativo, infinitivo;      I   C 
 Futuro do presente e gerúndio (uso 
do subjuntivo, como forma de 
atenuação de força ilocucionária);  

     I   C 

  Paralelismo na apresentação dos 
comandos (bata..., misture..., 
acrescente... X bater..., misturar..., 
acrescentar...); 

     I  C  

  Conectores de sequenciação 
/hierarquização de ações (em seguida, 
logo após, depois, primeiro, 
passados...); 

  I  
(oral) 

I  
(escrito)    C  

  Pontuação (ponto, ponto e vírgula, 
dois pontos), organização em tópicos 
(itens, subitens); 

   I    C  

 

  Abreviaturas de unidades de 
medida (hora, minutos, segundos, 
metro, quilômetro, quilograma etc.);  

  I   C    

  Procedimentos de coesão 
referencial na construção de regras, 
normas: nomes definidos, uso de 
expressões que nomeiam objetos, 
partes em lugar de pronomes etc. 

    I    C 

  Estratégias de polidez e 
modalização para atenuar a força 
ilocucionária, considerando o 
interlocutor e as intenções 
comunicativas: “Se possível, procure 

     I   C 



 

 

 

um lugar claro para estudar X; Procure 
um lugar claro para estudar/Se der ...., 
seria proveitoso se ..., sendo possível -  
como forma de aproximação entre 
interlocutores.  

5. Reconhecer, analisar e 
empregar recursos 
linguístico-discursivos e 
sequências textuais nos 
gêneros do agrupamento 
DESCREVER. 
(Observação: as 
sequências descritivas 
compõem, na maioria das 
vezes, gêneros textuais de 
outros agrupamentos 
como o expor/explicar, 
narrar/relatar e argumentar. 
Podemos citar como 
gênero prototípico desse 
agrupamento o 
“Classificado”). 

Reconhecer e empregar sequências 
textuais próprias dos gêneros do 
agrupamento. 

I 
(oral) 

I  
(escrito)    C    

 

Reconhecer, analisar e empregar:          
  Sequências textuais que compõem 
as etapas do discurso descritivo: 
introdução do tema (geralmente por 
uma forma nominal ou tema-título), no 
início, no curso da descrição ou no 
final; aspectualização (enumeração 
de diversos aspectos do tema, 
caracterizando e enumerando 
características); relacionamento 
(etapa em que os elementos descritos 
se relacionam a outros por meio de 
comparação ou metáfora); 

 I       C 

  Sequências textuais descritivas 
articuladas a sequências: narrativas, 
explicativas/expositivas, 

I  
(oral) 

I  
(escrito)    C    



 

 

 

argumentativas e injuntivas; 
  Sequências descritivas na 
composição de personagens e de suas 
ações; 

     I   C 

  Estratégias de organização e 
ordenação discursiva, que expressam 
o ângulo de visão do produtor do texto: 
mudança de visão (de fora para dentro, 
de cima para baixo, etc.), o canal de 
percepção sensorial (com base na 
percepção auditiva, visual, táctil), o 
grau de envolvimento do produtor (da 
descrição mais subjetiva para a mais 
objetiva); 

      I   

 

 Recursos de enumeração e de 
subdivisão do tema em sub-temas;      I   C 

 Tempo verbal presente e pretérito 
imperfeito do indicativo;      I  C  

 Coesão verbal: consistência e 
manutenção do tempo verbal na 
descrição;  

    I   C  

 Verbos de ligação e suas 
predicações em descrições estáticas: 
andar, permanecer, chegar, ficar, etc.; 

    I   C  

 Verbos ligados à visão: ver, 
vislumbrar, perceber, notar, observar, 
admirar, avistar (em sentido sensorial);  

     I   C 

 
 Pontuação (ponto, vírgula, ponto e 
vírgula, dois pontos), organização em 
tópicos (itens, sub-itens). 

   I   C   

   Adjetivos e locuções adjetivas;   I    C   
   Advérbios e locuções adverbiais;    I    C  
   Orações adjetivas e adverbiais.        I  C 

 

 
 



 

 

 

ANEXO B 
 

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DA POESIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

O poema, por sua característica peculiar de poder transitar nos agrupamentos de gêneros (Cf. Quadro 2), não foi inserido 

em nenhum deles. Isso não significa sua ausência nas atividades de linguagem ou seu não reconhecimento como gênero textual, 

isto é, como realização empírica do discurso na esfera social.   

 
ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS PARA O ESTUDO DA POESIA/POEMA 

A expressão poética deve ser trabalhada, principalmente, para 
aguçar o gosto e a sensibilidade do leitor, para ampliar sua vivência 
estética e sua compreensão do mundo.    

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

1. Reconhecer a poesia como uma das formas de comunicação estética 
com o mundo, de expansão e recriação do real.    I     C  

2. Saber diferenciar poema de poesia/poema.  I      C   
3. Reconhecer as características do poema, considerando:          

 Os versos, estrofes, título, ilustração, autor;  I      C  
 O jogo das palavras: os ritmos diferenciados, as cadências, a 

aliteração, a assonância e as rimas; I       C  

 A motivação temática e sua relação com a seleção lexical;      I   C 
 O uso de metáforas, metonímias e analogias, como estratégias 

diferenciadas de representação do real;      I   C 

 A utilização de palavras especiais (inventadas), como recurso  
diferente da forma de comunicação rotineira;    I    C  

 A utilização de recursos sintáticos e estilísticos: inversão, 
repetição.     I    C 

4. Reconhecer diferentes realizações empíricas do poema, em seus 
subgêneros: hai kai, cordel, quadrinhas, trovas, sonetos, poesia urbana 
(rap, hip hop, funk) etc. 

   I     C 

5. Ouvir e declamar poemas, jograis, trava-línguas. I         
6. Perceber sensações, impressões, sentimentos, ideias, imagens e 
reflexões que os poemas evocam.     I    C 



 

 

 

7. Escrever versos, com ou sem rimas, observando o ritmo. I      C   
8. Compreender que tanto a sonoridade (aliteração, rima...), quanto a 
combinação de palavras, estrutura do verso contribuem para o sentido do 
texto e para garantir sua unidade, sua composição harmônica e coerente. 

     I   C 

9. Compreender conceitos de denotação e conotação.       I  C 
10. Saber analisar o estilo do autor.        I C 
11. Compreender a função da diagramação do poema, como 
representação de sentidos.       I   C 

12. Reconhecer que a transgressão de regras gramaticais tem função 
discursiva no poema, visando à poeticidade.       I   

13. Conhecer repertório de poemas de autores variados. I         
14. Vivenciar a relação entre música popular e poesia na história 
contemporânea brasileira.      I    

Fonte: ALTENFELDER; ARMELIN, 2010 (adaptação)



 

 

 


