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 “El adjetivo, cuando no da vida, mata.” 

(Vicente Huidobro) 

1. CONTEXTO DO RELATO  

 O texto que segue é resultado do desenvolvimento de uma sequência didática, 

com duração de seis horas aula, aplicada a uma turma de primeiro ano do ensino médio 

politécnico em uma escola estadual da cidade de Bagé – RS. Os alunos envolvidos na 

experiência didática são da faixa etária entre quinze e dezesseis anos e vem de escolas 

diferentes de ensino fundamental para a escola que se localiza no centro da cidade. Foi 

aplicada por um bolsista de iniciação à docência, na área de Letras, que primou pelo 

ensino de Português. A proposta era trabalhar nessas seis aulas os gêneros “resumo” e 

“resenha”, com leitura, análise e escrita.  

 

2. DIALOGANDO COM BAKHTIN E SUA TEORIA (FILOSOFIA) DA 

LINGUAGEM: 

 

Bakhtin (1997) afirma que por mais variadas que sejam as esferas da atividade 

humana elas estão, impreterivelmente, atreladas a utilização da língua. Dessa maneira, 

não é estranho dizer que os modos dessa utilização sejam, igualmente, tão variados. A 

utilização da língua se dá por meio de enunciados, que podem ser orais ou escritos, que 

provem de sujeitos em uma ou outra esfera da atividade humana. Esses enunciados, 

Bakhtin (1997) denomina gêneros do discurso, dizendo que estes são tipos 

“ relativamente estáveis de enunciados”, e que obedecem a três elementos que os 
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constituem que são o “conteúdo temático, o estilo e a construção composicional”  

(p.262). O autor defende que linguagem e sociedade são inseparáveis, entendendo que 

nessa relação de existência mútua as esferas de atividades, compreendendo-as como 

domínios de ideologia, dialogam entre si justamente, produzindo estes gêneros do 

discurso. Bakhtin (1997) considera que o emprego da língua ocorre em forma de 

enunciados, únicos, concretos, advindos da oralidade ou da escrita, e proferidos pelos 

vários sujeitos que integram a massa viva e singular que utiliza a linguagem. Estes 

gêneros, no entanto, não são estáticos, eles são dinâmicos e diversos, pois são provindos 

de relações sociais, mutáveis por assim dizer. Desse modo, refletem a realidade social, 

ampliando-se à medida que as atividades humanas se complexificam.  

A partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais os gêneros vieram 

a fazer parte da discussão escolar. No entanto, na transposição do conceito para a prática 

de sala de aula estão ocorrendo equívocos. Particularmente, alguns autores, como Fiorin 

(2006), afirmam que trazer os gêneros para o discurso pedagógico está deturpando 

demasiadamente a concepção de gêneros do discurso que Bakhtin cunhou.  Giovani 

(2010) traz a voga o assunto: 

 

O que se pode notar é que ‘ensinar gêneros’, nos últimos tempos, virou a 
fórmula mágica para resolver grande parte dos problemas do ensino de língua 
materna, principalmente, por ser um conceito que possibilita uma concepção 
de língua mais ampla, bem como integra os principais eixos do ensino que 
seriam: leitura, produção e análise linguística. Muitos professores estão ainda 
procurando entender o que significa realmente ‘ensinar gêneros’.  
(GIOVANI, 2010, p.28).  
 

 Essa autora coloca a expressão ‘ensinar gêneros’ dessa forma justamente por não 

acreditar ser possível ensinar gêneros, ela afirma, em nota que “gênero não se ensina. É 

algo que se vive ou não no interior da escola. (idem, ibidem, idem)”. Assim, é 

necessário ressaltar que não estamos pensando em ensinar gêneros, o gênero é um dos 

meios pelo qual pretendemos estabelecer o contato com a língua em sua materialidade, 

na concretude dela.  

 Segundo tais premissas, planejamos as atividades ora discutidas sobre o ensino 

de língua materna em uma perspectiva interacionista, que leva o gênero do discurso para 

a sala de aula para trabalhar com ele, enquanto forma textual que circula na sociedade, e 

como ponto de partida e de chegada nas aulas de português.  

 



3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

 O planejamento da sequência didática sofreu alterações em sua execução, uma 

vez que as atividades que foram aplicadas em sala de aula e as que foram planejadas 

antes diferem bastante. Num primeiro momento, foi planejada uma sequência didática, 

dividida em quatro módulos, sendo que o primeiro e último módulos compostos por 

atividades desenvolvidas em uma aula e os dois intermediários se dividiam em duas 

aulas cada. Vejamos as diferenças entre planejamento e prática:  

 

a. Sequência didática planejada:  

  

Módulo um: diagnóstico.  

 Etapa um: síntese de ideias (um período).  Momento destinado a perceber quais 

eram as possibilidades de trabalho com a turma. Foi proposta a leitura de um texto e 

escrita em tópicos das principais ideias do texto.  

 

Módulo dois: O resumo.  

 

 Etapa um: Que gênero é esse? (um período). Momento destinado a trabalhar 

com resumos a fim de estudar nos textos as características que possuem, como por 

exemplo: a presença de temas e pontos de vista distintos, assim como, entender que 

resumem-se textos diferentes. Foram escolhidos um resumo biográfico, um informativo 

e um narrativo. Foi levada em conta aqui a questão da interlocução, os alunos foram 

impelidos a pensar quem era o provável leitor daqueles textos.  Sendo assim, 

aprenderam a reconhecer/identificar a quem um resumo é escrito. Antes de praticar, 

sistematizamos as características do resumo: seu estilo, sua composição e seu(s) 

tema(s).  A partir da leitura de um conto, praticaram a escrita do resumo.  

  

 Etapa dois: Produção propriamente dita e análise linguística (um período). 

Leitura de uma crônica no grande grupo, conversa sobre o texto, produção de resumos 

(individual), posterior troca de textos. Questão gramatical: o uso dos conectivos na 

construção do texto. 



 Módulo três: A resenha.  

 

 Etapa um: Que gênero é esse? (um período) Momento destinado a trabalhar com 

resenhas a fim de estudar nos textos as características que possuem, como por exemplo: 

a presença de temas e pontos de vista distintos, assim como, entender que resenham-se 

textos diferentes. Foram escolhidos um resenha de um romance, de um livro e de um 

álbum musical.    Foi levada em conta aqui a questão da interlocução, os alunos foram 

impelidos a pensar quem era o provável leitor daqueles textos. Sendo assim, 

aprenderam a reconhecer/identificar a quem um resumo é escrito. Antes de praticar, 

sistematizamos as características da resenha: seu estilo, sua composição e seu(s) 

tema(s).  Depois, prática de leitura e escrita: leitura de um anúncio e escrita da resenha. 

 Etapa dois: Produção propriamente dita e análise linguística (um período). 

Leitura de um texto informativo no grande de grupo, conversa sobre o texto, produção 

de resenhas (individual), posterior troca de textos. Questão gramatical: o uso dos 

conectivos na construção do texto.  

  

Módulo quatro: produção final  

 

 Etapa um: produzir um resumo e uma resenha do mesmo texto (1 período).  

Neste momento foi feita uma revisão das características dos dois gêneros, no grande 

grupo, leitura do texto jornalístico e produção de resumo e de resenha individualmente.  

 

b. Sequência didática aplicada:  

 

Módulo um: diagnóstico.  

 

Nesse módulo foi possível detectar que a turma apresentou muitas dificuldades 

para produzir o texto em tópicos. Nesse momento, vimos a necessidade de rever o 

planejamento inicial.   

 

Módulo dois: o resumo 

 



 Mesmo notando os problemas na primeira escrita, o bolsista resolveu manter a 

proposta da sequência: trabalhar nas seis horas/aulas os dois gêneros da forma como 

estava sendo proposto. Manteve-se, então, a primeira etapa desse módulo: trabalhou-se 

com as características do resumo via leitura e análise de três textos, os mesmos citados 

no módulo dois da última subseção. No entanto, a turma não conseguiu terminar a 

leitura do texto que seria resumido nessa aula. Desse modo, essa atividade arrastou-se 

para a aula seguinte. Nessa segunda aula, os alunos não produziram textos, apenas 

analisaram resumos e leram o texto da proposta sem praticar a escrita.    

 Ainda preservando o planejamento inicial o bolsista propõe que na terceira aula 

os alunos retomem a leitura, faz uma breve discussão sobre o texto e pede a escrita do 

resumo. Os alunos demoram quase todo o período para fazerem essa tarefa e realizam-

na com grande auxílio do bolsista. Não se pode notar grande autonomia leitora por 

parte dos alunos. Terminada a aula, os textos são recolhidos e o bolsista os lê. Nesse 

momento, o plano inicial realmente não pode ser seguido, os alunos não dominavam a 

estrutura, os objetivos, e nem mesmo a temática do resumo. A tática do bolsista foi 

desenvolver melhor a sequência didática referente ao resumo nesse módulo para que os 

alunos pudessem realizar uma produção do gênero que fosse significativa.  

 Na aula seguinte, o bolsista realiza uma revisão das características dos resumos, 

retoma o que foi conversado desde a primeira aula e analisa os textos dos alunos no 

grande grupo, lê alguns textos e faz comentários oralmente sobre as produções, por fim, 

entrega os textos com anotações e pede a reescrita. Novamente, a produção não é 

satisfatória.  

 Mais duas aulas se seguem, na primeira, foi proposta a leitura de um anúncio 

publicitário, conversa sobre o texto e proposta de escrita mas, notamos que a turma 

ainda não domina o gênero. O bolsista não conseguia pensar em outras táticas, então, 

em reunião com o grupo de colegas do PIBID3 é colocada a questão da afetividade – 

duas outras bolsistas expõe a necessidade de se aproximar mais dos alunos4, ressaltar os 

mínimos detalhes da produção textual, salientar que é um processo e não um produto, 

um ponto positivo, um acerto ao menos, dizer que a pequena importância do trabalho 
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feito pelos alunos é significativo, sob o argumento de “- Imagina, um elogio de um 

professor é muito importante5”. O bolsista que estava aplicando a sequência resolve 

investir na afetividade por meio do elogio.  aplicar isso. Na aula seguinte6, o bolsista 

levou os textos com anotações que começavam pelo elogio, por menor que fosse, e iam 

em direção a ressalva de como melhorar o texto. Ao chegar em sala de aula,  depois de 

realizar a chamada e organizar a turma, disse que chamaria cada um dos alunos e 

comentaria individualmente os textos. E assim fez, no final dessa aula, os alunos 

entregaram textos bem melhores que os que haviam sido entregues anteriormente. 

Discutimos abaixo algumas hipóteses dessa melhora.  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO  

 Parece importante começar destacando a capacidade de mudança que tem um, 

as vezes,  não mais do que um, adjetivo. Na maioria dos textos não havia muitos pontos 

positivos, não eram textos muito bem escritos. Esse fato não fez com que a participação 

de todos eles nesse diálogo face a face com o professor se fizesse menos importante. A 

valiosa dica que as colegas do grupo do PIBID deram foi a virada para que a sequência 

didática se tornasse para os alunos e também para o bolsista uma prática significativa. 

Realmente, por menor que seja o ponto positivo levantado no texto, por mais 

insignificante que possa ser a aquela produção, dizer “seu texto está bom, quero apenas 

algumas mudanças” faz com que a prática da reescrita se desloque da repetição maçante 

para uma prática cheia de curiosidade, de encantamento, de espera que o professor volte 

a elogiar o que foi produzido.  

É bem verdade que a prática pode ter sido realmente interessante para a maioria 

dos alunos nessa produção final, ou quem sabe, ela possa ter sido boa e má ao mesmo 

tempo. Cada aluno traz uma singularidade e um poder de escolha que o fazem dizer que 

gosta ou não da aula, do texto ou até mesmo do professor. O papel de professor é então 

lidar com essa singularidade, mas não com o papel de domesticar alunos e recortar 

ideologias, precisa-se, sim, dentro de sala de aula, pensar em táticas que de fato atinjam 

a maioria dos alunos, visto que atingir a todos com o mesmo modo de trabalho é quase 

impossível.  
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Concordemos também, que a sequência didática pode ter, nessa mudança brusca 

de planejamento7, perdido o principal objetivo da produção do texto, que era socializar 

a escrita, muito provavelmente isso foi perdendo-se durante o desgaste que gerou a 

reorganização do projeto de forma geral. A socialização da escrita seria feita8 

semanalmente em uma rádio escolar que está sendo instalada justamente pelo grupo do 

PIBID na escola. Os resumos que os alunos escreveriam nessa experiência didática 

serviriam como modelos de escrita para futuras produções com gêneros mais 

complexos. Poderia haver na rádio o espaço para que um aluno lesse um resumo que fez 

após a leitura de um romance, por exemplo.  

Trabalhar com o texto no ensino de língua materna parece ser uma atividade 

complicada demais e vários dos professores que lecionam nessa disciplina se dizem 

inaptos ou despreparados para lidar com a fluidez do texto versus a rigidez da 

gramática. Notou-se, durante as atividades que envolveram a sequência didática, que o 

perfil dos sujeitos envolvidos era de um histórico de trabalho de ensino de gramática 

pela gramática, da memorização ao exercício mecânico. Bastos, Giovani (2013) 

discutem a fundo a questão da bipartição do ensino/aprendizagem em língua 

portuguesa, argumentando que os professores que trabalham efetivamente com o texto 

são minoria em relação àqueles que trabalham com a gramática tradicional. Isso impacta 

de forma contundente quando, por exemplo, um aluno que se aclimatou ao ambiente de 

leitura e escrita enfrenta um professor mais tradicional, mais enraizado ao trabalho com 

a gramática. O mesmo acontece de forma contrária, é o caso dos alunos envolvidos, 

quando o bolsista tocou no assunto disseram que, na maioria das vezes, suas aulas no 

ensino fundamental era decorar regras de acentuação, preencher lacunas, circular 

objetos diretos e indiretos. A situação não se resume a uma crítica, mas a todo um 

aparato teórico que fundamenta essa crítica.  

 

 

                                                 
7 Não trabalhar com a resenha e dar maior extensão ao trabalho com o resumo.  
8 Na verdade, a ideia de socializar a escrita manteve-se, não ocorreu com essa turma, justamente, porque 
os textos não puderam ser expostos todas as semanas.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora essa prática tenha apresentado seus problemas, os indícios atestam que 

tenha feito sentido para os envolvidos, uma vez que os resultados finais, mesmo não 

sendo os melhores esperados, superaram as expectativas, de ambos os lados. Via-se 

pelos olhos brilhantes de quem recebia, na folha de seu texto, um adjetivo bom e alguns 

comentários orais feitos pelo bolsista que essa foi uma prática significativa e efetiva. De 

certo modo, ambos, bolsista e alunos não saem dali no mesmo lugar, ainda que essa 

situação não volte a se repetir, por ser única, ela será uma experiência de troca muito 

forte, muito desafiadora. 

Trabalhar com a concretude da língua (texto) e não com seu sistema fechado 

(gramática), requer certo preparo e muita reflexão, parece que esse é um dos objetivos 

da iniciação à docência que está sendo alcançado. O preparo está sendo dado a esses 

bolsistas e é bem provável que eles futuramente façam a diferença ou não,  

Hoje em dia, é muito fácil criticar o que se faz em sala de aula, argumentar que 

os documentos oficiais exigem “n” tarefas e ditam outras tantas obrigações, todavia, não 

se presencia o que há nesse ambiente de verdade, a razão se debaterá na velha máxima 

popular “professor ganha muito pouco”.  Não sabemos até que ponto isso assim será, 

então nos resta nadar contra a corrente ou deixar ser levado por ela, que cada um se 

julgue capaz de escolher seu lado.  
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