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RESUMO

Neste artigo relatamos a implementação do projeto “Novas formas de interpretação 
através de gêneros discursivos informativos” pautado no tema “cidadania”, o qual 
teve como objetivo criar condições para a construção de conhecimentos lingüístico-
discursivos necessários para a prática da linguagem em sala de aula, através do 
estudo do gênero textual  texto informativo.  O projeto foi  desenvolvido no colégio 
estadual Antonio Francisco Lisboa, da cidade de Sarandi, em uma oitava série do 
ensino fundamental.  A unidade didática trabalhada no projeto estava dividida em 
dois subtítulos – “Alcohol and other drugs” e “Child Labour”, onde cada texto estava 
elaborado  com  sua  sequencia  didática  sistematizando  as  capacidades  de  ação, 
discursiva e lingüístico-discursiva, buscando a reflexão sobre problemas pessoais 
para possíveis mudanças na prática social  do educando. Durante a aplicação do 
projeto pudemos observar a aceitabilidade da produção-didática, a participação e o 
interesse  dos  alunos  nas  atividades  desenvolvidas,  sendo  possível  comprovar  a 
validade de se trabalhar gêneros textuais selecionados a partir da realidade mais 
próxima do aluno baseados em suas experiências sociais como jovens.  
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ABSTRACT  

In this article we report the implementation of the "New forms of interpretation to 
informative genres " guided by the theme of "citizenship", which aimed at creating 
conditions for the construction of linguistic and discursive knowledge required to the 
practice of the language in the classroom ,  through the study of the textual  genre 
informative text. The project was developed at the state college Antonio Francisco 
Lisboa, in the city of Sarandi, in an eighth grade class. The teaching unit elaborated 
was divided into two headings - "Alcohol and other drugs" and "Child Labor", where 
each text  was prepared with the sequence systematizing the teaching capacity of 
action,  discursive  and  linguistic-discursive  reflection  on  personal  problems  to  a 
possible change in the social practice of schooling. During the implementation of the 
project we could see the acceptability of the activities developed by the students, 
which showed us the validity of working textual genre selected from the reality closer 
to the student based on their social experiences as young people. 
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INTRODUÇÃO

A perspectiva da LE como possibilidade de engajamento de um sujeito em 

situações comunicativas por meio da leitura joga nova luz sobre o ensino dessa 

disciplina na escola e faz desse aprendizado uma experiência de vida, favorecendo 

um diálogo com a diversidade da experiência humana, possibilitando um olhar mais 

perspicaz sobre nós mesmos e os outros a nossa volta, em uma sociedade que se 

configura, cada vez mais, como multicultural.

Ler em língua estrangeira ajuda também no desenvolvimento da habilidade da 

leitura em língua materna, situação esta que é problema para muitos alunos em 

muitas disciplinas.

Diante  dessa  realidade  citada  e  vivenciada  como uma grande  dificuldade 

pelos  professores  da  rede  pública  de  ensino  é  importante  desenvolvermos  a 

consciência  de como a linguagem se articula  em ação humana sobre o mundo, 

constituindo-se assim em gênero textual. A formação de um leitor crítico envolve o 

conhecimento das relações sociais, formas de conhecimentos veiculadas por meios 

de textos em diferentes situações de interação, a interação escritor-texto-leitor,  a 

pluralidade de discursos e as possibilidades de organização do universo.

Os estudantes por meio da interação se conscientizam das habilidades e dos 

tipos  de  compreensão  usados  nos  contextos  sociais  em  um  processo  de 

internalização  gradual,  estruturando  e  regulando  suas  próprias  estratégias  de 

aprendizagem.

Quando os alunos lêem vários gêneros discursivos, eles aprendem a controlar 

a  linguagem,  vêem  o  propósito  da  escrita,  assimilam  melhor  o  conteúdo  e  o 

contexto. Perante o pressuposto que a linguagem está tanto quanto para á função 

comunicativa  quanto  à  cognitiva,  é  importante  que  os  alunos  executem  tarefas 

diversificadas  nas  quais  os  professores  possam,  a  partir  de  trocas  verbais  em 

situações  naturais,  fornecer  instrumentos  necessários  a  um  comportamento 

discursivo consciente.

O gênero texto informativo trabalhado visa conhecer ou transmitir explicações 

e  informações  de  caráter  geral.  Seu  objetivo  é  compreender  ou  comunicar  as 

características  principais  do  tema,  sem  maior  aprofundamento.  Seu  conteúdo  é 

muito diverso, em função do tema. Os textos informativos surgem como ponte para 

conscientização  sobre  problemas  sociais.  Compõe-se  de  um  discurso  de 



responsabilidade  social  problemático,  que  tende  a  enviesar  a  característica  da 

cidadania como conjunto de direitos e deveres de ordem política, diluindo o fato de 

que os menores de idade não são cidadãos plenos. Inicia-se a esperança de que os 

jovens podem vir a consertar os estragos feitos pelos adultos. Atualmente acelera-se 

a mudança do estatuto pedagógico da escola, deslocando-o apressadamente para 

interferir em questões de cunho social.

A fundamentação teórica do projeto tem como base a proposta adotada nas 

Diretrizes Curriculares (2006) que se baseiam na corrente sociológica e nas teorias 

do Círculo de Bakhtin; onde se concebem a língua como discurso, como um espaço 

de produção de sentidos, através das relações contextuais de poder e não como 

estrutura  que intermedia  o  contato  de  um sujeito  com  o  mundo para  transmitir 

sentidos.

De acordo com o interacionismo sócio-discursivo, o trabalho com gêneros em 

sala de aula é um caminho para atingir os objetivos propostos pelos documentos, 

pois é por meio deles que as práticas de linguagem se materializam. Dessa forma, 

estudar a língua por meio de gêneros textuais permite a compreensão do seu uso 

efetivo,  porque  permite  a  retomada  e  a  compreensão  do  contexto  em  que  é 

produzida.

   Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 76), “o gênero funda uma prática de 

linguagem que é, necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com 

fins  de  aprendizagem.  Entretanto,  não  se  pode  utilizar  o  gênero  apenas  como 

pretexto para o ensino de regras gramaticais, como é comumente visto em contextos 

escolares. Para que isso não aconteça, é importante que haja um planejamento que, 

segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 80-82) deve levar em conta:

a) que o aluno deve apreender as características do gênero estudado para 

melhor compreendê-lo e melhor produzi-lo dentro e fora do ambiente escolar;

b) que devem ser desenvolvidas as capacidades pertinentes ao gênero e que 

estas devem ser transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes;

c) que o gênero sofre uma transformação, estando no meio escolar, mas que 

deve continuar sendo um gênero, devendo ser colocado em situação mais próxima 

possível da realidade e que esta realidade deve fazer sentido para os alunos. Assim, 

eles poderão apreender suas características como realmente são.

Esse trabalho pode ser feito com seqüências didáticas, que são um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de gêneros 



textuais orais ou escritos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 97). Essa sistematização 

possibilita,  especialmente,  a  apreensão  das  diversas  capacidades  implicadas  na 

comunicação por parte do sujeito, que são:

a)  saber  adaptar-se  às  características  do  contexto  e  do  referente  = 

capacidade de ação;

b) mobilizar modelos discursivos= capacidade discursiva;

c)  dominar  as  operações  psicológicas  e  as  unidades  lingüísticas  = 

capacidades lingüístico-discursivas.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sistema educacional brasileiro visa à formação para a cidadania.  Nesse 

sentido um dos grandes propulsores dessa perspectiva educacional são os PCNs 

(1998), os quais propõem diretrizes para a organização do ensino, para a prática 

pedagógica, e para o planejamento curricular. Tais diretrizes oferecem referências 

que contribuem para as reflexões sobre reformas, propiciando o estabelecimento de 

objetivos, conteúdo e programas curriculares para o ensino fundamental e médio.

Atualmente o que tem realizado essa orientação é o livro didático, definindo 

objetivos  e  conteúdos  a  serem  trabalhados,  situação  que  acaba  por  impedir, 

inclusive a determinação de possibilidades e necessidades de aprendizagem.

A  elaboração  de  um  currículo  deve  estar  fundamentada  em  princípios  e 

critérios  que  organizem  os  conteúdos  e  garantam  uma  progressão  adequada  à 

perspectiva  sócio-interacional,  ou  seja,  um  tipo  de  organização  de  progressão 

curricular com base em princípios e critérios com o interacionismo social.

Nas diretrizes (2006), o ensino de Língua Estrangeira está norteado para um 

propósito maior de educação; de acordo com Giroux (2004) “ao rastrear as relações 

entre língua, texto e sociedade, as novas tecnologias e as estruturas de poder que 

lhes  subjazem”.  Isso  implica  em  admitir  que  o  professor  deve  reconhecer  a 

importância da relação entre língua e a pedagogia crítica no atual contexto global 

educativo, pedagógico e discursivo, na medida que as questões de uso da língua, do 

diálogo,  da  comunicação,  da  cultura,  do  poder,  e  as  questões  da  política  e  da 

pedagogia estão inter-relacionadas.  De acordo com as palavras de Simon (apud 

JORDÃO, 2004, p.164)



[...]  a  prática  pedagógica  é  vista  como  processo  dedicado  a 
fomentar a possibilidade através da implementação de modos de 
compreensão e ação que encorajem a transformação de relações 
específicas entre formas sociais e capacidades humanas, e assim 
permita a expansão do escopo de identidades sociais em que as 
pessoas possam se transformar.

A aula de língua estrangeira  deve constituir  um espaço para que o aluno 

reconheça e compreenda a diversidade lingüística e cultural, engajando-se de forma 

discursiva e que construa significados em relação ao mundo em que vive; podendo 

compreender  que  os  significados  são  sociais  e  historicamente  construídos  e 

conseqüentemente passíveis de transformação.

A proposta adotada nas Diretrizes Curriculares (2006) se baseia na corrente 

sociológica e nas teorias do Círculo de Bakhtin; onde se concebem a língua como 

discurso,  como  um  espaço  de  produção  de  sentidos,  através  das  relações 

contextuais de poder e não como estrutura que intermedia o contato de um sujeito 

com  o mundo para transmitir sentidos.

Bakhtin (1992) concebe a linguagem com um fenômeno social,  histórico e 

ideológico, definindo um enunciado como uma verdadeira unidade de comunicação 

verbal.

A riqueza e a variedade de gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera 
se desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1992, p. 279).

Dolz e Schneuwly (1996) desenvolvem a idéia metafórica de gênero como 

(mega) instrumento para agir em situações de linguagem. Bakhtin(1992) concebe os 

gêneros do discurso como tipos de enunciados criados dentro dos vários campos da 

atividade  humana.   Marcuschi  (no  prelo)  vê  o  gênero  textual  como  uma  forma 

concretamente realizada nos diversos textos empíricos.

Por conseguinte, as formas de língua e as formas típicas dos enunciados, isto 

é,  os  gêneros  do  discurso,  são  introduzidos  em nossa  experiência  e  em nossa 

consciência mediante três fatores sugeridos por Dolz e Schneuwly (1996):  práticas 

de  linguagem  que  ocorrem  com  as  sociais;  capacidades  de  linguagem  e  as  

estratégias de ensino.



É por meio da interação que os aprendizes conscientizam-se das habilidades 

e  dos  tipos  de  compreensão  usados  nos  contextos  sociais,  internalizando-os 

gradualmente, estruturando e regulando suas próprias estratégias de aprendizagem.

De  acordo  com Dolz  e  Schneuwly  (1996),  que  partem da  perspectiva  de 

Bakhtin, é nesse contexto que os aprendizes adquirem uma compreensão maior não 

só dos conteúdos que se tornam dizíveis através do gênero, como da estrutura típica 

dos textos pertencentes ao gênero e das configurações específicas das unidades de 

linguagem que são as seqüenciais textuais e os tipos discursivos que formam sua 

estrutura.

À  medida  que  passam  a  conhecer  e  a  fazer  uso  dos  vários  gêneros 

discursivos, os alunos aprendem a controlar a linguagem, o propósito da escrita, o 

conteúdo e  o  contexto.  É  necessário  também que se  conscientizem de como a 

linguagem funciona para transmitir  o  conteúdo oralmente ou por  escrito.  Devem, 

portanto, aprender a organizar os diferentes tipos de conhecimento e de informação 

de acordo com a situação comunicativa específica.

Tendo em vista que a linguagem atende tanto à função comunicativa quanto à 

cognitiva,  uma  vez  que  há  uma  estreita  relação  entre  elas,  convém  que  os 

aprendizes  executem tarefas  diversificadas  nas  quais  os  professores  possam,  a 

partir  de  trocas  verbais  em  situações  naturais,  fornecer-lhes  os  instrumentos 

necessários a um comportamento discursivo consciente.

Acesso  a  diversos  discursos  que  circulam  globalmente,  para 
construir outros discursos alternativos que possam colaborar na luta 
política contra a hegemonia, pela diversidade, pela multiplicidade da 
experiência humana, e ao mesmo tempo, colaborar na inclusão de 
grande parte dos brasileiros que estão excluídos dos tipos de [...] 
[conhecimentos  necessários]para  a  vida  contemporânea,  estando 
entre eles os conhecimentos[em língua estrangeira] (MOITA LOPES, 
2003, p. 43).

Para que o docente possa trabalhar com os gêneros é necessário que eles 

entendam seu funcionamento  e  capacidades de linguagem que constituem seus 

textos,  não se prendendo só  ao  ensino  do  vocabulário  ou  da gramática.  Faz-se 

necessário  um  trabalho  didático  em  sala  de  aula  considerando  o  material 

apresentado para os alunos, em relação aos gêneros textuais, de uma forma mais 

aprofundada, mais detalhada, de forma que os alunos sintam que estão inseridos na 

vida real, caso contrário, o ensino poderá ser inadequado.



A atividade de produção de conhecimentos está intrinsecamente relacionada 

à atividade de ensino.Lousada (2002)  aponta  que os livros  didáticos  que tratam 

desse  desenvolvimento  de  produção  para  diversos  gêneros  são  poucos,  e  que 

produzir  diferentes  tipos  é  importante  mesmo  na  língua  materna,  e  para  isso, 

precisam ser ensinados e aprendidos.

As propostas apresentadas nos livros didáticos não atingem toda a dimensão 

dos gêneros e dificultam a prática pedagógica do professor. O gênero é apresentado 

apenas em fragmentos. Os livros não incentivam o professor a trazer e buscar mais 

textos do mesmo gênero para seus alunos ou mais modelos do mesmo gênero. É 

preciso possibilitar a circulação da produção dos alunos para fora da sala de aula.

Diante  desse  panorama  Dolz  &  Schneuwly  (1996)  propõem  o  ensino 

estruturado em forma de seqüências didáticas, que podem ser definidas como um 

conjunto de atividades que se organizam em torno de um gênero, com o objetivo de 

que  os  alunos  se  apropriem  por  meio  do  desenvolvimento  de  capacidades  de 

linguagem específicas.  Os modelos  didáticos  dos gêneros  apresentam um papel 

central para as seqüências didáticas.

Para  Dolz  &  Schneuwly  (1998)  a  análise  e  classificação  dos  textos  e  a 

identificação dos gêneros são necessários para a construção de um modelo didático 

que apontará os elementos ensináveis, ou melhor, o que pode ser objeto de ensino/

aprendizagem dentro  de uma situação de comunicação específica.  Esse modelo 

didático é criado a partir de: resultados de aprendizagem expressos por documentos  

oficiais e da determinação das capacidades reveladas pelos alunos; conhecimento  

dos experts daquele gênero e conhecimentos lingüísticos do gênero; capacidades 

de linguagem dos alunos.

A construção desse modelo  didático  respeita  os  princípios  de  pertinência, 

legitimidade e solidarização. Desse modo, o modelo didático visa apontar, segundo 

o que é ensinável, às capacidades de linguagem que poderão ser desenvolvidas a 

partir do trabalho com os textos pertencentes a gêneros específicos que circulam em 

nosso meio.

Diante  dessa  perspectiva  a  produção  didática  trabalhada  interviu  com  os 

modelos  didáticos  dentro  do  gênero  informativo,  constituindo-se  como  uma 

ferramenta alternativa, na medida em que fez o aluno refletir sobre a tríade didática 

– aluno, professor e objeto de conhecimento, a fim de justificar suas escolhas e guiar 



suas  atividades.  Bem  como  ofereceu  aos  alunos  a  possibilidade  de  conhecer, 

expressar e transformar modos de entender o mundo e de construir significados.

O  gênero  texto  informativo  teve  como  unidade  temática  a  cidadania, 

permitindo a reflexão através de um pensar e agir críticos, por uma prática cidadã 

imbuída de respeito às diferentes culturas, crenças e valores. Possibilitou ainda uma 

análise  e  reflexão  sobre  os  fenômenos lingüísticos  e  culturais  como realizações 

discursivas,  as  quais  se  revelam pela  história  dos  sujeitos  que  fazem  parte  do 

processo.

Conforme Coracini (2003, p. 280), “a criticidade nada tem a ver com o tipo de 

texto,  mas com a atitude problematizadora daquele que lê e que se envolve”.  O 

professor deve propiciar ao aluno o uso da língua estrangeira como um espaço de 

construção de significados dependentes  da  situação de uso,  dos propósitos  dos 

interlocutores e dos recursos lingüísticos de que dispõem. Pois o falante/escritor tem 

papel ativo na construção do significado na interação, assim como seu interlocutor.

2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

De  acordo  com  a  proposta  do  PDE  (Programa  de  desenvolvimento 

Educacional),  no  terceiro  período  do  Programa  (01/2009)  retornamos  ao  nosso 

estabelecimento  de  ensino  para  efetivar  o  projeto  de  Pesquisa,  implementando 

nossa produção didático-pedagógica. Com o objetivo de melhorar qualitativamente o 

sistema  educacional,  a  implementação  visou  enfrentar  e  superar  os  problemas 

relacionados à disciplina de língua inglesa, previamente investigados e constatados.

Diante do pressuposto que a aula de língua estrangeira deve constituir um 

espaço  para  que  o  aluno  reconheça  e  compreenda  a  diversidade  lingüística  e 

cultural, engajando-se de forma discursiva e que construa significados em relação 

ao mundo em que vive, o projeto “Novas formas de interpretação através de gêneros 

discursivos informativos” abordou temas sociais “Alcohol and other drugs” e “Child 

Labour” de forma a contribuir com a formação social e lingüística do aluno de ensino 

fundamental.

Para  tal  implementação contamos com a  participação dos Professores  da 

Rede  Pública  Estadual  de  ensino,  integrantes  do  GTR  (Grupo  de  Trabalho  em 

Rede), através do qual os professores puderam tomar conhecimento da proposta, 



da  fundamentação  teórica  do  projeto,  bem como aplicá-lo  em sua  sala  de  aula 

compartilhando experiências de aplicação em realidades diferentes.

Embora com um número pequeno de participantes houve uma  grande troca 

de  conhecimento,  embora  as  professoras  não  tenham  aplicado  a  produção  na 

íntegra,  aproveitaram muito  o estudo teórico .

Apresentamos aqui um excerto com a opinião de uma professora.

“Dessa forma, um estudo que aprofunde essa temática certamente 
contribuirá  para  que  novas  formas  de  percepção  de  linguagem 
venham a modificar o quadro atual. Isso fica muito claro e definido já 
no título  porque ele  delimita  e direciona  objetivamente  o interesse 
dos professores que optaram por essa área de estudos, chamando 
atenção para o caráter social da linguagem... como ela se articula em 
ação  humana  sobre  o  mundo.  A  partir  da  problematização, 
nós  professores  inscritos,  pudemos  concluir  que  o  trabalho  a  ser 
desenvolvido  atende  a  uma  necessidade  real  e  atual,  o  que  nos 
ajudará a repensar as nossas aulas e torná-las mais significativas 
para os nossos alunos (e a nós mesmos!).  Portanto, o objetivo do 
trabalho, assim como o nosso, é o mesmo e isso foi determinante na 
escola deste curso!”.

Para  tanto,  tomar  conhecimento  da  teoria  Bakhtiniana de linguagem,  bem 

como  de  outros  estudiosos  mencionados  é  indispensável  a  quem  busca 

embasamento  teórico  para  desenvolver  através  do  seu  trabalho,  a  formação  de 

leitores autônomos e críticos.

É perceptível a dificuldade em se trabalhar com gêneros e a necessidade de 

um trabalho contínuo com os mesmos. Segue mais uma opinião:

“A importância de se trabalhar gêneros discursivos informativos em 
L.E.M, é bastante complexo, pois é necessário que se leve a turma a 
um envolvimento com o tema antes de iniciar as atividades propostas 
para que a mesma partipe ativamente com interesse pelo tema e que 
o mesmo seja atual, relacionado com a faixa etária. A variedade e 
diversidade dos temas, gêneros, devem ser escolhidos conforme a 
necessidade da série.”

Durante a semana pedagógica no início do ano foi apresentado ao grupo de 

professores do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa- Ensino Fundamental e 

Médio a proposta do referido trabalho que seria desenvolvida com os alunos da 8ª 

série (matutino), o qual despertou o interesse dos professores em um estudo mais 

aprofundado sobre gêneros textuais.  Esse interesse resultou na formação de um 



grupo  de  apoio  à  implementação  do  projeto  PDE  na  escola,  com  o  tema 

“Aprofundando  o  conhecimento  sobre  gêneros  textuais”,  uma  vez  que  continha 

professores  de  várias  áreas  que  sentiram  a  necessidade  de  ampliar  seus 

conhecimentos para um melhor trabalho em sua disciplina.

Após  estudos  teóricos,  algumas  aulas  práticas  com  vários  gêneros  a 

avaliação dos professores foi:

“Através  dos  cursos  proporcionado  pelo  grupo  de  apoio  a 
implementação do PDE, pude perceber que o trabalho com gênero 
pode  trazer  às  aulas  uma outra  dinâmica,  bem como uma  maior 
criticidade no trabalho com a linguagem, sendo esta a principal idéia 
defendida por Bakhtim, a ausência de neutralidade na linguagem.” 
(professora de português)

“...Além de proporcionar  estudo teórico sobre o assunto, gêneros 
textuais, contribuiu para ampliar meus conhecimentos, possibilitando 
melhorar meu trabalho diário.  Também achei  muito interessante a 
interdisciplinaridade,  pois  o  curso sobre  gêneros  proporcionou  um 
novo olhar sobre o texto, independente da área de conhecimento.” 
(professora de inglês)

“O curso contribuiu para um crescimento pessoal  e também como 
profissional,  pois  as  experiências  pedagógicas  que  foram 
desenvolvidas e relatadas serão bem aplicadas no contexto de sala 
de aula, dando maior significado aos conteúdos trabalhados e com 
certeza  o  desempenho  dos  alunos  serão mais  contextualizados  e 
consequentemente  o  conhecimento  terá  maior  significado.” 
(professora de matemática/ciências)

O projeto foi  iniciado com um trabalho de reflexão da vida através do clip 

SUNSCREEN  (em  inglês  e  posteriormente  em  português),  com  o  objetivo  de 

sensibilizar os alunos com relação ao tema, bem com proporcionar uma análise do 

seu dia-a-dia,  sua conduta nos ambientes familiar  e escolar ou em seu contexto 

social,  o  que houve  grande  resultado,  pois  os  alunos  participaram ativamente  e 

listaram palavras-chave  do  clip.  Com base  no  assunto  discutido  deu-se  início  a 

entrevista que os alunos fizeram com a seguinte questão “What are you afraid of?”

A  partir  do  resultado  da  entrevista,  em  parceria  com  o  professor  de 

matemática  foi  construído  um  gráfico  sobre  os  medos  mais  citados,  o  qual  foi 

exposto na sala de aula. 

Antes  da  leitura  explorou-se  a  capacidade  de  ação  (contextualização) 

identificando palavras transparentes e sugestões sobre os aspectos abordados no 



texto. O texto foi trabalhado em blocos, devido a sua extensão. Após a compreensão 

iniciou-se o trabalho com a capacidade discursiva onde detectou-se juntamente com 

os alunos o gênero textual  trabalhado “texto  informativo”;  também foi  trabalhado 

questões de interpretação e questões sociais relacionadas ao texto. Na capacidade 

lingüístico-discursiva foi trabalhado o plural e vocabulário presentes no texto através 

de um jogo. Ainda para checar o conhecimento trazido pelo texto foi trabalhado um 

teste de conhecimento “Do you Know everything about alcohol?” onde os alunos 

respondiam as questões através de Yes ou NO, e depois coletivamente professor e 

alunos faziam a correção das respostas.

Para  traçar  um paralelo  com os  dias  atuais,  os  alunos  foram levados  ao 

laboratório  para  pesquisar  sobre  uma  cantora  polêmica  na  atualidade  “Amy 

Winehouse” com sua canção Rehab, e a canção Cold Turkey de John Lennon, no 

qual  traçaram  um  paralelo  entre  os  assuntos  abordados  nas  duas  músicas  e 

situações do dia-a-dia. Para encerrar esta ação foi feito um trabalho de writing, onde 

se definiu o conceito de leaflet e como produzi-lo. Foi solicitado aos alunos que o 

produzisse  de  forma  a  contribuir  com  a  redução  deste  problema  social  na 

comunidade. O título designado para o trabalho foi: “The effects and risks of alcohol 

and other drugs.” 

Para  iniciar  a  segunda  unidade  intitulada  “Child  Labour”  foi  explorada  a 

ilustração  1  (www.en.wikipedia.org),  com  questões  para  discussão.  Em  seguida 

destacou-se palavras importantes relacionadas ao tema, presentes no texto. 

O  trabalho  de  leitura  foi  coletivo  onde  deviam  fazer  a  leitura  e  pontuar 

algumas  informações.  Os  exercícios  realizados  trabalharam  a  compreensão  do 

texto,  e  uma análise  em sua  localidade.  Com relação  à  capacidade  lingüístico-

discursiva foi explorado os adjetivos presentes no texto com terminação –ing e o 

vocabulário através de um Word Puzzle. Como produção final da implementação da 

produção didática, foi realizado a exposição dos leafletsv (sobre a prevenção contra 

as drogas) e um seminário, onde cada equipe apresentou de modo fundamentado 

os assuntos de um texto sobre crianças (www.unicef.org), e a ilustração de um fato 

abordado no texto através de cartazes. Os textos abordados foram:

• What is child protection?

• Violence against children?

• Children affected by HIV/AIDS

http://www.unicef.org/
http://www.en.wikipedia.org/


• Birth registration

• Child Marriage

• Children without parental care

• Trafficking

• Commercial Sexual Exploitation.

O material foi cedido aos alunos, em forma de apostila, entre uma parceria 

professora PDE/ Direção do colégio o que provocou nos alunos uma receptividade 

ainda maior quanto ao projeto,  conforme esse depoimento:

“Eu  estou  gostando  bastante  do  projeto,  além  de  recebermos  as 
apostilas, está sendo legal poder trabalhar coisas interessantes que 
nos ajudam ainda mais, mostrando também o sentimento de cada 
um dos alunos.”

O  tema  despertou  bastante  interesse  nos  alunos,  o  que  favoreceu  o 

aprendizado, observe esses excertos:

“A respeito do projeto eu acho bem interessante pelo seu conteúdo e 
pelo seu ensino que é bem diferente das outras atividades.”

“Eu achei o projeto muito legal, pois acho que a gente aprende mais 
coisas. E também achei interessante porque esse trabalho fala sobre 
o que as drogas e as bebidas causam em nossa vida, principalmente 
nos jovens. O DVD que a professora passou foi importante, pois não 
precisamos  ficar  prestando  atenção  só  na  aparência,  e  é  para  a 
gente ser feliz acima de todas as coisas.”

“O projeto  para  mim foi  muito  legal  e  interativo,  por  participar  de 
nossos sentimentos em relação ao medo, por mostrar os problemas 
que as drogas nos traz e por nos alertar sobre os males causados 
pelo  vício.  E  digo  ainda  que  foi  muito  importante  para  o 
desenvolvimento não só na escola como na vida a fora.”

“Eu  estou  achando  o  trabalho  com  a  teacher  muito  interessante 
porque tem coisas novas, fala da importância da vida, de que fumar e 
beber faz muito mal à saúde e à vida.” E o mais legal que estamos 
lendo  e  aprendendo  tudo  isso  em  inglês.  Quando  acabar  esse 
trabalho vou sentir falta, mas pelo menos aprendi coisas novas.”



3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Segundo Cristóvão (2007) o ensino com variados gêneros textuais pode ser 

uma opção para se aprender o uso adequado da linguagem na expressão oral e 

escrita,  as  diferentes  operações  de  linguagem  para  emissão  de  opiniões  e 

sentimentos,  para  a  narração,  para  a  argumentação  em favor  de  suas  próprias 

idéias, para a expressão crítica e, acima de tudo, para a ação de um cidadão que 

reconhece seu papel na sociedade. 

Lembrando que em nosso contexto  de  escola  pública,  nossos alunos não 

possuem contato com a língua inglesa, é através desse trabalho que buscamos isso, 

trazendo  a  vida  e  a  prática  social  para  dentro  da  escola.  E  nesse  sentido 

acreditamos que o projeto  desenvolvido conseguiu alcançar  bons resultados e a 

realização de grande parte dos objetivos. Houve uma participação e um interesse na 

maioria dos alunos, o que ficava nítido quando ouvíamos perguntas como essas:

“ Teacher, hoje vamos trabalhar com o projeto?”

“Ah,  a apostila acabou! Você vai fazer outra?”

Essa turma apresentou um alto nível  de interesse e concentração, mesmo 

quando  eram  atividades  longas,  como  o  texto  inicial,  dividido  em  três  blocos. 

Algumas atividades ficaram evidenciadas a preferência como: o clip,  a entrevista 

sobre o medo, o teste Check yourself “Alcohol:myths+truths”, a produção do leaflet, 

e a pesquisa das músicas no laboratório de informática, onde alguns alunos foram 

além do solicitado, pesquisando também a biografia dos respectivos cantores. Eles 

se envolveram na leitura de textos na língua inglesa sem perceberem que estavam 

desenvolvendo estratégias de leitura.

Uma atividade que não houve tanto empenho quanto as outras foi o seminário 

para finalização, talvez pela imaturidade deles em selecionar o que era realmente 

importante dentro do texto lido, talvez o próprio tema não tenha despertado tanto 

interesse quanto o da primeira unidade, por não ser algo tão em evidência em sua 

realidade.

Durante a realização do projeto pudemos perceber resultados bons, como:



• Motivação e interesse pelo ensino/aprendizagem da língua inglesa; tanto para 

o professor quanto ao aluno.

• Maior interação aluno/aluno e professor/aluno;

• Significativa assimilação dos conteúdos apresentados na língua inglesa;

• Maior compromisso e assiduidade com relação às atividades propostas;

• Maior capacidade de ação no mundo, o que pode ser observado através da 

postura de alguns alunos.

De acordo também com a opinião da equipe pedagógica da escola temos o 

seguinte comentário:

“A  professora  PDE  contribuiu  totalmente  para  que  ocorresse  a 
reflexão sobre a transformação em sua área de trabalho “gêneros 
textuais” a qual desenvolveu em nossa escola.”

Ressaltamos a importância do material  a ser trabalhado estar presente no 

contexto social dos alunos e de se propor atividades mais complexas para trabalhar 

com o conteúdo científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas Diretrizes (2009), a ênfase do ensino recai sobre a necessidade de os 

sujeitos interagirem ativamente pelo discurso, sendo capazes de se comunicar de 

diferentes formas materializadas em diferentes tipos de texto, levando em conta a 

imensa  quantidade  de  informações  que  circulam  na  sociedade.  Isto  significa 

participar dos processos sociais de construção de linguagem e de seus sentidos 

legitimados e desenvolver uma criticidade de modo a atribuir o próprio sentido aos 

textos. 

O trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na diversidade 

de  gêneros  textuais  e  busca  alargar  a  compreensão  dos  diversos  usos  da 

linguagem, bem como a ativação de procedimentos interpretativos alternativos no 

processo de construção de significados possíveis pelo leitor de língua estrangeira. 

Diante do referido documento nos cabe trabalhar de forma mais significativa e 

consequentemente  com melhores  resultados.  Para  isso  nosso trabalho  deve  ser 

com gêneros textuais e suas sequências didáticas, visto que é uma possibilidade de 



trabalhar a língua como prática social. Mas deve-se observar os gêneros a serem 

trabalhados com um grau de complexidade que seja progressivo. Tudo isso para 

que haja a compreensão da língua em diversas situações e de forma prazerosa.
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