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RESUMO: Objetiva-se com este artigo articular práticas de letramento por meio de sequência didática,
organizada em torno do gênero textual publicitário de cunho social, para evidenciar situações reais de
comunicação no sentido de enfatizar que o referido gênero textual com sua estrutura e funcionalidade podem
promover mudanças atitudinais, conforme sensibilização do público leitor em relação à problemáticas sociais.
Para tanto, adotou-se como suporte teórico, Soares (2009), Kleiman (1995), Gonçalves & Pinheiro (2011),
Marcuschi (2008), Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004) e Amaral (2007).

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Ensino. Sequência didática.

ABSTRACT: The objective with this article articulate literacy practices through instructional sequence,
organized around the genre advertiser of social, to show life situations in order to emphasize that that genre
with its structure and functionality can promote attitudinal changes, as the reading public awareness
regarding social issues. To this end, we adopted theoretical support, Soares (2009), Kleiman (1995), Gill &
Pine (2011), Marcuschi (2008), Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004) and Amaral (2007).
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita é essencial para nos tornarmos competentes
comunicativamente, pois as situações de comunicação nos exigem um comportamento linguístico
adequadamente diversificado. A leitura e a escrita são tecnologias que podem ser utilizadas sistematicamente
no ambiente escolar em meio a práticas sociais de uso da língua, promovendo assim o letramento. Afinal,
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segundo Soares (2009, p.72), letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita
em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas
sociais. Dessa forma, para que de fato o letramento aconteça no ambiente escolar, práticas pedagógicas
devem ser repensadas e articuladas sistematicamente pelo professor para garantir ao aluno condições
efetivas de uso da língua e que ele possa transportá-las para o uso cotidianamente.

Nesse contexto, podemos justificar o ensino da área de linguagens por meio de diversas atividades
articuladas sistematicamente a partir de um gênero textual, organizadas em sequências didáticas. Ao criar-se
contextos de produções precisos, efetuando-se atividades ou exercícios múltiplos e variados, o professor
possibilitará aos alunos a apropriação de noções, de técnicas e de instrumentos necessários ao
desenvolvimento de capacidades de expressão oral e escrita (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 82).
Relacionar a prática de letramento na escola à organização e realização de sequências didáticas é um dos
caminhos necessários para o desempenho e desenvolvimento linguísticos dos alunos nas variadas situações
de comunicação, neste caso, especificamente situações das quais fazem parte a propaganda de cunho social.
Escolhemos o gênero propaganda de cunho social por ser de grande circulação no cotidiano dos alunos e por
apresentar caráter institucional, uma vez que divulga uma mensagem de sentido social e tem por objetivo
promover uma mudança de atitude do sujeito em relação problemas coletivos.

Considerando essas referências, o presente artigo está dividido em três tópicos. No primeiro, partindo do
conceito de letramento, aponta-se a diferença semântica entre alfabetização e letramento, descreve-se como
se dá o processo de letramento, indica-se as condições que possibilitaram seu surgimento e mencionam-se
dois modelos de letramento mais frequentes no contexto escolar. O segundo tópico aborda o estudos dos
gêneros discursivos como forma de promover o letramento em sala de aula, bem como aponta como caminho
promissor para tal fim a prática sistematizada das sequências didáticas. Por fim, o terceiro tópico apresenta
uma proposta de sequência didática sobre o gênero publicitário de cunho social, como exemplo que pode ser
aplicado em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental.

1. LETRAMENTO: CONCEITUAÇÃO, CONDIÇÕES E PROCESSOS

O termo letramento é oriundo da palavra inglesa literacy, cuja tradução significa “condição de ser letrado”,
diferindo em muito do termo alfabetizado que indica “a pessoa que sabe ler e escrever”, considerando que
afirmar ser uma pessoa letrada partindo da semântica inglesa implica afirmar que a mesma não apenas sabe
ler e escrever (é analfabeta), mas faz uso da leitura e da escrita, “vive no estado ou condição de quem sabe
ler e escrever, pratica a leitura e a escrita” (SOARES, 2009, p.36). Isso quer dizer que o indivíduo letrado faz
uso recorrente e eficiente das práticas de leitura e escrita, e não somente domina a tecnologia do ler e
escrever (decodificação e codificação). Dessa maneira, o termo letramento avança em significado em relação
ao conceito de alfabetização:

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que era quando
analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural – não se
trata propriamente de mudar de nível ou de classe social, cultural, mas de mudar
seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura – sua
relação com os outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente
(SOARES, 2009, p.37).

Isso posto, entende-se que a pessoa letrada passa a se apropriar da escrita, vive em estado de letramento,
usa socialmente a leitura e a escrita, vale-se das práticas de leitura e escrita, dá resposta de maneira
adequada às demandas sociais de leitura escrita. Inferindo-se daí que o letramento vai além da alfabetização,
ele indica o estado ou condição de quem “interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com
diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita
desempenham na nossa vida (SOARES, 2009, p.44).
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O termo letramento surgiu como resposta a uma sociedade grafocêntrica (centrada na escrita), onde há um
número crescente de pessoas que aprendem a ler e a escrever, superam o analfabetismo, provocando uma
realidade nova: não é suficiente somente aprender ler e escrever:

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente
incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem
competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais
de escrita: não leem livros, jornais, não sabem redigir um ofício, um requerimento,
uma declaração, não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para
escrever um simples telegrama, uma carta, não conseguem encontrar informações
num catálogo telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, numa bula de
remédio... (SOARES, 2009, p.46).

Esse contexto mencionado pela autora aponta para dois verbos que precisam se alinhar no âmbito da sala de
aula quando se pensa em alfabetizar e letrar como ações diferentes, mas não dissociadas. Deve-se pôr em
prática a concepção de “alfabetizar letrando”: ensinar a ler e escrever na perspectiva das práticas sociais da
leitura e escrita, tornando o indivíduo simultaneamente alfabetizado e letrado (SOARES, 2009). Nessa
perspectiva, acresce afirmar que o letramento abarca fenômenos muitos diferentes: a leitura e a escrita, cada
um deles com seu grau de complexidade, uma vez que ambas constituem uma variedade de habilidades que
acabam compondo um amplo e longo continuum, levando-nos a concluir que “há diferentes tipos e níveis de
letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do contexto social e
cultural” (SOARES, 2009, p.49).

Diante disso, Kleiman (1995) aponta a existência de dois modelos de letramento: o modelo autônomo e o
modelo ideológico. No primeiro, a escrita é um artefato completo em si mesmo, livre do contexto de sua
produção para ser interpretado:

O processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico interno
ao texto escrito, não dependendo das (nem refletindo, portanto) reformulações
estratégicas que caracterizam a oralidade, pois, nela em função do interlocutor,
mudam-se os rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-se outros princípios que os
regidos pela lógica, a racionalidade, ou consistência interna, que acabam
influenciando a forma da mensagem (KLEIMAN, 1995, p.22).

Diferindo do modelo ideológico que enfatiza serem as práticas letradas estabelecidas pelo contexto social,
permitindo a relativização por parte do docente “daquilo que ele considera universalmente confiável, ou
válido, porque tem origem numa instituição de prestígio nos grupos de cultura letrada” (KLEIMAN, 1995,
p.54). Ou seja, na concepção de letramento ideológico, a aquisição da escrita deve ser realizada na escola
considerando-se a as estruturas culturais e de poder presentes no processo, uma vez que as práticas de
letramento mudam de acordo ao contexto social.

3. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO

A educação escolar tem buscado nas últimas décadas responder às necessidades de se promover um ensino
que envolva os discentes na construção de conhecimentos que os tornarão cidadãos letrados. Um dos
caminhos é trabalhar os gêneros textuais como ferramenta para a consolidação do processo de
ensino-aprendizagem.

A necessidade de comunicação diária faz com que, o tempo todo, mesmo sem saber, utilizemos e até criemos
textos de acordo com os nossos objetivos e com a situação comunicativa em que estamos inseridos. Se
pretendemos fazer um delicioso almoço, o gênero receita estará lá presente; se queremos falar sobre um livro

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/praticas_de_letramento_por_meio_de_sequencia_didatica_em_turma_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



o gênero resenha será um bom caminho; se o foco é uma campanha de mobilização social, lançamos mão do
anúncio publicitário de cunho social. Portanto, em qualquer situação de comunicação há um gênero textual
utilizado de acordo com a finalidade pretendida.

A partir desta constatação, muitos estudiosos procuraram uma forma de sistematizar o ensino da língua
materna pela perspectiva do gênero textual, tendo em vista uma maneira eficaz de se ensinar, objetivando o
letramento. É verdade que temos contato com uma diversidade de gêneros textuais dentro e fora do espaço
escolar, porém em alguns deles podemos identificar dificuldades progressivas no que diz respeito à produção,
compreensão e utilização nas práticas sociais de leitura e de escrita. Assim, o ensino sistematizado dos
gêneros textuais em sala de aula pode dirimir as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante as situações
comunicativas, promovendo consequentemente a prática do letramento:

Ao ensinar uma diversidade de gêneros na escola, por mais simples que eles sejam
(como uma receita culinária, por exemplo), todas as palavras e letras ganham
significação. A leitura, a gramática, a ortografia e até mesmo a produção escrita
assumem sentido porque estão ligados pelo uso. O aprendizado da língua deixa de
ser fragmentado e o ensino de ortografia e gramática é associado aos procedimentos
para ampliar o letramento dos alunos. Sabemos que, se o aluno não sair da escola
com um bom grau de letramento, não estará preparado para compreender o mundo.
Um bom grau de letramento é conseguido quando dominamos muitos gêneros
textuais. Isso acontece porque os gêneros são representativos das áreas de atividade
humana em que são produzidos e com as quais temos que entrar em contato
cotidianamente, de modo direto ou indireto. (AMARAL, 2007)

Além disso, Amaral (2007) levanta uma questão importante: diante das inúmeras situações de comunicação é
evidente que “enquanto houver novas esferas de atividade humana, novos gêneros estarão nascendo”. Por
essa razão, torna-se necessário delimitar quais gêneros precisam ser ensinados na escola. Para elucidar tal
questão, a autora separa os gêneros em duas categorias: a primária, que compreende os gêneros utilizados
em situações informais de comunicação como na área familiar, por exemplo, e que por essa razão sua
utilização não requer um aprendizado sistematizado; e os secundários, utilizados na comunicação formal em
diversas áreas a saber: literária, jornalística, jurídica, publicitária, científica, entre outras, que necessitam ser
apreendidos na escola:

Muitos dos gêneros que utilizamos são aprendidos informalmente nas relações
sociais mais próximas. Outros, porém, exigem ensino sistematizado para serem
aprendidos. A escola é responsável pelo ensino sistematizado de gêneros mais
formais. (KIT ITAÚ DE CRIAÇÃO, 2006, p. 2-3).

Assim, ao trabalharmos a área de Linguagens na escola, é necessário e possível os alunos produzirem e
identificarem as características específicas de variados gêneros do discurso, a partir de múltiplas situações
propostas em sala de aula, considerando que cada texto é produzido em condições diferentes e é isso que os
diferenciam. Nesse contexto, a sequência didática propõe de maneira didática, precisa e eficiente o trabalho
com gêneros textuais, ou seja, é ela “um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 82).
Por meio desse procedimento o aluno pode se tornar letrado também, uma vez que a sequência didática dá
possibilidade aos alunos de terem o contato com práticas de linguagem que eles não conheçam ou as
dominam ineficientemente:

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar
melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma
maneira mais adequada numa dada situação de comunicação... As sequências
didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem
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novas ou dificilmente domináveis. (Ibidem, p.83)

Segundo Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004), a sequência didática é constituída de uma estrutura peculiar
que promove a elaboração e a realização de atividades bem elaboradas e sequenciadas a fim de facilitar o
acesso dos alunos aos gêneros textuais, principalmente àqueles que não fazem parte diariamente da sua
realidade. A ideia é ensinar gêneros textuais públicos orais e escritos de maneira ordenada, realizando todas
as tarefas e etapas para a produção, esquematizadas da seguinte forma: apresentação da situação, produção
inicial, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e produção final. (Ibidem, p.83).

A apresentação da situação corresponde à exposição do projeto que será desenvolvido verdadeiramente na
última etapa da sequência didática; nesse momento a turma produz o esboço do que será executado em
todas as etapas. A produção inicial corresponde à tentativa de produção de um primeiro texto oral ou escrito
e ela pode motivar tanto a sequência como o aluno (DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p.86). Os
módulos constituem o momento de se trabalhar os problemas que são detectados na produção inicial, ou
seja, estudar o gênero detalhadamente abordando os seus diversos elementos e níveis de funcionamento. É
importante salientar que durante todo o processo de realização dos módulos, o professor pode paralelamente
trabalhar com a turma os conteúdos gramaticais que o gênero em estudo viabiliza, podendo dessa forma
contemplar o programa exigido pela disciplina. Por fim, a produção final é o momento através do qual os
alunos colocam em prática o que aprenderam durante as etapas anteriores, avaliando os progressos
alcançados, como também ela possibilita ao professor fazer uma avaliação da atividade em sua totalidade.

Em síntese, a discussão sobre o letramento e os gêneros textuais aponta para um caminho promissor que
pode ser adotado principalmente pelo professor de Língua Portuguesa, isto é, tornar frequente em seu fazer
pedagógico em sala de aula a realização de sequências didáticas.

3. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

O processo ensino-aprendizagem na área de linguagem, de fato, cada vez mais necessita ser repensado e
efetivado pela escola de maneira a promover o domínio e o desenvolvimento da capacidade linguística dos
usuários da língua nas práticas sociais de leitura e de produção textuais. Isso, como já evidenciamos, pode
ser realizado a partir da utilização de sequências didáticas voltadas para o estudo dos gêneros textuais que
tanto permeiam as situações de comunicação das quais os alunos participam, visto que a SD favorece a
mudança e a promoção dos alunos a um melhor domínio dos gêneros e das situações de uso. Em relação ao
ensino de gêneros discursivos na escola, Dolz & Schneuwly (2004) afirmam que é por meio do gênero que se
articulam as práticas sociais de leitura e escrita e os objetivos escolares. Assim, torna-se necessário ao aluno
compreender qual a função e como os diversos gêneros circulam em meio social.

Na proposta de SD que se subscreve, o gênero focado é o publicitário, especificamente a propaganda de
cunho social, pois ela pode também configurar-se como um instrumento poderoso para o processo de
letramento, uma vez que em situações reais de comunicação, depararmo-nos com textos publicitários em
suas diversas formas e funcionalidade; e pelo fato de esse tipo de propaganda divulgar uma mensagem de
sentido social, objetivando promover uma mudança de atitude, ou seja, uma conscientização do público em
relação a questões ou problemas sociais. O modelo adotado como base para a produção da proposta foi o de
Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004), o qual apresenta o texto na perspectiva sociointeracionista, como um
instrumento que precisa ser apropriado pelo sujeito. Para contextualizar a proposta, vale ressaltar que o
público-alvo é uma turma de 9º ano e o tempo estimado de realização é de catorze horas/aulas. Porém ela
pode ser adequada e realizada em qualquer ano do Ensino Fundamental II.

3.1 A PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1. TEMA: O estudo sistemático do gênero publicitário: a propaganda de cunho social;
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1. OBJETIVO GERAL:

• Promover no ambiente escolar práticas de letramento lançando mão de atividades sistematizadas a
partir do gênero propaganda de cunho social, que circula na esfera publicitária, organizadas em uma
sequência didática, a fim de desenvolver situações efetivas de letramento.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Estudar o anúncio publicitário e a propaganda de cunho social, seus elementos linguísticos e
composicionais;

• Analisar criticamente os anúncios e campanhas publicitárias nos meios de comunicação;
• Observar a função social do gênero anúncio publicitário;
• Produzir propagandas sociais de cunho institucional, utilizando os recursos multimodais adequados.

1. CONTEÚDOS CONTEMPLADOS:

• Elementos constitutivos do gênero anúncio publicitário;
• Processo de produção do gênero anúncio publicitário, elementos linguísticos e adequação da

linguagem, conforme objetivos e intenções comunicativas.
• Argumentação e Persuasão;
• Modo Verbal Imperativo;
• Linguagem Verbal e não verbal (multimodalidade);
• Morfossintaxe;
• Tipos de frase;
• Implícitos e silenciamentos;
• Polissemia e Ambiguidade.

1. RECURSOS DIDÁTICOS:

Computador, cartolina, Datashow, vídeos, slides, papel ofício, hidrocor; lápis de cor e revistas.

1. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO:

ETAPAS ATIVIDADES TEMPO DE
REALIZAÇÃO

1- Apresentação do
projeto e produção
inicial

Sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos
sobre o gênero: o que é, quando e para que são
utilizados. Apresentação de suportes textuais:
televisão, rádio, revista, cartaz, outdoor, etc.
Apresentação de exemplos e produção em grupo a
partir de um dos temas dos exemplos.

1 hora/aula

2 - Elementos
constitutivos do
gênero textual
propaganda

Exibição de vídeo contendo campanha publicitaria
veiculada no período para analisar os seguintes
aspetos: público alvo, objetivo, elementos
constitutivos do gênero em questão, argumentos e
recursos utilizados.

2 horas/aula

3 – A presença do Visita da turma às Secretarias Municipais e ou
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anúncio publicitário
de cunho social no
cotidiano

Estaduais de Saúde e de Ação Social para conhecer
as campanhas promovidas pelos órgãos
supracitados.

2 horas/aula

4 – Situação de
produção

Análise do material coletado durante as visitas,
identificando locutor, locutário, local e suporte de
circulação, bem como a intencionalidade.

1 horas/aula

5 – Estratégias
verbais e
não-verbais

Análise dos recursos imagéticos (observando
cores, formas etc.) bem como slogans.
Levantamento das estratégias linguísticas (modo
verbal imperativo, morfossintaxe, tipos de frase,
polissemia, ambiguidade, implícitos e
silenciamentos)

2 horas/aula

6 – Produção de
anúncio publicitário
de cunho social.

Produção em grupo de anúncio publicitário a partir
de um tema de relevância na comunidade em que a
turma está inserida.

Apresentação das produções.

2 horas/aula

7 – Avaliação
Avaliação do texto produzido tendo em vista tudo
o que foi abordado em relação ao gênero em
estudo.

2 horas/aula

8 – Refacção e
produção final

Verificação da qualidade do texto e reescrita a fim
de aperfeiçoá-lo.

2 horas/aula

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infere-se que diante de uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, as práticas sociais de letramento
tornam-se um imperativo, uma vez que as demandas de leitura e escrita são bastante significativas. Da
escola não mais se espera o domínio da tecnologia do ler e escrever meramente se a realidade requer que o
indivíduo desenvolva habilidades leitoras/escrita diversas presentes em seu cotidiano. Cabe à escola o
trabalho com suportes, domínios de leitura e escrita que tenham correlação com o social do discente, caso
contrário não cumprirá com seu papel de estabelecer formação para vida.

É evidente que o trabalho com o ensino de leitura e produção textuais não é uma tarefa fácil para nós
professores, haja vista que adotando-se tal postura é necessário que busquemos cada vez mais metodologias
que inovem o fazer pedagógico em sala de aula e correspondam às demandas sociais de letramento. Todavia
os alunos devem desenvolver habilidades de leitura que os façam acionar a competência linguística, e tenham
discernimento na escolha adequada de possibilidades de utilização dos mais variados recursos linguísticos
durante as situações de comunicação. Eles precisam utilizar competentemente as tecnologias da leitura e da
escrita nas situações sociais, para além da codificação e decodificação de um texto. A proposta da utilização
da metodologia da sequência didática como prática pedagógica é um caminho que promove o
desenvolvimento da leitura na perspectiva social, ou seja, o letramento. O importante não é somente o
gênero escolhido, mas também a maneira sistematizada como trabalhamos esse gênero com os alunos.
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