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ABSTRA CT: This paper intends to present a action-research curried in the classroom, 
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educational sequen ce to develop discursive gender r eading skills of dissertative t est 
questions in the college degree. 
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0. Intro dução 
 
 Este trabalho   parte d e u ma p esquisa mais ampla  p ropõe uma seqüência 
didática para o desenvolvi mento de habilidad es de leitura do gênero discursivo questões 
dissertativas de provas no ensino superior. 
 O problema, que nos induziu à pesquisa, foi a reclamação dos alunos quanto à 
dificuldade d e entendi mento do  enunciado d e questões dissertativas de prov as. Para 
realizá-la, propusemos dois objetivos:  
1º caracterizar o g ênero  discursivo questões dissertativas d e provas; 
2º propor uma seqüên cia didática para o desenvolvimento de habilidades de leitura deste 
gênero. 
 Neste artigo, abord aremos  apenas o  segundo  objetivo. 
 A escolha desse gênero dev eu-se tamb ém à sua grande circulação no âmbito 
escolar, no Exame Nacional de Curso (Prov ão) e em diversos concursos. Além disso, os 
Parâmetros Curriculares Nacion ais  PCNs  recomendam o ensino de l eitura e 
produção  de textos na es cola a partir d e gêneros discursivos, que, segundo Bakhtin 
(2000), s ão fo rmas típicas d e enun ciados relativament e estáveis, qu e circulam nas 
diferent es es feras d a atividade hu man a. 
 A pesquisa está sendo desenvolvida em forma de pesquisa-ação , em uma classe 
do terceiro semestre, do curso de Letras , com 24 alunos. Foi iniciada no dia 10 de março 
de 2003 com término previsto para 10 d e junho de 2003. O nú mero de participantes da 
pesquisa oscilou entre 24 e 15 alunos, em deco rrência das  faltas . 
 
1. Fundamentação teó rica 
 
 Na elaboração da seqü ência didática para o desenvolvi mento de habilidades de 
leitura do gên ero dis cursivo questões  dissertativas de provas, buscamos o suporte 
teórico em Zabala (1998 e 1999 ) e Nogu erol (1999). 
 As seqüências didáticas, ou  seqüên cias de atividades de ensino/aprendizagem 
são: 
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u m conjunto de atividades orden adas, estrutu radas e articulad as para a 
realização de certos objetivos educacion ais, que têm um prin cípio e u m fi m 
conhecidos t anto pelos  pro fessores  co mo pelos alunos . (ZABALA, 1998:18)  

 
Elas nos permitem avaliar a p ertinên cia ou n ão d e cada u ma das atividades , a 

necessidad e d e outras ou a ênfase que devemos lhes atribuir. 
 E mbora Noguerol (1999) apresent e uma proposta para o ensino fund amental, 
julgamos viável adaptá-la à nossa pesquisa, apes ar de o objeto deste trabalho visar ao 
ensino superior. 
 O autor sugere a s eguinte seqü ênci a:  
1. nível apropriado;  
2. objetivos referenciais;  
3. conteúdos con ceituais  e atitudinais associ ados;  
4. conheci mentos prévios e  
5. atividades de ensino-aprendizag em. 
 Antes de prosseguirmos , faremos  algumas  elucid ações: 
 Seqüência de ensi no/aprendi zagem  corresponde à seqüênci a didática.  
 Objetivos referenciais  são denomin ados também de específicos por outros 

autores, como Libâneo (1999), Piletti (1999), Perrenoud (1999 e 2000 ), Borden ave 
e Pereira (2000), Enricone (1983 ), Haydt  (1997), Martins (1990 ), Vianna (1976). 

 Neste trabalho, optamos p ela terminologia seqüência didática e objetivos específicos 
respectivamente. 
 
       Conteúdos — Devemos entender os  conteúdos co mo 
 
 tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que 
 abrangem tanto as capacidades cognitivas co mo as demais capacidad es: 
 motoras , afetivas, de rel ação interpessoal e de inserção so cial. (ZABALA, 
1999:30). 

 
 Conteúdo conceitual  corresponde a  o qu e se deve sab er, são os  conceitos 

propriamente dito. Co mo exemplo, o conceito de gênero discu rsivo. 
 Conteúdo procedimental  corresponde a o qu e se deve saber fazer. Por 

exemplo, identificar questõ es dissertativas de provas  como um gên ero discu rsivo. 
 Conteúdo atitudinal  co rrespond e a como se d eve ser. Engloba v alores, atitudes 

e normas . Por exemplo, em u ma situação  de prova, respeitar o  silêncio, usar a 
atenção, zelar pela clareza, ord em e apresent ação da prova. 

Esses conteúdos resumem-se em saber, saber fazer e ser. A importância dad a a 
cada um deles  depend e d a prioridade que o p ro fessor lhes atribui em cada nível de 
escolarid ade e em cada situação. Zab ala (1998:31) exempli fica:  

 
pensemos na maio ria dos conteúdos dos exames  e, concretamente, das provas 
de seleção  aci ma d e tudo é preciso saber, qu e se necessita de um pouco 
saber fazer e qu e não  é muito necessário ser; quer dizer, muitos conteúdos 
conceituais, alguns  conteúdos procedimentais e poucos cont eúdos atitudinais. 
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 Esses conteúdos não são est anques, pois só pod emos afirmar que u m conceito 
foi aprendido quando o  aluno  

 
sabe utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou exposição d e u m 
fenô meno ou situação; qu ando é cap az d e situar os fatos, obj etos ou situações 
concretos naqu ele conceito que os inclui”. (Zabala, 1998:43)  
 

 Por exemplo, s abemos que o aluno aprendeu o conceito de g ênero discursivo, 
segundo a con cep ção de Bakhtin (2000), qu ando ele é capaz de reconhecer questões 
dissertativas de prov as co mo u m gên ero discursivo porque é u ma forma típica de 
enunciado , que se concretiza em condições  e com finalidad es esp ecíficas em 
determinadas  situações de interação soci al. 
 
2. Procedimentos  metodológicos 
 
 Após iniciarmos uma pesquisa bibliográfica sobre seqüência didática, 
elaboramos dez atividades visando ao desenvolvi mento de cinco habilidad es: analisar, 
argu mentar, explicar, interp retar e comparar. Selecionamos estas habilidades porque 
foram as mais solicitadas nas provas da graduação e dos Provões, que constituíram o 
corpus da nossa p esquisa na caract erização do gênero discursivo qu estões dissertativas 
de provas . 
 Neste trabalho , apresentaremos u ma seqüência didática, des envolvida em 4 
aulas divididas em dois dias, co m u ma d as atividades propostas já realizada, analisada e 
avaliada. 
 
Seqüência didática 
 Nível apropri ado  A proposta sugerid a a s eguir pode s er aplicada em vários 
níveis de escolaridade, desde que seja adapt ada à série em questão. 

1. Objetivo esp ecífico  
O aluno dev erá ser cap az d e transformar o enun ciado da questão interrogativa 

direta em instrucional .  
2. Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais associados  
Os conteúdos con ceituais de suport e são: os conceitos de frase interrogativa 

direta e de fras e instrucional. Quanto aos procedi mentais: o domínio dos mecanis mos de 
trans formação de questão interrog ativa direta em instrucional . Quanto aos atitudinais: 
interesse e es forço para co mpreend er o qu e é solicitado  nas qu estões. 

3. Conhecimentos prévios  
Os conhecimentos prévios mais i mport antes são: as estratégi as de leitura e a 

capacidade de an álise. 
4. Atividades de ensino/aprendizagem   
Foram seguidos os  seguintes p assos: 

a) Antes da leitura dos enunciados, ativamos os conheci mentos prévios dos 
alunos, rel emb rando co m eles os conceitos de frase interrog ativa diret a e de 
frase instrucional. Passamos a algu mas exempli fi caçõ es, transformando 
questões interrogativas diret as em instrucion ais. Nessa convers a, condu zi mos 
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os alunos à percep ção da ausência de verbos no modo i mperativo, nas questões 
interrogativas di retas . Por outro  lado , identi ficamos a presença desses v erbos, 
que direcionam p ara a h abilidade p retendida, n as questões instrucion ais. 

b) Durante a leitura dos enunciados, lembramos  aos alunos a atenção dispendida 
aos procedimentos da etap a anterior, en fatizando a necessidad e de se usarem 
verbos que conduzem à habilidade pret endida, a fi m de facilitar a co mpreensão 
dos enunciados para que os alunos possam expor co m mais propri edad e seus 
conheci mentos a resp eito do qu e lhes  é solicitado. 
Foi chamada a atenção dos alunos para marcas lingüísticas ou palavras-ch ave 

que forn ecem pistas nas estratégias  de leitura. Por exemplo , a p resen ça do prono me 
interrogativo por que sugere co mo respostas u ma argumentação , ou u ma análise, ou 
u ma explicação, ou  ainda u ma comparação, conforme veri ficamos em: 
  Por que o  carro  X é mais vendido que o carro Y? 

c) Após a l eitura dos enunci ados, d eterminamos que a tarefa fosse feita no 
período máxi mo de 50 minutos. Foi solicitado aos alunos qu e, 
individualmente, realizassem a atividade proposta, constando de 10 questões. 
Chamamos-lh es a atenção p ara os comentários feitos nos dois passos 
anteriores. No  decorrer d esse trabalho, não houv e nenhu ma interferên cia do 
pro fessor. 
Dos 17 participantes, 3 realizaram a tarefa em 30 minutos, prazo inferior ao 

estipulado. Entre os 14 alunos restantes, 10 ocuparam de 30 a 50 minutos, e 4 
participantes não cons eguiram terminá-la no prazo previsto. Foram-lhes dados mais 5 
minutos para concluí-la. O encerramento da atividade coincidiu co m o término da aula. 

d) O co mentário dos resultados com os alunos, refo rçando os pontos fracos, 
ocorreu no dia s eguinte. Colocamos no  quadro alguns exercícios s emelhantes 
aos realizados, para que a class e, co m o respaldo do pro fesso r, tentasse 
resolvê-los oral ment e. Ness a atividade, eles demonstraram  melhor 
desempenho. 
Na primeira atividade, os alunos d everiam transfo rmar os enun ciados das 

questões interrogativas diretas em instrucionais, usando verbos esp eci fi cadores do 
comportamento que s e desejava v erificar. Esperava-s e que eles se aproxi massem das 
seguintes respostas: 
1) Explique competên cia lingüística. 
2) Explique por que a aula do  pro fessor A é melhor que a do  professor B. 
3) Analise a pertinência de se avaliar atrav és da p ergunta do aluno. 
4) Explique (ou justi fique) a afirmação: A reprov ação, ped agogicamente, n ão é a 

melhor solução . 
5) Argu mente sob re a necessidade ou n ão d e o aluno fazer prova. 
6) Comp are os dois textos e justi fique o  emprego das variantes  lingüísticas. 
7) Argu mente sob re a import ância de se curs ar o nível superior. 
8) Argu mente: A  ética é i mprescindível a qu alquer profissional. 
9) Analise e justi fique a postura pro fissional do p ro fesso r X. 
10) Analise a invas ão dos Estados Unidos no  Iraque e posicione-se a favor ou contra. 
 
3. A nálise dos dados  do quadro 1 
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 O quadro  1, a seguir, mostra os resultados  dessa atividade. 

Questões Resposta aceitável Resposta inaceitável Resposta parcial mente 
aceitável 

 número de alunos % número de alunos % núm ero de alunos % 
1ª 15 88,23 2 1,17   
2ª 10 58,82 4 23,53 3 17,65 
3ª 4 23,53 10 58,82 3 17,65 
4ª 7 41,17 6 35,30 4 23,53 
5ª 3 17,65 3 17,65 11 64,70 
6ª 13 76,47 3 17,65 1 0,58 
7ª 5 29,40 6 35,30 6 35,30 
8ª 7 41,17 4 23,53 6 35,30 
9ª 6 35,30 3 17,65 8 47,05 

10ª 3 17,65 6 35,30 8 47,05 
Quadro 1   Resultados  da atividade de trans formar enunci ados de questões 
interrogativas diretas em instru cionais 
 
 Os dados do quadro 1 rev elam-nos, p ela porcentagem,  que, no cô mputo geral,  
a maior parte dos alunos respond eu satis fatoriamente ao solicitado. Seguem-s e, em 
ordem decrescent e, as  questões p arcialmente aceitáveis  e as inaceitáv eis. 
 Consideramos  co mo parcial mente aceitáveis  aquel as em que foram 
emp regados verbos ou exp ressões que se ap ro xi mavam do ideal esperado. 
Classi ficamos  co mo inaceitáv eis as  que não  atend eram à proposta po rque foram 
reelaborad as em forma de interrogativa direta e não de instrucionais. Tamb ém 
receberam esta últi ma classsi ficação aquel as que se distanciaram d as possíveis 
respostas. 
 A questão co m o maior nú mero  de resposta aceitável foi a pri meira, na qu al o  
enunciado proposto pelo professor dei xava mais evidente a h abilidade pret endida. As 
demais apresentavam, pelo menos para o professor, o mes mo grau de dificuld ade. No 
entanto, as respostas aceitáveis oscilaram entre 13   (questão  6) e 3 (questões 5  e 10).   
 
5. Algumas considerações 
 
 Os resultados , apresentados no quad ro 1, rev elaram qu e há necessidad e de u m 
trabalho mais sistemático co m os alunos. Acreditamos que a prática constante do gênero 
discursivo questões dissertativas de provas, aliada a um trab alho sistematizado co m a 
linguagem, so mada às condições d e ensino e aprendi zagem adequ adas , oferecidas p elo 
pro fessor, permite ao aluno tornar-se, grad ativamente, um leitor profi ciente desse 
gênero e, cons eqüentemente, expor, co m mais prop riedade e segurança, seus 
conheci mentos a resp eito do qu e lhe é solicitado. 
       
RESUMO: Este trabalho pret ende apres entar u ma pesquisa-ação realizad a na s ala de 
aula, seus objetivos, sua fundamentação teó rica, sua metodologia e alguns resultados de 
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u ma seqüência did ática p ara o desenvolvi mento de habilidad es de leitura do gênero 
discursivo questões  dissertativas de p rovas no ensino superior. 
  
PALAVRAS-CHA VE: seqüênci a didática; habilidades de leitura; questões dissertativas 
de provas. 
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