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RESUMO 

A imensa variedade de gêneros textuais existentes manifesta, verbalmente, as nossas 

diversas necessidades de interação social mediada pela linguagem, oral e escrita. Sendo 

assim, devemos explorar o estudo dos gêneros em nossas aulas de língua materna ou 

estrangeira. No entanto, para selecionar um desses gêneros e explorá-lo 

pedagogicamente em sala de aula devemos ter familiaridade com ele, com suas formas 

de circulação, funcionamento e função. A partir do exposto surge o nosso problema de 

estudo: o trabalho com o gênero conto aliado a análise linguística pode ser um atrativo 

positivo para o ensino- aprendizagem da língua? A nossa hipótese é que um trabalho 

com gênero bem organizado didaticamente e aliado a AL, deve funcionar como uma 

importante proposta de trabalho que pode auxiliar o ensino- aprendizagem da língua. 

Sendo assim, este estudo objetiva em termos gerais, apresentar uma proposta de 

trabalho com o gênero conto no qual procuramos mostrar a estrutura e funcionamento 

desse gênero; instigar os alunos a entrarem em contato com esse tipo de gênero e a 
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reconhecerem as características da tipologia narrativa presente; desvendar a função dos 

recursos linguísticos na construção de sentidos desse gênero através da AL (analise 

linguística). Como embasamento teórico teve: Bakhtin (1981); Dolz e Schneuwly 

(2004); Marcuschi (2002); Oliveira e Castro (2008); Dionísio, Machado, Bezerra 

(2005). 

PALAVRAS – CHAVE: Análise Linguística. Gêneros textuais. Conto.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A imensa variedade de gêneros textuais existentes manifesta, verbalmente, as 

nossas diversas necessidades de interação social mediada pela linguagem, oral e escrita. 

Sendo assim, devemos explorar o estudo dos gêneros em nossas aulas de língua materna 

ou estrangeira. No entanto, para selecionar um desses gêneros e explorá-lo 

pedagogicamente em sala de aula devemos ter familiaridade com ele, com suas formas 

de circulação, funcionamento e função. 

Essa proposta de trabalho com a linguagem se insere num paradigma 

sociointeracionista de língua, que toma o gênero não como simples estrutura formal, 

mas como parte da atividade humana e, portanto, organizado em função de seus 

objetivos comunicativos que ajudam a cumprir, nos diversos contextos de interação 

social ( MARCUSCHI, 2002; BAZERMAN, 2005). 

Assim pretende-se saber se o trabalho com o gênero conto aliado a análise 

linguística pode ser um atrativo positivo para o ensino - aprendizagem de língua? Uma 

vez que a importância de se conhecer um gênero (conto) e suas especificidades pode ser 

interessante para aguçar o gosto pela leitura e a discussão dos aspectos da Analise 

Linguística a serviço desse gênero, ajudando aos alunos a entenderem a dinâmica de sua 

construção, facilitando assim também o processo de produção e uso da língua. 

Em função do problema deste estudo, hiposteniza-se que um trabalho com gênero 

bem organizado didaticamente e aliado a Analise Linguística, deve funcionar como uma 

importante proposta de trabalho que pode auxiliar o ensino- aprendizagem da língua. 
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 Desse modo, objetiva-se apresentar uma proposta de trabalho com o gênero conto 

no qual mostra-se a estrutura e funcionamento do gênero, de modo a instigar o contato 

com  tipo e as características da tipologia narrativa presente, onde se desvenda a função 

dos recursos linguísticos na construção de sentidos desse gênero através da análise 

linguística ao passo em que pode-se perceber e compreender a intergenericidade 

presentes nos contos de Chaucer. 

Nesse sentido, são utilizadas as sequências didáticas produzidas a partir do que 

propunha Dolz e Schneuwly (2004); com discussões e definição de gêneros na 

perspectiva de compreender onde e como acontecem os gêneros a partir de 

(MARCUSCHI, 2008); (BAZERMAN, 2005); (BAKHTIN, 2003) e outros que 

contribuem para o desenvolvimento deste estudo. 

Nessa perspectiva, tem-se como objeto estudo a análise linguística do gênero 

conto “The Nun‟s Priest‟s Tale” (O Conto do Padre da Freira), que constitui uma fábula 

por conferir um debate entre animais. Interessante também para o trabalho com 

intergenerecidade. 

 

2. ANALISE LINGUÍSTICA 

 

Compreendemos por análise linguística, como o processo reflexivo de léxico e 

gramático na construção composicional - concretizada em textos pertencentes a 

determinados gêneros textuais, considerando seu suporte, meio e época de circulação e 

produção comunicativa veiculada ao processo de leitura, de construção e de escrita 

textual. 

Desse modo, se sugere, pois, que siga-se as sequências didáticas de Dolz e 

Schneuwly (2004), para que possa ser levada a efeito a análise linguística em dois 

momentos, dentro do esquema da figura 1 na parte da apresentação geral para a 

proposta de trabalho, um na mobilização dos recursos linguístico e expressivos, 

causando assim a produção de sentidos no processo de leitura na abordagem dos 

gêneros textuais em que o texto se apresenta, e dois no momento da escrita de texto, 

local de aplicação dos elementos composicionais, formais e coesivos das características, 

recurso e estilo do gênero textual selecionado para o processo de análise e elaboração de 
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texto como produção final do gênero trabalhado, sempre de acordo com a situação de 

comunicação, socialmente produzida. 

Nesse sentido, como este estudo é uma proposta de trabalho de caráter linguístico 

voltado para a língua inglesa, o qual aborda o gênero conto The Nun‟s Priest‟s Tale da 

referida língua, cabe ao professor, em sala de aula, estimular esses momentos, 

trabalhando como mediador, no sentido de contribuir para ampliar a competência dos 

seus alunos nas práticas discursivas, como se pode ver a partir da perspectiva de Lima 

(2009), que através do uso da língua, como se espera que faça, o professor realize um 

trabalho coerente, atingindo assim a função de mediador do ensino aprendizagem: 

Se o profissional de língua estrangeira não fizer uso do idioma na sala de 

aula, ele estará abrindo mão da qualificação que mais o caracteriza e que o 

distingue de professores de outras matérias: a sua condição de ser bilíngue, 

de poder transitar entre duas culturas, a materna e a estrangeira. O que nós 

esperamos de um professor de inglês, espanhol ou japonês? Que ele fale o 

referido idioma estrangeiro e tenha uma competência profissional na 

metodologia de ensino de língua estrangeira (LIMA, 2009, p.17). 

Dessa forma, o domínio da linguagem gramatical, lexical, discursiva e fonológica 

ganha propriedades de sentido na e pela comunicação real voltada para a AL, uma vez 

que o professor estará trabalhando o referido gênero oral e escrito nas sequências 

didáticas, mais adiante descritas.  

Dessa maneira, a AL deve ser uma proposta que deve ser posta em prática, pois 

proporciona uma nova orientação para o ensino, baseado na leitura e escrita de textos, 

da análise dos problemas encontrados nos textos, em vez de apenas exercícios 

estruturais de gramática. 

Assim, no que se pode conferir nas discussões de Mendonça (2006), a AL é 

conveniente a uma reflexão das questões tradicionais de gramática de produção textual 

no que diz respeito à coesão e coerência dentro do texto, adequação do texto aos 

objetivos pretendidos pelo professor, objetivo este, proposto neste trabalho, de levar os 

alunos a desvendar a função dos recursos linguísticos na construção de sentidos do 

gênero conto através da AL (análise linguística), bem como a organização e inclusão de 

informações.  

Sendo assim, a AL engloba os estudos gramaticais, mas a partir de um novo 

modelo, na medida em que os objetivos alcançados se adequam a outros aspectos não 
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condizentes ao proposto pela gramática, como descreve Mendonça (2006, p.103), “O 

termo análise linguística não foge à regra, ou seja, surgiu para denominar uma nova 

perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas 

ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos”. 

Dessa forma, para considerar o ensino de língua inglesa na expectativa de um 

trabalho com a análise linguística a serviço do gênero, busca-se em Mendonça (2006), 

referente a AL na língua materna um caminho de eixo comum, numa perspectiva 

sociointeracionista de língua, onde a AL constitui um dos três eixos básicos de língua 

materna, ao lado da leitura e da produção textual. Por isso, a análise linguística 

apresenta como objetivo central refletir sobre os elementos e fenômenos linguísticos, 

considerando o desenvolvimento das habilidades de falar, ouvir, ler e escrever os textos 

na língua alvo como visto em Lima (2009), o professor ao transitar entre a língua 

materna e estrangeira seja capaz de assumir seu papel de mediador. 

Nesse aspecto, a posição do professor não pode ser centrada unicamente em regras 

gramaticais e exercícios de memorização. O ensino exige um exercício prático pautado 

na comunicação e na interação entre os indivíduos com papel de trabalhar o sentido, 

como propõe as OCEM (2006), no desenvolvimento de sujeitos letrados. 

 

3. GÊNEROS TEXTUAIS 

 

A origem dos gêneros se desenvolve a partir da necessidade de comunicação 

humana, de principio com a comunicação oral e com o tempo surge à escrita para 

registrar os acontecimentos. Assim a fala e a escrita são componentes fundamentais da 

língua, por serem ricos em gêneros primários e secundários. 

Assim, nesse contexto, a divisão dos gêneros discursivos apresenta uma 

diferença que vale dizer importante e essencial apresentada por Bakhtin (2003, p.263) 

como gêneros primários (simples) “que se formaram nas condições da comunicação 

discursiva imediata”, ou seja, do cotidiano, descritos como “determinados tipos de 

diálogo oral – de salão, íntimo, de círculo, familiar – cotidiano, sociopolítico, filosófico, 

etc.” (p.268) e, gêneros secundários descritos como: 
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(complexos – romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os 

grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. 

(BAKHTIN, 2003, p.263). 

 

 Essa diferença entre os gêneros primários e secundários, segundo Bakhtin 

(2003), mostra a importância da distinção da extrema heterogeneidade dos gêneros 

discursivos e entendimento da natureza geral do enunciado. Sendo a extrema 

heterogeneidade entendida como a distância dos gêneros no sentido e forma, ligados um 

ao outro como um só. 

No entanto, a diferença entre os gêneros primários e os gêneros secundários está 

no tipo de contato com a ação, ação linguística ou não. É na ação da linguagem que os 

gêneros primários se estabelecem e é através de outros mecanismos que os gêneros 

secundários se fixam, assim, o processo de formação dos gêneros (primários e 

secundários), ao se associarem produz outros gêneros, um sustenta o outro, formando a 

natureza geral do enunciado, como pontua Bakhtin (2003, p.263), “No processo de sua 

formação eles se incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se 

formaram nas condições de uma comunicação discursiva imediata”. 

 Assim, portanto, Bakhtin (2003), diz que os gêneros se originam como estruturas 

ou partes fundamentais do enunciado, sendo, portanto, de infinita heterogeneidade 

devido às necessidades de comunicação humana, ricos em quantidades para os diversos 

fins da atividade comunicativa, onde cada campo de utilização da língua elabora 

diversos tipos de gêneros para determinados contextos e utilidades. Assim eles são ricos 

e infinitos 

Porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 

porque cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo (BAKHTIN, 2003, p.262). 

 

A origem dos estudos dos gêneros discursivos começou na antiguidade como 

uma qualidade típica de lavor primoroso, sem nunca ser estudado em sua abrangência 

linguística geral e tipos enunciativos, local onde Bakhtin (2003, p.263) diz que se 

estudavam os gêneros retóricos jurídicos e políticos, o que encobria sua natureza 

linguística geral.  
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       Marcuschi (2008), diz que o estudo dos gêneros “surgiu com Platão e Aristóteles, 

tendo origem em Platão a tradição poética e em Aristóteles a tradição retórica”, no que 

Bakhtin (2003), diz que tais estudos seguiram ate os dias atuais numa perspectivos de 

estudo artísticos literário, no âmbito da literatura, sendo delimitado na Idade Média e 

ganhou espaço nos dias atuais, a partir de diversas linhas de estudo, como é apresentado 

por Marcuschi (2008). 

E muitos estudiosos de áreas diversas estão se interessando cada vez mais por 

ele, tais como: Teóricos da literatura, retóricos, sociólogos, cientistas da 

cognição, tradutores, linguistas da computação, analistas do discurso, 

especialistas no ensino de inglês para Fins Específicos e professores de 

língua (MARCUSCHI, 2008, p.148-149). 

 

       Assim, para complementar, Bakhtin (2011, p.264), diz que os trabalhos com a 

língua em seus  modos de uso oral escrito faz parte de quase todos os campos da 

linguística e da filologia.  

Nessa perspectiva, faz-se importante dizer que os gêneros em sua grande 

diversidade são restritos a uma tipificação ou tipologias textuais, as quais Koch, Boff, 

Marinello (2010, p.19), dizem que “as tipologias textuais são ferramentas essenciais a 

serviço dos gêneros textuais, e seu domínio é fundamental no trabalho com leitura e 

produção de texto”, onde são apresentadas as tipologias textuais: narrativa, descritiva, 

injuntiva, dissertativa, preditiva, explicativa e dialogal como as mais usadas, como são 

resumidas: 

 Narrativa: relata situações, fatos, acontecimentos, reais ou imaginários; 

 Descritiva: apresenta propriedades, qualidades, características de objetos, 

ambiente, ações, ou estados; 

 Dissertativa: constrói uma opinião de forma progressiva, utilizando uma 

argumentação coerente e consistente; 

 Injuntiva: objetiva incitar à realização de uma situação; 

 Explicativa: faz compreender um problema da ordem do saber, a partir da 

investigação de uma evidência; 

 Preditiva: é uma descrição, narração ou dissertação futura em que o enunciador 

antecipa situações cuja realização será posterior ao tempo da enunciação; 

 Dialogal: concretiza-se nos discursos interativos dialogados (KOCH; BOFF; 

MARINELLO, 2010, p.28).  

 

Para Marcuschi (2002), Tipologia Textual é um termo que deve ser usado para 

designar uma espécie de sequências teoricamente definida pela natureza linguística de 

sua composição, no entanto, todos os gêneros textuais se inserem em cada uma dessas 
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tipologias. No entanto, através dos tipos de gêneros podem-se indicar além das 

produções textuais, as atividades humana como organização de trabalhos, realizações 

diversas, esporte, trabalho de sala de aula etc. como aponta Bazerman (2005, p.31), ao 

dizer que “os gêneros tipificam muitas coisas além da forma textual. São partes do 

modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais”. 

4. O GÊNERO CONTO 

O conto é uma das formas de narrativas mais antigas. Desenvolvido na 

transmissão de mitos, fábulas e lendas através da oralidade, esteve presente 

ininterruptamente na produção de literatura de diferentes povos e culturas, assim, 

também tornou o desenvolvimento de diversas línguas possíveis, como podemos ver em 

Burgess (1996), ao tratar do tema “a literatura inglesa”, ele diz que a língua se 

desenvolve pela literatura e traz as considerações para Geoffrey Chaucer (1340-1400),  

que de certa forma criou a língua inglesa a partir dos contos de Canterbury, autor do 

qual não poderia deixar de falar, uma vez que a proposta de trabalho a partir deste 

estudo é feita com uma das rescritas dos contos de Chaucer. 

O gênero conto apresenta uma historia curta e simples, o qual Gotlib (2003, p. 

16), dizer que “O conto é uma narrativa breve; desenrolando um só incidente 

predominante e um só personagem principal, contém um só assunto cujos detalhes são 

tão comprimidos e o conjunto do tratamento tão organizado, que produzem uma só 

impressão”. 

Desse modo, o gênero conto apresenta características que a partir de uma 

estrutura que é essencialmente objetiva, horizontal e narrado em 3ª pessoa, que foge de 

sua forma física para a realidade viva, presente, concreta. A linguagem é objetiva, 

normalmente utilizando-se de metáforas de imediata compreensão para o leitor, não 

sendo necessárias abstrações e preocupar-se com o rebuscamento. A trama é linear e 

objetiva, a qual segue uma cronologia, de modo que os fatos se sucedem numa 

continuidade semelhante à vida real. Das características ainda tem o foco narrativo em 

1ª e 3ª pessoas que transmite uma única impressão. Esta apresentação das características 

foi fita com base no texto do sit. (http://www.asesbp.com.br/literatura/conto.htm). 

http://www.asesbp.com.br/literatura/conto.htm
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Assim, Gotlib (2003), diz que o conto literário não tem compromisso fixo com a 

realidade, misturando-se, pois com o fictício e que o escritor pode inventar modos de 

representar a realidade, onde os modos de se contar uma história, responde apenas as  

técnica e estilo da tipologia narrativa. Considerando que o conto é o gênero de menor 

tamanho, em questão da brevidade. 

 

5. BRIEF CONSIDERATIONS ON THE CANTERBURY TALES AND THE 

NUN'S PRIEST'S TALE 

 

The Canterbury Tales is a collection of stories written in Middle English by 

Geoffrey Chaucer in the 14th century (two of them in prose, the rest in verse). The 

tales, some of which are originals and others not, are contained inside a frame tale and 

told by a group of pilgrims on their way from Southwark to Canterbury to visit the 

shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury Cathedral. 

       The themes of the tales vary, and include topics such as courtly love, treachery, 

and avarice. The genres also vary, and include romance, Breton lay, sermon, beast 

fable, and fabliau. The characters, introduced in the General Prologue of the book, tell 

tales of great cultural relevance. 

Genre: a beast fable, of the sort best known to us in the collection attributed to the 

Hellenistic African slave, Aesop. The antagonist in this tale has his own "series" of 

beast fables, the "Reynard the Fox" tradition, which exists in many manuscripts in both 

French and English. In effect, he's doing a "guest shot" here, but his character would 

have been extremely well known to Chaucer's audience and his "modus operandi" as a 

chicken thief and liar fits the type perfectly.    What makes this a beast fable for adults, 

and how does the debate between Chaunticleer the rooster and Pertelote his "wife" 

parody human attitudes and values?  Would you consider C and P to be "round" or 

"flat" characters, and what does that do to your feelings and thoughts about this fable? 

Characters: the poor but self-sufficient and honest widow; Chaunticleer, the 

handsomest, best-educated, and most perceptive rooster yet seen in life or literature; 

Pertelote, his favorite consort among the hens; a murdered traveler who appears in a 

dream to his friends in Chaunticleer's inset tale to prove dreams really do foretell the 
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future; the col-fox, a sometime "dinner host" of Chaunticleer's father and mother; the 

dogs, Colle, Talbot and Gerland; Malkyn the maid-servant. 

Summary: The rooster, dreaming of an attack by a large, furry, red animal, is advised 

by his wife not to worry because a little laxative will put things right.  The rooster, 

proud of his learning, decisively defeats his wife's argument by citing classical authors, 

including one author's anecdote about a murdered traveler who, in a dream, tells his 

companions where his killers have hidden his body.  The rooster, satisfied, has a little 

"whoopee" with Pertelote and then goes to the barnyard where he encounters the fox.  

The fox, asking the rooster to sing so he can experience the rapture of hearing him, nabs 

the rooster by the throat and is chased by the entire household.  The rooster, thinking 

quickly, tells the fox that if he were in the fox's position, he should surely turn and shout 

defiance at the pursuers.  The fox, proud of his success, does so and the rooster flies 

away into a tree.  The fox tries to trick him again, but the wily bird triumphs.  

 

6. APRESENTAÇÃO GERAL PARA A PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Seguindo o modelo das sequências didáticas de Dolz & Schneuwly (2004), da 

figura 1 logo abaixo, desenvolve-se, pois, a proposta de trabalho com a perspectiva de 

trabalhar o conto “The Nun‟s Priest‟s tale”, o qual constitui uma fábula por conferir um 

debate entre animais, apresentando-se neste dialogo três contos curtos, de onde será 

retirado um para apresentar uma breve análise linguística. 

FIGURA 1 

  

Fonte: Esquema da sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2011, p.83). 
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Na apresentação da situação faz-se um levantamento a respeito do gênero 

conto, com sua definição e estruturação dos aspectos composicionais, apresentando as 

sequências narrativas com estrutura e característica do conto, divulgando o que será 

realizado. 

Como produção inicial fazer uma atividade de observação e de análise do conto, o qual 

se mostra um modelo ao fim deste trabalho, em seguida fazer uma leitura de modo que 

os alunos entrem em contato com a língua e assim escutando o modelo do gênero, 

reconheçam os temas trabalhos. 

No modulo 1 fazer uma seleção de temas para que os alunos escrevam um conto. 

No modelo 2 fazer um levantamento de vocabulário com adjetivos, advérbios,verbos, 

preposições e substantivos, conferindo assim um desenvolvimento enciclopédico e 

cultural da respectiva língua. 

No modelo 3  desenvolver estudo com os elementos gramaticais, estabelecendo os 

tempos verbais de presente, passado e futuro com suas respectivas formas sintáticas.  

Na Produção final produzir a escrita de um texto que se aproxime do gênero estudado 

podendo ainda ser feito um momento de socialização onde os alunos poderão fazer a 

leitura e ou apresentação de seu texto em perspectivas diversas.  

Esse modelo de sequencias didática está de acordo com Lima (2009, p.30), 

referente ao ensino aprendizagem de língua inglesa, uma vez que este é de natureza 

social e responde a legalidade do Ministério da Educação (MEC), como determina os 

PCN. No entanto, o professor contribui para o desenvolvimento do estudante no 

processo de leitura e conhecimento dos meios linguísticos presentes no texto, 

reconhecendo ainda os gêneros e as tipologias, tornando assim as atividades fácil de ser 

realizada. 

6.1 APRESENTAÇÃO PRÁTICA DA ANÁLISE LINGUÍSTICA EM UM 

FRAGMENTO DO CONTO 

 

Fragment 
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Two men wanted to sail across the sea, but they had to wait for the right wind.  They 

went to stay in a city near the sea, and decided to sail early the next day. They went to 

bed in the same room. They were happy that they could start their journey soon.  

But in the night one of the men dreamed that he saw a man in their room. This man 

said to him, ‘If you sail tomorrow, you’ll die. Stay here, in the city, for one more day. 

Then you‟ll be safe.‟  

The man woke up and  told his friend the story, but his friend laughed at him. He 

didn’t believe that the dream was true.  

„the wind‟s right today,‟ he said. „You stay here if you want to wait. I‟m  

leaving. Dreams  mean  nothing! Goodbye!‟ 

He walked away and the man never saw his friend again. 

 The ship sailed onto some rocks, and all the men in it were killed.  

7. SOME ASPECTS OF LINGUISTIC ANALYSIS, WHICH CAN BE 

HIGHLIGHTED ON THIS GENRE 

 

The first sentence in bold presents aspects of the tale as a possible topic, the 

presentation, which is also a phrase referring to the past tense. 

 

• The second sentence in bold represents a dialogue or actions, according to the 

grammar shows a first conditional sentence. 

 

•Third sentence in bold is the complication of the story, finding themselves in the form 

of negative simple past and past of verb to be. 

 

• The fourth sentence in bold shows the climax of the story through the past simple 

sentence and possessive pronouns. 

 

• The fifth and last sentence in bold shows the outcome with prepositions, simple past 



___ 

1- Acadêmico do 6º período de Letras, do campus III, UNEAL (OLIVEIRA, John Hélio Porangaba de). 

2-Professora mestra do curso de Letras da UNEAL (CARDOSO, Maria Verônica Tavares Neves). 

 

 

• The presence of past tense is a outstanding characteristic of the tale genre, such as: 

(wanted, had, went, decide, were, said, dreamed, saw, walked, woke up, laughed, sailed, 

did not believe. 

 

8. APRESENTAÇÃO DE COMO TRABALHAR O PLANO DE ENSINO 

COM O GENERO SEGUINDO O MODELO DAS SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS DE DOLZ & SCHNEUWLY 

 

Modalidade / Nível de Ensino: Ensino Médio 

Componente Curricular: Língua Inglesa e Literatura 

Tema: Gêneros textual conto e a análise linguistica 

  

DADOS DA AULA 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 

O aluno poderá aprender o que é o gênero conto, a estrutura e funcionamento, 

reconhecer as características da tipologia narrativa presente no conto, desvendar a 

função dos recursos linguísticos na construção de sentidos desse gênero através da 

análise linguística, ou seja, dos elementos gramaticais e ainda perceber e compreender a 

intergenericidade presente no conto. 

 

Duração das atividades 

 

Esta atividade pode durar de 6 aulas até  todo um semestre, dependendo de como o 

professor queira abordar cada modalidade de execução das sequencias didáticas 

referente ao esquema de Dolz & Schneuwly (2004). 

 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 
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É importante que os alunos já possuam os conhecimentos básicos sobre o gênero 

narrativo conto e estes devem ser estimulados e acrescentados pelo professor, através de 

conversas informais, pesquisas orientadas. 

 

Estratégias e recursos da aula 

 

- Conversa informal sobre o autor do conto, Geoffrey Chaucer;  

- Situar historicamente e geograficamente o período vivido por Chaucer e sua 

importância para o desenvolvimento do inglês moderno, por isso ser conhecido como o 

pai do inglês moderno. 

- proposta de leitura silenciosa do conto selecionado: The Nun‟s Priest‟s Tale (O Conto 

do Padre da Freira), Geoffrey Chaucer; 

- contextualização da época histórica (desenvolvimento da língua inglesa) sobre a qual 

escreve o autor, no texto selecionado (The Nun‟s Priest‟s Tale); 

- pesquisa dos assuntos debatidos, em livros, internet e outros meios de comunicação 

disponíveis; 

-explorar os temas destacados no conto; 

-comparar situações e ações vivenciadas pelos personagens com situações atuais. 

- explorar os elementos gramaticais, adjetivos, advérbios, substantivos, vocabulário etc., 

com o auxilio de gramática e dicionário. 

AULA 1:  APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO: AS CARACTERÍSTICAS DO 

GÊNERO CONTO 

 

- fazer um levantamento a respeito do gênero conto, com sua definição e estruturação 

dos aspectos composicionais, apresentando as sequências narrativas com estrutura e 

característica do conto, divulgando o que será realizado. 

- Para desenvolver esta aula, o professor deverá conversar com os alunos, procurando 

sondar o conhecimento que já possuem, e, solicitando-lhes exemplos de contos já 
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conhecidos por eles; isso em língua materna, para que através disto o professor possa 

desenvolver a aula de maneira mais compartilhada. 

- no laboratório de informática, os alunos poderão acessar sites  para conhecerem um 

pouco mais sobre o gênero literário, revendo os seguintes aspectos deste gênero 

literário: histórico, enredo, elementos estruturais: apresentação, complicação, 

clímax e desfecho. 

 

AULA 2: PRODUÇÃO INICIAL: O CONTO  

 

- fazer uma atividade de observação e de análise do conto, o qual se mostra um modelo 

ao fim deste trabalho, em seguida fazer uma leitura de modo que os alunos entrem em 

contato com a língua inglesa e assim escutando o modelo do gênero. 

No modulo 1 fazer uma seleção de temas para que os alunos escrevam um conto, 

baseado no conto ouvido  e discutido. 

 

- Nesta aula, o professor pedirá a leitura individual e silenciosa do conto: The Nun‟s 

Priest‟s Tale, de Geoffrey Chaucer, disponível no texto que será dado; 

- identificar no conto os elementos estudados na aula anterior (histórico, enredo, 

elementos estruturais); 

- discutir o conteúdo do texto com efeito de trabalhar as funções de sentido exibido no 

enredo, como aspecto da língua inglesa. 

AULA 3: MODELO 2 CONHECENDO MAIS SOBRE O AUTOR 

- Visando conhecer mais sobre Geoffrey Chaucer (biografia, estilo, obra), o professor 

poderá fazer jogos de vocabulários, gramática e figuras interessantes relacionadas ao 

texto e trabalhar com eles em sala de aula; 

- o conteúdo a ser explorado poderá se referir  também ao contexto histórico do conto. 

AULAS 4 E 5:  MODELO 3  
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- desenvolver estudo com os elementos linguísticos mais presentes no texto, 

estabelecendo os tempos verbais de presente, passado e futuro com suas respectivas 

formas sintáticas, referente a aula anterior. 

- fazer um levantamento de vocabulário com adjetivos, advérbios e substantivos, 

conferindo assim um desenvolvimento enciclopédico e cultural da respectiva língua. 

- revisar todo o conteúdo para a próxima aula. 

 

AULA 6: Produção final  

- produzir a escrita de um texto que se aproxime do gênero estudado de acordo com o 

vocabulário e estruturas formais do conto, com o auxilio de dicionários, gramática e a 

orientação do professor; 

- pode ainda ser feito em outra aula um momento de socialização onde os alunos 

poderão fazer a leitura e ou apresentação de seu texto em perspectivas diversas.  

RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Nos recursos complementares, o professor pode usar a criatividade e apresentar recortes 

de filmes retirados da internet com áudio na referida língua para mostrar outros aspectos 

da representação do conto em áudio e vídeo.  

 

AVALIAÇÃO 

 

- No decorrer das atividades, o professor deverá verificar o envolvimento dos alunos nas 

atividades desenvolvidas, dando atenção para os aspectos selecionados e as construções 

de análise, sempre enfatizando as  habilidades do speak, listen and write.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A grande manifestação dos estudos com gêneros textuais possibilita uma grande 

quantidade de teorias e diversas formas de trabalho, assim a análise linguística a serviço 
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do gênero o que é como se faz é um caminho interessante, pois no trabalho com gênero 

conto, se bem organizado didaticamente funciona como um importante mecanismo 

didático – pedagógico auxiliador  do ensino- aprendizagem de uma  língua, como 

também incentiva  o aluno a ler, a fazer o reconto e a retextualização,  como também  

aprender a gostar de um tipo de  gênero literário especifico, sendo conhecedor dos 

aspectos formais e linguísticos que o compõem. 

O conto em inúmeras vertentes e autores pode ser trabalhado em vários caminhos, 

assim como o trabalho com a análise linguística a serviço do gênero conto The Nun‟s 

Priest‟s Tale por ser um clássico vem sendo relido e sempre pode ser abordado em 

inúmeras perspectivas, uma vez que este gênero é uma arte que como toda arte se 

alimenta da mitologia, do subjetivismo, do social, do histórico, etc., faz-se necessário 

saber criar, recontar o que já foi contado, usando a magia infinita das ferramentas da 

linguagem, sempre em evolução. 

Assim, a coerência de estudar este tema como uma importante ferramenta de 

ensino aprendizagem de língua, abre caminho paro um rico repertório de conhecimentos 

culturais, enciclopédico, de vocabulário e também de gêneros, uma vez que o estudo dos 

gêneros em todos os seus aspectos e características nos diversos processos de 

comunicação real e atual, fazem do individuo um sujeito altamente letrado.  

Este estudo foi bastante proveitoso, pois nos revelou as muitas formas de entender 

a importância dos gêneros para a formação do homem. Assim quando oportunidades de 

encontrar temas, personagens, situações semelhantes ou já vistos em contos já lidos ou 

já ouvidos surgirem, tornará possível perceber a presença de fenômeno linguístico 

discursivo, característica de todas as criações literárias, nos aspectos de 

intertextualidade. 

Diante do exposto, foi possível perceber que os resultados obtidos com esse 

estudo podem contribuir para o ensino e aprendizagem e também enquanto graduando e 

pessoa que utiliza diariamente os diversos gêneros discursivos. Assim, o aprendizado é 

um caminho constante de desenvolvimento de sistemas e estratégias, sendo pois vivido 

e realizado diariamente por nós estudantes quer na vida diária, quer nos estudos e 

trabalho.  
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