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RESUMO 
 
 

Cientes da necessidade de despertar o espírito crítico nas crianças e jovens e vendo-nos em 
contato com turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental, pensamos ser pertinente 
trabalharmos, além dos conteúdos corriqueiros de língua portuguesa, o desenvolvimento de 
senso crítico. Visando contribuir com a educação e incentivar a atividade crítico-reflexiva em 
alunos do Ensino Fundamental, tivemos como objetivo incutir nos alunos o hábito de questionar 
e desenvolver uma opinião sobre diversos assuntos, bem como ensiná-los a utilizar-se de sua 
própria língua materna, tanto oralmente, quanto de forma escrita e estruturada, para reivindicar 
as questões que permeiam esses questionamentos.. O projeto foi aplicado em quatro aulas 
semanais durante o segundo trimestre de 2013 em duas classes de 8º ano com 
aproximadamente 35 alunos (com faixa etária entre 13 e 14 anos) em uma escola da rede 
municipal de Taubaté. Selecionamos o nosso material fazendo o uso da revista Mundo 
Estranho, em que há uma sessão denominada “Debate que eu gosto”. Nesta sessão, é dado 
um tema relacionado e contextualizado de acordo com algum acontecimento recente, assim 
como um debate com argumentos a favor ou contra ao tema e à questão proposta, 
normalmente opiniões de pesquisadores e professores. Fizemos a escolha deste material 
especialmente por ser uma revista jovem e com uma linguagem de fácil entendimento para 
alunos do Ensino Fundamental, mas que, apesar disso, os temas tratados costumam tratar de 
política, educação, economia, entre outros. Em nossa primeira aula, utilizamos o debate da 
edição 126 da revista Mundo Estranho cujo tema era “Aparelhos eletrônicos devem ser 
liberados em sala de aula?”. Nossa segunda aula baseou-se no debate da edição 135 da 
mesma revista cujo tema era “Escolas devem instalar câmeras de vídeo em sala de aula?”. A 
terceira aula, valeu-se do debate da edição 139 da revista Mundo Estranho cujo tema era 
“Líderes religiosos devem ser proibidos de atuar na política?” Em todas as aulas realizamos 
uma discussão e pedimos uma produção escrita acerca do tema tratado pedindo um 
posicionamento, e a justificativa para tal, do aluno. Em nossa quarta e última aula, levamos um 
exemplo do gênero Artigo de Opinião com todas as suas partes subdivididas, explicamos quais 
são as partes do Artigo de Opinião e, após o debate realizado em sala de aula, pedimos para 
que os alunos realizassem uma produção escrita do gênero proposto, apresentando todas as 
suas partes constituintes. Durante a realização dos debates, percebemos que os alunos 
passaram a questionar as diversas situações que vivem dentro e fora da escola: sobre o uso 
das câmeras em sala de aula, os alunos questionaram a existência delas em suas salas e a 
ausência do equipamento no bicicletário, local onde seriam muito úteis a fim de evitar furtos. 
Durante a elaboração de suas opiniões acerca dos temas discutidos em sala, percebemos que, 
apesar de os alunos ainda não conhecerem propriamente o gênero, as opiniões que davam por 
escrito eram bem desenvolvidas e apresentavam algumas partes – quando não todas – do 
gênero Artigo de Opinião. Analisou-se principalmente que, mesmo não enfocando aqui o 
conceito do gênero artigo de opinião, a coerência dos argumentos – e portanto um senso 
crítico-reflexivo mais desenvolvido – corrobora a motivação do projeto que visava, 
principalmente, a formação de uma opinião estruturada e que fugisse, em certa medida, que 
reclamações vãs e de senso comum escolar estudantil. 


