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EM QUE MEDIDA A PESQUISA CONTRIBUI PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DE LÍNGUA 
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PORTUGUESE LANGUAGE? 
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RESUMO: Com o advento dos novos meios de informação e comunicação vistas aos avanços tecnológicos, é perceptível 
que o professor precisa lançar mão de novas estratégias de pesquisa em sala de aula, sem ter que recorrer às técnicas 
superficiais. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo estimular os alunos a desenvolver maneiras de absorção 
do conteúdo de Língua Portuguesa, por meio da pesquisa. Para tanto, foram utilizados dados oriundos da sequência 
didática, aplicada com a turma do 1º ano Técnico do CETEP, em Ipiaú – BA , a partir do PIBID vinculado ao Curso de Letras– 
UNEB, Campus XXI. A metodologia empregada foi à pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, relacionados as teorias 
de Bagno (2007) e Demo (2007). Conclui-se se, portanto, que a pesquisa é essencial e por meio dela é possível 
desenvolver aulas mais interessantes. 
PIBID; Pesquisa; Língua portuguesa. 
 
ABSTRACT: With the advent of new means of information and communication in view of technological advances, it is 
noticeable that the teacher needs to use new research strategies in the classroom, without having to resort to superficial 
techniques. In this sense, the present work aimed to encourage students to develop ways of absorbing Portuguese 
language content, through research. For this, data from the didactic sequence, applied with the 1º st year Technical class 
of CETEP, in Ipiaú – BA, from the PIBID linked to the Letters Course – UNEB, Campus XXI. The methodology used was a 
qualitative bibliographic research, related to the theories of Bagno (2007) and Demo (2007). It is concluded, therefore, that 
research is essential and through it it is possible to develop more interesting classes. 
PIBID; Search; Portuguese language. 
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