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A COERÊNCIA TEXTUAL NO ARTIGO DE OPINIÃO: uma proposta de 

intervenção 

 

Michelly Cristiny Soares1 

 

 

RESUMO 

Este artigo é um recorte de um trabalho dissertativo que aborda práticas de ensino-

aprendizagem do gênero artigo de opinião, centrando o olhar na coerência textual. Trata-

se de um estudo interventivo que segue as orientações metodológicas da pesquisa-ação, 

de natureza qualitativa. Teoricamente, é fundamentado, principalmente, nas ideias de 

autores como Antunes (2005), Bakhtin (1997), Dolz; Schneuwly (2004), Koch; Travaglia 

(2015), Marcuchi (2008), relacionadas às concepções de gênero, texto e coerência textual; 

Costa (2004), Kleiman (2012) e Soares (1998), referente ao letramento e Cabral (2016), 

no tocante às Oficinas de Letramento. O lócus da intervenção é uma turma de 9º ano do 

Ensino Fundamental, de uma escola pública da cidade de Assu/RN. Objetiva analisar as 

contribuições da intervenção na prática de ensino-aprendizagem da coerência textual, na 

produção do artigo de opinião, mediada por Oficinas de Letramento. Visando o alcance 

desse objetivo, no processo da pesquisa, ainda em desenvolvimento, foram aplicadas seis 

oficinas de letramento, com seis propostas de artigo de opinião com temáticas escolhidas 

pelos próprios alunos. As oficinas levaram os alunos a desenvolverem diferentes práticas. 

A análise preliminar dos dados demonstrou maior interesse e participação dos alunos nas 

atividades e melhoria do desempenho na produção textual do gênero artigo de opinião, 

notadamente no que se refere à coerência ao expor, argumentar e defender pontos de vista.  

 

Palavras-chave: Coerência textual. Artigo de opinião. Oficinas de letramento. 

Perspectiva crítico reflexiva. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: contextualizando o estudo 

 

O estudo que integra este artigo está sendo desenvolvido vinculado ao Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS. Objetiva analisar as contribuições da 

intervenção na prática de ensino-aprendizagem da coerência textual na produção do artigo 

de opinião, mediada por Oficinas de Letramento. Especificamente almeja: Trabalhar com 

os alunos participantes da pesquisa, os elementos constitutivos do gênero artigo de 

opinião, diferenciando tese de argumento e desenvolvendo/ampliando habilidades de 

coerência na produção de artigos de opinião, em uma perspectiva crítico-reflexiva. 

Identificar as necessidades formativas dos alunos participantes da pesquisa no que se 

refere aos elementos constitutivos do artigo de opinião, focalizando os aspectos da 

coerência, notadamente os relativos à tese e argumento; Refletir sobre as contribuições 

da intervenção vivenciada. 

                                                           
1 Mestranda em Letras – PROFLETRAS/UERN, professora da Rede Estadual lotada na E.E. Marcos 

Alberto de Sá Leitão/11ª DIREC, Assú/RN. mcristinysol@gmail.com. 

Trabalho orientado pela professora Doutora Marlucia Barros Lopes Cabral. Doutora em Educação, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, professora efetiva da UERN, atuando no Curso 

de Graduação em Letras Língua Portuguesa; no Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS - e no 

Curso de Pedagogia (PARFOR); marluciauern@gmail.com 

mailto:mcristinysol@gmail.com
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 Nessa perspectiva, busca responder às seguintes questões: Oficinas de letramento 

contribuem para suprir as necessidades de produção do texto argumentativo como um 

todo? Como desenvolver a habilidade de coerência textual na produção do artigo de 

opinião? Questionários e simulados sobre os temas trabalhados, quando aplicados antes 

e depois das oficinas, conseguem detectar avanços e debilidades nas produções textuais 

dos alunos?  

Para tanto, partimos da compreensão de que por meio da análise do texto 

produzido pelo aluno podemos detectar dificuldades e saber como melhor atuar diante 

dos desafios que são apresentados durante o processo da construção de um artigo de 

opinião. Assim perspectivando, surgiu à necessidade de descobrir o porquê do discente 

conseguir se posicionar, sobre diversos temas, defendendo seus interesses no discurso 

oral, no entanto, com serias dificuldades em expor sua opinião de forma escrita.  

Diante dessa problemática defendemos que é preciso estimular o pensamento 

reflexivo do aluno, para que ele possa ter consciência do processo cognitivo que aporta a 

aprendizagem. Nesse aspecto, Calero (2010) afirma que quando o aluno toma consciência 

da sensação do saber passa a perceber o que sabe, como aprendeu, e o que precisa 

melhorar, controlando, com isso, as próprias capacidades do conhecimento, tornando 

assim, o processo de aprendizagem mais significativo. 
 

OS PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Refletindo sobre maneiras de reaver nossas práticas relacionadas à produção de 

texto em sala de aula, optamos pela realização de uma pesquisa-ação, com abordagem 

qualitativa. A aplicação da pesquisa-ação de tal metodologia permite identificar e resolver 

problemas coletivos bem como, de aprendizagem dos atores e pesquisadores envolvidos 

(THIOLLENT, 1992).  

Nesse sentido, em busca do desenvolvimento/ampliação da habilidade de 

coerência na produção do gênero artigo de opinião, a fim de suprir as necessidades de 

produção do texto argumentativo; juntamente com a utilização de procedimentos 

qualitativos. Nos amparamos nas Oficinas de Letramento de (CABRAL, 2016). 

Esse estudo é, portanto, de abordagem qualitativa, visto que como pesquisadores nos 

propomos a buscar o por quê das coisas, interpretando variáveis que nos dem suporte à 

compreensão dos fatos analisados. Com isso, poderemos intervir e avaliar aspectos 

sobre as perspectivas das produções escritas dos participantes, seus significados e suas 

múltiplas visões subjetivas, visto que como destaca (CRESWEL, 2007), na pesquisa 

qualitativa a preocupação com o processo é muito maior que o produto.  

 

Fases da Metodologia do Trabalho – Divisão das Fases 

 

1ª fase: levantamento detalhado das vivências dos alunos 

Nesta fase, realizamos por meio de uma entrevista de grupo focal, um 

levantamento sobre os temas da adolescência que mais estão presentes na vida dos alunos. 

Juntamente com um questionário aberto sobre artigo de opinião, e aplicação de simulado 

com alguns descritores da matriz de Língua Portuguesa do SAEB. 

2ª fase: análise crítica 

 Promovemos uma análise crítica sobre os possíveis problemas e pontos que 

poderíamos aprimorar, a fim de detectá-las e avaliá-los, buscando um aprimoramento em 

nossas práticas, por meio do levantamento dos dados coletados, tendo em vista uma futura 

intervenção. 

3ª fase: intervenção 
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Como intervenção, nos amparamos a partir dos resultados dos dados da análise do 

questionário, entrevista em grupo focal; teste com descritores. Em seguida, propomos a 

produção de um artigo de opinião sobre o uso do celular em sala de aula, com o intuito 

de saber como estava o nível da produção textual dos alunos. 

4ª fase: elaboração de documentação 

Produção das oficinas de letramento ancoradas a partir das necessidades 

formativas dos alunos. Além das temáticas propostas pelos alunos, trabalhamos nas 

oficinas as necessidades estruturais e formativas da produção de um artigo de opinião, 

notadamente os aspectos inerentes à coerência textual. 

5ª fase: implantação 

  Embora seja a quinta fase, esta foi implantada com base nos resultados da 

primeira fase da pesquisa, uma vez que, a pretensão inicial foi realizar nossas oficinas, 

por meio das discussões, escolhas, seleções e análise de dados que surgiram a partir da 

cooperação que obtivemos dos nossos alunos.  

6ª fase: acompanhamento 

   A pretensão nesta fase foi avaliar os procedimentos de todas as etapas da 

pesquisa que se deu de forma contínua no decorrer da produção e execução das oficinas 

práticas. Embora para produção de um artigo de opinião se faz importante que o autor se 

baseie em fatos e argumentos consistentes, sua abordagem não deixa de ser subjetiva, já 

que todo fato tem dois lados.  

.  

Instrumentos de construção de Dados 

Os procedimentos de avaliação da metodologia desenvolvida serão em quatro 

etapas, são elas: 1ª etapa: Análise reflexiva sobre os temas escolhidos pelos alunos a partir 

das oficinas de letramento de Cabral (2016); 2ª etapa: Análise qualitativa- quantitativa do 

simulado dos descritores de Língua Portuguesa do SAEB; A 3ª etapa: Análise crítico-

reflexiva e interpretativa da produção do artigo de opinião dos alunos seguindo as 

orientações de Antunes (2010) referente à coerência textual, juntamente com Koch; 

Travaglia (2015); 4ª etapa: Identificação (diagnóstico) da validade da metodologia para 

aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. 

 

LEITURA E ESCRITA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO: o processo 

ensino-aprendizagem do gênero artigo de opinião 

 

Abaurre (2012) e Gadotti (2007) coadunam suas ideias, ao concordarem que ao 

produzirmos um texto devemos levar em conta o perfil dos leitores ao qual o texto se 

destina. Ademais, ao escrever realizamos um processo mental de reconhecimento de 

informações prévias, seleção de informações pontuais, dados. Tudo relacionado de 

acordo com as características do gênero que nos dispusemos a escrever.  

Na verdade, a elaboração do trabalho escrito depende de “uma série de operações 

e não ato isolado” (ANTUNES, 2009, p. 167). Para que haja uma escrita efetiva nossos 

alunos precisam saber o que vão dizer, estímulo que se traduz na escrita depois de 

discussão prévia de informações e dados, planificação escrita e reescrita. Portanto, 

construindo ideias que levem à produção de um texto significativo e coerente 

(ANTUNES, 2000), adequado às características específicas do gênero. 

Nessa linha, Bakhtin (1997) afirma que cada gênero surge a partir das 

necessidades composicionais requeridas às condições relativas a cada esfera da 

comunicação verbal, “o que é particularmente importante, a unidades composicionais: 

tipo de estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros 

parceiros da comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 284). 
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As atividades discursivas são realizadas por meio de algum tipo de gênero que 

pode interferir na cultura e na sociedade. Para Marcuchi (2008, p. 161), “os gêneros são 

atividades discursivas necessárias para a interlocução humana, são as nossas formas de 

inserção, ação e controle social e diário”. 

No que se refere ao gênero artigo de opinião, Rangel (2016) explicita que o artigo 

de opinião pertence a vários veículos de circulação e que sua essência de produção é 

gerada a partir de questões polêmicas, no entanto, muitas vezes, em sala de aula o 

professor não consegue transmitir a ideia do artigo de opinião como um texto vivo que 

está presente na realidade do discente, pelo contrário, muitos obrigam o aluno a produzir 

a redação escolar com temas impostos assim, deixando de contextualizar um gênero que 

faz parte do cotidiano do adolescente. 

Assim sendo, é relevante enfatizar, no processo de produção textual, o produtor 

precisa fazer uso da coerência temática, como também, da coesão. Nesse sentido, os 

operadores argumentativos são de grande utilidade. Outro fator essencial é o autor estar 

a par das características deste gênero como: argumentatividade, verbos em presente de 

indicativo, análise, avaliação e resposta de questões controversas (KÖCHE, 2014). 

Contudo, o que temos visto nos últimos anos é uma abordagem da prática de 

leitura e escrita voltadas “ao uso da gramática normativa e textual na crença de que quem 

sabe as regras, sabe proceder” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 9). Essa prática produz 

uma cultura de extração de informações a qual deixa de motivar no aluno uma leitura 

interpretativa, reflexiva e crítica gerando produções mais voltadas ao conteúdo do que 

pelo contexto e finalidades do texto. Portanto, formando alunos que produzem textos 

simples e que conseguem extrair informações de leituras básicas.  

Quando se trata da produção de artigos de opinião outro fator que se faz presente 

é a coerência textual que nada mais é do que a possibilidade de se estabelecer sentido ao 

texto. No entanto, a realidade não é tão simples assim. Segundo Koch; Travaglia (2015) 

existem seis tipos de coerência textual. Elas são responsáveis pelas relações de sentido 

do texto como um todo. São elas a sintática, semântica, temática, pragmática, estilística e 

genérica. Todas de grande importância na construção de sentido do texto.  

Por meio da coerência se pode estabelecer uma série de fatores. Todos 

relacionados ao princípio de interpretabilidade do texto. Tais fatores se definem no 

conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, inferências, pragmática, 

situcionalidade, intencionalidade, aceitabilidade e intertextualidade. Por tanto, “a 

coerência não é apenas uma característica do texto, mas depende fundamentalmente da 

interação entre o texto, aquele que o produz e aquele que busca compreendê-lo” (KOCH; 

TRAVAGLIA, 2011, p. 38). 

 

OFICINAS DE LETRAMENTO: sistematizando o ensino-aprendizagem produtivo 

da leitura da escrita 

 

Entre alguns estudiosos do Letramento existe uma distinção entre os conceitos de 

Letramento e Alfabetização. Por outro lado, há um ponto em comum entre os mesmos 

teóricos quando se trata da relação estabelecida entre letramento e escrita em sua 

continuidade que ao mesmo tempo individual e social. Sobre isso Costa (2004, p. 27) 

define o Letramento como complexo e heterogêneo. “O letramento envolve dois 

processos contínuos e complementares: LER e ESCREVER, que constituem um conjunto 

de habilidades linguísticas e psicológicas, que compõem um longo e complexo 

continuum”.  

Como protagonista do conhecimento o estudante precisa desenvolver práticas de 

leitura e escrita que o acompanhem além do muro das escolas. Nesse sentido, sua 
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interação ás práticas sociais devem ajuda-lo a não ser um mero analfabeto funcional, pois 

faz parte de uma sociedade que exige a leitura de mundo como um todo. Sendo assim, 

“precisamos desenvolver práticas de leitura e de escrita que venham beneficiá-los em 

qualquer momento que necessite fazer uso dessas habilidades. Caso contrário, a escola 

continuará imersa num contexto de formação de analfabetos funcionais” (GERMANO, 

2016, p.59)  

Assim sendo, foram criadas Oficinas de Letramento utilizadas com o intuito de 

mediar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno desenvolvendo o uso da escrita e 

da leitura como prática social, tanto no ambiente escolar como fora da escola. Cabral 

(2016) discorre sobre este aspecto chegando a desenvolver uma Oficina especifica para o 

letramento. Nesse sentido, Silva (2018, p. 67) discorre sobre as Oficinas da autora 

 
Compreendemos que a proposição apresentada por Cabral (2016) é 

pautada no sentido de transformar a sala de aula, especificamente nas 

aulas de Língua Portuguesa, em um ambiente de Oficinas de 

Letramento para que esta se configure como um espaço de reflexão do 

exercício do pensar e do criar, incentivando a (re) construção do saber, 

especialmente aos relacionados à leitura e à escrita. 

 

Amparada nas teorias de Bronckart (1999, 2003); Freinet (1997); Luckesi (1983); 

Meurer (2005); dentre outros, a pesquisadora Cabral (2016, p. 522, 523) desenvolveu a 

proposta das Oficinas de Letramento sistematizadas em quatro passos: 

 
1- Diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades 

formativas – pode ser construído por meio da observação participativa, 

com a escuta atenciosa aos diálogos que se instauram no contexto 

escolar; com a elaboração, aplicação e análise de questionários ou 

entrevistas individuais ou em grupo focal; (...) 

2- Sistematização das atividades motivadoras – deve ser organizada 

partindo de assuntos de interesse dos alunos (selecionados 

democraticamente), motivando a participação volitiva deles nas 

atividades, levando em conta o que eles já sabem sobre o que será 

estudado, enfatizando a importância dos novos conhecimentos que 

serão construídos.  

3- Sistematização da (re)construção dos novos conhecimentos – devem 

ser organizadas situações diversificadas de aprendizagem que 

provoquem no aluno o interesse e a necessidade de mobilizar seu 

intelecto, afetividade, habilidades, atenção deliberada, para, interagindo 

com o professor e os outros alunos, ampliando qualitativamente o 

conhecimento que já tinham sobre o assunto, construindo, ativamente, 

novos conhecimentos, bem como compreendendo como aplicá-los 

dentro e fora do contexto escolar.  

4- Avaliação do processo – compreendendo que a avaliação deve 

acompanhar todo o processo vivenciado pelos agentes das atividades de 

ensinar e de aprender, todos os conteúdos trabalhados e a metodologia 

trabalhada, a avaliação deve ser concebida como processual, dinâmica 

e inclusiva (LUCKESI, 1983). Assim sendo, mais que avaliação da 

aprendizagem do aluno, pelo professor, é necessário que ambos, 

também, avaliem o processo de (re)construção do conhecimento. 

 

A partir da proposta de Oficina de Letramento, caracterizada acima, criada por 

Cabral (2016) demos início a nossas oficinas, pois foi a que mais nos identificamos dentro 

das necessidades formativas que queríamos trabalhar junto com nossos alunos. “Então, ao 
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associar a noção do letramento no contexto escolar, agregamos a realidade às necessidades 

da escrita que circundam o mundo do aluno e tornamos as aulas de produção textual 

agradáveis e produtivas” (NETA SOUZA, 2018, p. 30).  

Demos início a nossas oficinas de produção de artigo de opinião. Deixamos claro que 

os temas geradores das produções textuais surgiram a partir dos próprios alunos por meio de 

entrevista em grupo focal sobre as problemáticas que envolvem a adolescência. Assim sendo, 

nosso objetivo é trabalhar a produção do artigo como um todo, no entanto, nosso foco será 

centrado no desenvolvimento/ampliação da habilidade de coerência textual na produção de 

artigos de opinião, em uma perspectiva crítico- reflexiva. Mais profundamente no que se trata 

dos elementos que tratam da tese e dos argumentos.  

 

DESCREVENDO O PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

Passos iniciais no processo de intervenção 

 

Aplicamos um teste de sondagem, em forma de questionário aberto, a fim de 

sabermos que conhecimentos prévios os alunos dispunham sobre o gênero artigo de 

opinião. Embora saibamos que neste formato de questionário a tabulação seja mais difícil, 

a escolhemos, por esta espécie de pergunta, “também chamadas livres ou não limitadas, 

serem as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, 

e emitir opiniões” (LAKATOS, 2003, p. 203).  

Após tabularmos as respostas identificamos que nossos alunos não estavam 

totalmente desprovidos de conhecimentos sobre o artigo de opinião, na realidade as 

respostas até nos surpreenderam, uma vez que acreditávamos que os mesmos iriam deixar 

a maioria das perguntas em branco. O questionário, “constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem presença do entrevistador” 

(LAKATOS, 2003, p. 201), foi um instrumento que realmente nos ajudou com a 

construção de dados para nossas oficinas.  

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA OFICINA 01: despertando a criticidade reflexiva 

argumentativa 

 

Iniciamos nossa oficina conversando com a classe sobre o hábito que tinham de 

assistir notícias. Muitos responderam que não tinham costume de assistir jornais, então 

questionamos se alguém conhecia FOCOELHO (Blog sensacionalista popular da cidade 

de Assú), ou CADERNO DE OCORRÊNCIAS (programa de rádio jornalístico policial 

popular na cidade). Todos disseram que sim e os que não assistiam frequentemente as 

vezes viam por seus pais também assistirem. 

Com isso, mostramos que sim, que eles tinham hábito de se informar de questões 

que acontecem na cidade, o que iria mudar agora era a abrangência da informação que 

começaria a ser nacional. Propusemos que a partir de então teriam a tarefa de assistirem 

jornais de âmbito nacional ou pesquisarem notícias pela internet, para toda semana 

entregarem um pequeno texto demostrando sua opinião sobre alguma notícia de escolha 

deles. 

A proposição da tarefa foi embasada em Gonçalves, (2004) que destaca diversas 

possibilidades do uso do jornal, em sala de aula, cabendo ao professor saber como melhor 

utilizá-lo, sendo assim: 

 
[...] o jornal pode cumprir a função de informar e despertar o desejo 

constante por mais informações ou ser utilizado apenas como um 

material meramente didático para pesquisa ortográfica, por exemplo. 
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Cabe ao professor, ao utilizar o texto jornalístico, discutir a notícia com 

seu senso crítico de cidadão pertencente à sociedade e assim contribuir 

para o desenvolvimento do aluno no pensar, sentir e agir 

(GONÇALVES, 2004, p. 134). 

 

A partir do hábito de escreverem criticamente sobre o que assistiram ou leram em 

jornais, pretendíamos aguçar a criticidade argumentativa dos alunos, como também a 

reflexão sobre o que está acontecendo ao redor deles. A leitura de textos jornalísticos é 

valiosa à contribuição para a “formação de leitores que tenham consciência crítica do que 

ocorre na sociedade” (GONÇALVES, 2004, p.244). 

Portanto, a primeira oficina, embora se apoie na pesquisa e leitura de notícias 

jornalísticas, não se prendeu a trabalhar esse gênero de forma profunda, mas sim despertar 

a criticidade reflexiva argumentativa dos alunos, por meio do posicionamento deles, 

através das notícias pesquisadas. Abaixo temos o exemplo utilizado: 

 

Figura 1- Comentário de aluno sobre notícia jornalística. 

 

Na figura 1, podemos notar problemas na pontuação e ortografia, no entanto, o 

aluno cumpriu a tarefa de trazer a manchete, imagem e opinião. Ao abordar sua opinião 

ele destaca que as pessoas estão fumando mais e que este fato faz mal à saúde. 

Gonçalves (2004, p. 27), destaca que a leitura de notícia na escola não deve ser 

utilizada apenas para produção de resumo, pois 

 
Se o aluno não lesse apenas para produzir um resumo, mas também para 

comentar, discutir, criticar, refletir sobre o que está sendo veiculado, 

aprimoraria mais da sua capacidade de expressão e desenvolveria o 

espírito crítico através da tomada de posição acerca dos fatos, condições 

essenciais para a ‘Cidadania’. [...] O mero resumo de notícias lidas tem 

valor limitado: pode estimular o poder de síntese e reprodução de 

informações, pode até mesmo enriquecer o vocabulário, mas não é 

suficiente para efeitos mais profundos como o de desenvolver o espírito 

crítico do cidadão.  

 

O exemplo a seguir coaduna com a opinião de Gonçalves (2004) ao tratar a leitura 

de notícia não apenas como resumo, pois muitas vezes ao fazer isso o aluno poderá 

produzir seu texto apenas para conseguir uma possível nota, sem que haja reflexão sobre 

o que leu, causando assim uma possível confusão: 
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Figura 2- Comentário de aluno sobre notícia jornalística. 

 

Neste exemplo, o intuito do aluno era demostrar uma crítica sobre o constante 

aumento do preço do gás, entretanto, o mesmo se confunde: “tem que reajustar mesmo, 

para colocar um preço que caiba no bolso do trabalhador”. Se há reajuste haverá 

aumento de preço, sendo assim, o trabalhador não poderá comprar. Nesse ponto o aluno 

não conseguiu ser coerente na exposição de seu posicionamento. Causando confusão no 

entendimento do que ele pretendia expressar, ou seja, o aluno cometeu incoerência 

pragmática. 

Koch; Travaglia (2011, p. 38) destacam que embora dependendo da situação 

comunicativa para qual o texto foi feito, não existe texto incoerente em si, no entanto, 

 
importa ressaltar que, o mau uso dos elementos linguísticos e estruturais 

pode criar incoerência, normalmente em nível local. Se o produtor de 

um texto violar em alto grau o uso desses elementos, seu receptor não 

conseguirá estabelecer o seu sentido e o texto seria teoricamente 

incoerente em si por uma questão de extremo mau uso do código 

linguístico. 

  

A escrita de ponto de vista a partir da leitura e seleção de notícias, pode levar o 

aluno a adquirir competências necessárias a relação de sentidos entre os conteúdos 

teóricos e a realidade, levando-o à relação de seus conhecimentos prévios com os das 

notícias incentivando sua criticidade sobre o que lê e o que pensa, com isso, a escola pode 

se tornar um local de formação que vai bem além do conteúdo didático, portanto, 

contribuindo à formação do ser humano como cidadão que reflete sobre os fatos que o 

rodeiam como participante da sociedade. 

 

DIALOGANDO COM OS DADOS CONSTRUÍDOS 

 

Para a análise de dados e resultados obtidos, a partir do nosso trabalho de 

intervenção, foram aplicados dois simulados da Matriz de Língua Portuguesa do 9º ano 

do ensino fundamental. Cada simulada continha dez questões relacionadas aos temas que 

seriam tratados nas oficinas de intervenção. Utilizamos um simulado antes da aplicação 

das oficinas e outro depois que as oficinas foram aplicadas. 

Os temas da matriz de referência de Língua Portuguesa do SAEB (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica), para o 9º ano do Ensino Fundamental II, são 

divididos em seis: Procedimentos de Leitura; Implicações do Suporte, do Gênero e /ou 

do Enunciador na Compreensão do Texto; Relação entre Textos; Coerência e Coesão no 

Processamento do Texto; Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido; 

Variação Linguística.  
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Como nosso intuito era focalizar a coerência textual dentro do artigo de opinião 

decidimos selecionar os descritores das temáticas I e IV. Da temática I selecionamos os 

descritores D06 e D14 e da temática IV selecionamos os descritores D02, D07, D08, D11, 

D15. Agora faremos uma análise dos dados do simulado aplicado com os descritores 

selecionados. Antes de cada análise estará explicito a nomenclatura de cada descritor 

analisado. 

 

 
 

De maneira geral, os resultados dos simulados apontam uma crescente mudança, 

no aspecto interpretativo dos alunos. Por meio dos resultados, pudemos constatar suas 

dificuldades, como também seus pontos positivos. Com isso, tivemos uma ferramenta 

para ajuda-los em nossa intervenção com oficinas de letramento. 

Em relação as produções textuais, foram contempladas, efetivamente, as redações 

de 10 estudantes, os quais aceitaram fornecer dados à pesquisa. A análise das redações 

foi focada na busca da coerência textual em relação aos temas propostos nos artigos de 

opinião. Por outro lado, não deixamos de analisar fatores relacionados a inadequação ao 

gênero, bem como possíveis falhas que remetem desde questões formais como estrutura 

(introdução, desenvolvimento, conclusão), passando pela paragrafação, problemas de 

coesão e impessoalidade. 

 

As produções escritas dos alunos 

 

Para nossa análise de dados nos fundamentamos em Antunes (2010). Não 

querendo relacionar apenas os erros, optamos pela análise do que os alunos puderam 

produzir na perspectiva da coerência textual relacionada ao tema proposto. Sendo assim, 

destacaremos os possíveis erros nas produções, porém nos aprofundaremos nos avanços 

dos alunos, relacionado a argumentação, coerência e posicionamento.  

Na observação do primeiro artigo de opinião proposto, pudemos observar 

inadequação a configuração do gênero proposto, falta de argumentação com elementos 

consistentes, erros ortográficos, de estética, de pontuação. Isto é muitos equívocos. 

Contudo, nosso propósito não é analisar tais elementos, mas se o texto dispôs de 

argumentação e coerência textual. Claro que não deixaremos de comentar sobre possíveis 

incoerências gramaticais, porém nosso foco será analisar o texto de forma global. 

 

 

Marceline inicia sua produção textual já com uma tese formada. Segundo ela, o 

uso do aparelho em sala é constante. No entanto, a aluna não dá continuidade à sua tese, 

indo para o próximo parágrafo sem fazer uso de argumentos que deem seguimento a 
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fundamentação de sua opinião. A continuidade textual é estabelecida por meio “da 

articulação de sentidos que o texto expressa, a continuidade das ações de linguagem que 

o texto realiza, ou seja, a relação da coesão com a coerência possibilita a 

interpretabilidade do texto” (ANTUNES, 2010, p. 117). 

Nesse sentido, embora a aluna não tenha apresentado continuidade do seu ponto 

de vista, pelo entendimento global de sua tese se pode afirmar que houve unidade de 

sentido. Sobre este aspecto se pode ter um entendimento mais claro ao se analisar a 

definição da possibilidade de um texto ser coerente ou não segundo  Koch&Travaglia, 

(2015, p. 32/33) 

 
Texto incoerente é aquele em que o receptor (leitor ou ouvinte) não 

consegue descobrir qualquer continuidade de sentido, seja pela 

discrepância entre os conhecimentos ativados, seja pela inadequação 

entre esses conhecimentos ativados, seja pela inadequação entre esses 

conhecimentos e o seu universo cognitivo. Texto coerente é o que “faz 

sentido” para seus usuários, o que torna necessária a incorporação de 

elementos cognitivos e pragmáticos ao estudo da coerência textual. 

 

Podemos perceber que o primeiro parágrafo do artigo, embora seja constituído de 

apenas um período, em seu sentido geral cumpriu o papel de ser coerente e de poder ser 

considerado uma tese, pois denota o posicionamento da aluna diante do tema pedido, 

sendo assim, dá continuidade de sentido. Portanto, pode ser entendido, mesmo que não 

disponha de argumentos que o fundamente. 

 

No segundo parágrafo, Marceline cita dois problemas causados pelo uso do celular 

em sala de aula. São eles: falta de atenção e não ouvir o professor (que são quase o mesmo 

argumento), tendo como consequência o não entendimento da matéria. Intuitivamente, a 

aluna fez uso do argumento de causa e consequência, porém de forma bem primária. 

Neste parágrafo a aluna utilizou do recurso semântico de associação entre 

palavras. Inconscientemente, ela fez uso das palavras ouvir e prestar atenção, com a 

intenção de intensificar o maleficio causado à aprendizagem do aluno por ter usado o 

celular. Quando associamos palavras distintas buscando uma relação de significado entre 

elas utilizamos a significação inconsciente de nosso conhecimento de mundo. “Esse tipo 

de nexo ocorre sempre que duas ou mais palavras guardam algum tipo de contiguidade 

semântica. Nesse sentido, a raiz desse recurso textual está na própria relação entre a 

linguagem e nossa experiência empírica” (ANTUNES, 2010, p. 134). 

No terceiro parágrafo, a aluna utiliza a conjunção adversativa, MAS, que como a 

definição já diz é um articulador argumentativo que dá ideia de contrariedade. Nesse 

sentido, Marceline fez uso desse recurso por expressar pontos positivos relacionados ao 

uso do celular em sala de aula. Já que segundo ela, o celular também pode ser bom, pois 

serve para tirar dúvidas, calcular e pesquisar. Mais uma vez a aluna se posiciona sem dar 

muita firmeza a seus argumentos. 
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Embora a estudante não tenha fundamentado seus argumentos de forma 

consistente, conseguiu denotar oposição entre os parágrafos por meio do uso do 

articulador adversativomas. “O uso de expressões conectivas, dentre outros sentidos, tem 

a função de fundar-se nas relações semânticas e nas pretensões argumentativas que elas 

estabelecem entre os segmentos textuais”. Nesse aspecto, a utilização dos articuladores 

possibilita a orientação de sentido na significação das sequências utilizadas no ato da 

linguagem. 

 
No último parágrafo, a aluna termina o texto afirmando que o celular pode ser 

bom ou ruim, mas seu uso precisa ser moderado. Diante disso, Marceline acaba não se 

posicionando de forma direta deixando uma lacuna aberta a interpretações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise preliminar dos dados tem demonstrado a relevância de trabalhar, com 

os alunos participantes da pesquisa, os elementos constitutivos do gênero artigo de 

opinião, diferenciando tese de argumento e desenvolvendo/ampliando habilidades de 

coerência na produção de artigos de opinião, por meio das Oficinas de Letramento. Estas 

possibilitaram identificar as necessidades formativas dos alunos e motivar o agir volitivo 

deles, coadunando com a participação ativa no processo ensino-aprendizagem. 

A percepção dos alunos como protagonistas de suas próprias aprendizagens tem 

contribuído com a culminância de aulas mais dinâmicas, que trabalham problemáticas de 

interesse dos alunos, aliadas às necessidades de aprendizagens deles e aos conteúdos 

curriculares. Outro ganho foi a ciência dos alunos em saber que mesmo com dificuldades 

e debilidades, com esforço e prática, é possível superar e avançar. 

Portanto, as oficinas de letramento de Cabral (2016), trabalhando a coerência 

textual no artigo de opinião, têm sido relevantes no que se trata a aprendizagem 

significativa de escrita e leitura na perspectiva argumentativa, para tanto se faz importante 

que antes de uma produção escrita o professor sempre busque investigar as necessidades 

formativas dos alunos, focalizando os conhecimentos prévios para poder desenvolver e 

ampliar suas habilidades de coerência na produção do artigo de opinião. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABAURRE, Maria Luiza M. Um olhar objetivo para produções escritas: analisar, 

avaliar, comentar. São Paulo: Moderna, 2012. 

 

ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. — 2’ cd. —São Paulo: Martins Fontes, 

1997 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Portuguesa. 3º e 4º ciclos. Brasília: MEC, 1998. 

 

CALERO, Andrés. Como mejorar la comprensión lectora: estrategias para lograr 

lectores competentes. Madrid: WoltersKluwer Educación España, S.A., 2012. 



19 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

COSTA, Sérgio R. Interação, alfabetização e letramento: uma proposta de/para 

alfabetizar, letrando. In.: MELLO, Maria C. & RIBEIRO, Amélia E. A. (Org.). 

Letramento: significados e tendências. Rio de Janeiro: Wak, 2004. 

 

CRESWEL, J. W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

DOLZ, J & SCHNEUWLY, B.e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. 

Tradução e organização por R. Rojo e G. S. Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 

2011. 

 

GADOTTI, Moacir. O jornal na escola e a formação de leitores. Brasília: Líber Livro 

Editora, 2007. 

 

GERALDI, J.W. (Org). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2012. 

 

GERMANO, Marilan de Lima. Alfabetizar letrando no 6º ano (?!) um estudo com 

alunos da EEMASL/ ASSU. Dissertação (Mestrado em Programa de Mestrado 

Profissional em Letras). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Assú, 2016. 

 

GONÇALVES, Lidia Maria. Do ledor ao Leitor: Um estudo de caso sobre as 

insuficiências do jornal em sala de aula no ensino fundamental. Tese de Doutorado. 

Defendida em 2004, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS. 

 

KLEIMAN, Angela. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2012. 

 

KOCH, I.G.V & TRAVAGLIA, L.C. Texto e coerência. 13.ed., - São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

____________. A coerência textual. 18.ed., 4ª reimpressão- São Paulo: Contexto, 2015. 

 

KÖCHE, VanildaSalton. Leitura e produção textual: gêneros textuais do argumentar 

e do expor. 6.ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica- 5. ed. - São Paulo: 

Atlas 2003. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 

São Paulo, Parábola editorial, 2008. 

 

MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, SP: 

Papirus. 2000. 

 

SILVA, Ricardo Rodrigues da. Letramentos na escola e na vida: O ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa centrado nos gêneros textuais. Dissertação 

(Mestrado em Programa de Mestrado Profissional em Letras). Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Assú, 2018. 

 



20 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

SOUZA NETA, Angelina Luiza de. Letramentos para além do contexto escolar: 

escrevendo novas práticas. Dissertação (Mestrado em Programa de Mestrado 

Profissional em Letras). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Assú, 2018. 

 

THIOLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

SOARES, Magda, 2.ed. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006. 

  



21 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIANTE DAS PERSPECTIVAS DA 

SEXUALIDADE E DIVERSIDADE DE GÊNEROS 

 

Larissa Lira da Silva2 

Daiane Pereira Soares3 

Jucicleide de Sousa Juvêncio4 

Maria Natália Jacobino de Sousa5 

 

 

RESUMO 

A presente pesquisa propõe-se a investigar as dificuldades enfrentadas pelos docentes 

diante de uma educação na e para as diferenças. Partimos do pressuposto do que é uma 

educação inclusiva e como esta é uma conquista recente no âmbito educacional e social. 

De forma mais específica, discorreremos sobre os significados da sexualidade e da 

diversidade de gênero para, em seguida, refletirmos sobre as barreiras enfrentadas pelos 

educadores à frente de educação inclusiva na perspectiva da sexualidade e das relações 

de gênero e, por fim, repensarmos o ensino. Optamos pela pesquisa bibliográfica de 

caráter indutivo, fundamentamos nossa pesquisa em CASTRO e MATTOS (2013), 

MARQUES e CAVALIERE, (2013), LOURO (2000), (RODRIGUES (2013).  Além 

disso, acrescenta-se que a presente pesquisa justifica-se por possibilitar os discentes de 

licenciaturas e professores a compreenderem a importância de uma educação que aborde 

temáticas tão necessárias para vida em sociedade, pois a escola sendo uma relevante 

instância formadora do sujeito em sua integralidade precisa libertar os indivíduos dessas 

ideologias que por muito tempo perpetuaram a visão de que o diferente deveria ser 

separado e não incluído, e quais lugares e comportamentos essas pessoas poderiam ocupar 

e realizar respectivamente. Dessa maneira, esperamos que as reflexões sobre a educação 

inclusiva possam ajudar o docente a repensar suas práticas realizadas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Inclusão, Sexualidade, Gênero. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema nos remete a uma complexidade de termos e definições, que nos faz pensar 

numa prática docente para a inclusão, por sabermos que mesmo que as questões de 

sexualidade e gênero sejam interdisciplinares, o ensino destes se tornam uma tarefa difícil 

de ser aplicada, mas que se faz necessária. Nos guiando pensar a importância da prática 

docente para debater sobre essa temática, que é de extrema importância que o profissional 

de educação esteja qualificado para debater sobre as diferenças em sala de aula, tornando 
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essencial que durante a sua formação sejam discutidas e estudadas as diversas diferenças 

sociais, e levando a reflexão de como as práticas pedagógicas ajudariam para possibilitar 

a inclusão e o respeito ás diferenças. 

 O trabalho para o reconhecimento do eu e da comunidade, como partes de um 

processo, como Paulo Freire define em um de seus escritos “somos seres inacabados”, 

assim podemos dizer que não um indivíduo superior a outro, dessa forma  não devemos 

julgar o outro por questões de raça, etnia ou a essência do outro, pois estamos em 

continuidade. Propormos então definirmos sexualidade como as formas diversas de viver 

os anseios e desejos, o gênero que não se restringe a homem e mulher, mas a escolha de 

viver as masculinidades e feminilidades, pensando em como essas relações ocorrem e 

como inclui-las em um trabalho pedagógico voltado para diminuir as desigualdades e 

rótulos advindos de um processo histórico das sociedades. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DA SEXUALIDADE E DAS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

A educação inclusiva está voltada para todos, é uma educação para a cidadania, 

onde não há preconceitos, as diferenças são valorizadas e respeitadas, é uma educação 

livre. Pode-se dizer que a chave da educação inclusiva é a valorização das diferenças 

oferecida por essa educação, que se faz necessária no âmbito escolar, dando aos alunos o 

direito de fazerem parte da escola comum. Sendo a educação inclusiva um caminho para 

novas oportunidades e descobrimentos, que engloba todos os elementos. É necessário 

ressaltar a inclusão escolar na perspectiva da sexualidade e das relações de gênero.  

A educação inclusiva em prol dos Direitos Humanos e da oportunidade 

educacional para todos, ganha forças a partir da década de 1990 com a Declaração de 

Salamanca (1994), onde no documento torna-se indubitável que todas as crianças devem 

ter uma educação de qualidade, independente de alguma deficiência e/ou transtorno 

emocional, todas tem o direito de aprenderem juntas. A Declaração faz uso do termo 

inclusão não só para abranger o caso de crianças com alguma deficiência, mas também 

engloba todos os jovens, adultos e crianças que se encontram em algum tipo de exclusão 

educacional, o que torna a problematização sobre a sexualidade e as relações de gênero 

importantes no contexto escolar.  

A declaração de Salamanca sendo um dos principais documentos mundiais que 

prioriza a inclusão social, é também considerada inovadora, pois ela 

 
“… proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação 

especial dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 

(…) promoveu uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da 

prática de garantia da inclusão das crianças com necessidades 

educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de seus lugares de 

direito numa sociedade de aprendizagem”. (DECLARAÇÃO, 1994) 

 

A educação está presente na Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 3º, esclarece: 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: […]  IV – 

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 1996). Diante do contexto brasileiro, através 

da LDB, faz-se uma busca para uma solução e uma possível eliminação das desigualdades 

na perspectiva dos direitos humanos e um tratamento igualitário. Vale ressaltar também 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (2001), que está presente no campo da 

educação, tem por finalidade nortear os currículos de ensino no fundamental e médio no 

Brasil.  
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   Na atualidade, a questão da sexualidade e as relações de gênero estão 

constantemente se propagando e ganhando voz, nas escolas esse tema é trazido e debatido 

entre os alunos e professores, levando em consideração que no âmbito escolar não se 

aprende apenas conteúdos escolares, mas todo um contexto onde pode envolver a vida 

social dos alunos, experiências de vida e aprendizados que se dão fora da escola, pois a 

escola também é um lugar de construção de valores, crenças, hábitos e formas de pensar 

que, através de certas informações, suas influências podem ser positivas ou negativas, 

dependendo de como se é abordado e tratado determinado assunto. 

 Contudo, ainda no contexto escolar, enquanto uma instituição socializadora, as 

identidades foram denominadas ao decorrer dos anos, sendo elas classificadas e tendo seu 

papel, como não tão importantes assim, diante disso os indivíduos foram marcados pelas 

diferenças que os regiam. Com um ensino centrado, focado somente no ensino dos saberes 

escolares, e na formação de cada ser que ali se faz presente, a escola foi contribuindo para 

que as diferenças fossem se perpetuando e as desigualdades se legitimando de tal forma 

que acabava por estabelecer um ponto que vai de uma posição inferior para uma superior, 

numa escala de hierarquia entre os indivíduos.  

 A exclusão também se fez presente na sexualidade e nas relações de gênero, 

quando a heterossexualidade foi marcada como regra, e o papel do homem e da mulher 

foram delimitados na sociedade. A partir desse estudo, compreende-se que a sexualidade 

assim como as relações de gêneros são construídas socialmente através das experiências 

vividas por cada individuo, são temáticas que precisam ser debatidas, questionadas e 

problematizadas para que ocorra um entendimento sobre essa temática que cada vez mais 

é trazida para as escolas, com o intuito de desmistificar suas relações e significados.  

 

SEXUALIDADE E DAS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

Quantas vezes não nos deparamos com frases e pré-conceitos de como nos 

relacionarmos com as outras pessoas e até mesmo de se comportarmos em determinadas 

situações? Como por exemplo, “isto não é modos de menina se sentar”, “menino não pode 

brincar com bonecas”, “homem não chora”, “mulher é para cuidar da casa” e “menino 

veste azul e menina veste rosa”, são ideias preconcebidas que perpassam os diversos 

campos da sociedade e Castro e Matos  nos faz refletir sobre essa ideia, ao dizer que 

quando o sujeito nasce tudo para ele está construído, é algo naturalizado e comum para 

todos, ou seja,  

 
Quando uma criança nasce, os familiares e a sociedade investem sobre 

ela a partir de valores e normas de que dispõem: se nascer com “pênis”, 

é provável que ensinem a essa criança a ser um menino, dando-lhe 

roupas azuis, incentivando-o a brincar com carrinhos e jogar bola. Mas 

esses ensinamentos também agiriam dizendo o que esse menino não 

deveria fazer: não vestir rosa, não brincar com bonecas, não se 

interessar por atividades consideradas femininas. (CASTRO E 

MATOS, 2013, p. 68 e 69) 

 

Essas ações foram socialmente construídas e tidas como normal, criou-se esse 

ideal de que ao nascer biologicamente com os órgãos reprodutores masculino ou feminino 

consequentemente a pessoas deve viver sua masculinidade ou feminilidade de acordo 

suas características biológicas, já que essas são naturais. Contrapondo essa concepção da 

naturalidade, COSTA (1992, p.145) elenca que, “não existe, na perspectiva psicanalítica, 

nenhuma sexualidade humana estável, dada, natural ou adequada a todos os sujeitos”. Por 

que cada ser humano possui sua visão de ser e de estar, tendo o poder de escolha sobre 
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seu próprio corpo, considerando os tempos atuais. Assim é possível dizer que as pessoas 

tem seu modo particular de viver suas sexualidades, e que estas precisam ser respeitadas 

Então, inicialmente se faz necessário ampliar a visão de como nos enxergamos e 

como enxergamos o outro no mundo, refletindo que as questões de gênero e sexualidade 

são uma construção, e para enfatizar esta concepção, CASTRO e MATOS (2013, P. 70) 

nos traz a definição de sexualidade, que para eles o termo tende a estar no plural, “as 

sexualidades seriam todas as formas como experimentamos e vivemos prazeres, desejos, 

fantasias, relacionamentos, além de crenças, valores, enunciados, artefatos, 

comportamentos vinculados ao sexo.” Desse modo é possível, nesta perspectiva que não 

haja uma forma universal de viver essas particularidades de ser e viver, mas que é possível 

que se moldem na relação direta ou indireta com o social, de modo que são tidas como 

uma construção, e para complementar Louro nos traz que: 

 
A sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, 

símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e plurais. 

Nessa perspectiva, nada há de exclusivamente "natural" nesse terreno, 

a começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza. 

Através de processos culturais, definimos o que é — ou não — natural; 

produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, 

consequentemente, as tornamos históricas. Os corpos ganham sentido 

socialmente. A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos 

corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada cultura e, 

portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades da sexualidade 

— das formas de expressar os desejos e prazeres — também são sempre 

socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e 

sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas 

são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2000, 

p.6) 

 

A sexualidade é um termo complexo, que envolve várias esferas de como acontece 

as relações, porque acontecem, que há uma interdisciplinaridade, que envolvem sempre 

o social. Porém esses fatos não fogem da relação de poder, e dos estereótipos que se tem 

em uma determinada sociedade. Quando esta sociedade sugere que ser heterossexual é o 

normal e as outras formas de se relacionar fazem parte de uma anomalia, que precisa de 

correção, criando-se assim relações de desigualdades e de preconceitos, que hierarquizam 

esses modo que as pessoas tem de viverem suas sexualidades, tendo essa relação de poder 

e exclusão uma sobre a outra. 

 E esta relação de poder é acentuada ao tratar de gênero que por um contexto 

histórico, houve uma hierarquização entre homens e mulheres, nas relações de trabalho, 

de escolarização, nas políticas, no âmbito social, entre outras características, que geraram 

estereótipos, que na atualidade se faz necessário descontruir. Inicialmente pelo seu 

conceito em que: 

 
“Gêneros constituem-se em relação e não em oposição (masculino 

/feminino). [...] ser mulher e homem são categorias que se constroem 

juntas, como referência uma para outra: sabemos que somos mulheres 

porque não somos homens e vice-versa, mas não somos opostos; ao 

contrário: carregamos em nós marcas culturais do feminino e 

masculino. (CASTRO e MATOS, 2013, p. 70) 
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Assim, existem uma diversidade de gênero, que não competem entre si, e que diz 

respeito às formas como representamos nossas sexualidades, individualidades. Com o 

desenvolvimento das sociedades modernas e seus movimentos sociais a exemplo o 

feminismo, houve novas modos de viver e de se relacionar com o mundo, adquirindo 

novas identidades de reconhecer o seu eu e o outro como também o eu com o outro(os) 

como partes de um processo, que se articulam sem estabelecer grau de competividade. 

Nesse caso é importante romper com rótulos, como bem declara CASTRO E MATOS 

cita em seu texto a seguinte frase de Simone de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se 

mulher”, assim vive seus desejos e anseios da forma que lhe convém e não por que a 

sociedade diz que é normal. 

 

BARREIRAS ENFRENTADAS PELOS DOCENTES DIANTE DA 

PERSPECTIVA DE EUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Ao que se sabe desde muito tempo, as sociedades de todo o mundo praticavam as 

mais diversas formas de segregação entre os indivíduos, até mesmo ao que refere ao saber 

e ao acesso deste. Quando um sujeito é excluído de algum elemento social, as condições 

de existência do homem na sociedade, em um dado período histórico, são refletidas. 

Desse modo tudo que fosse diferente dos padrões instituídos, era considerado como 

“desvio”, tal perspectiva se fundamentava na dualidade existente entre os aspectos tidos 

como normais e aqueles vistos como anormais, fazendo com que houvessem separações 

entre os que atendiam as exigências da sociedade e os que não atendiam. Porém, nas duas 

últimas décadas alguns países do ocidente começaram se questionar acerca da segregação 

existente entre algumas partes da população. 

 Logo, está havendo uma mudança na forma como as pessoas enxergam aqueles 

que se diferenciam dos padrões instituídos e legitimados pela sociedade, fazendo com que 

estas passem a reconhecer e respeitar às diferenças de cada sujeito. Tal alteração na 

mentalidade deseja atingir a igualdade de oportunidades para toda a população.  Essa 

nova percepção, atingi os âmbitos sociais e educacionais com a ideia de inclusão, 

prezando assim pela existência de uma sociedade mais igualitária e democrática, sem que 

haja algum tipo de preconceito ou segregação. Dessa forma, para que o aspecto da 

inclusão fosse instituído se fez necessário à construção de fundamentos que norteassem 

as relações de convivência entre as pessoas, dos quais passaram a orientar as ações 

governamentais e sociais. E na educação não foi diferente, fato este fez com que fossem 

criadas políticas de caráter educacional em âmbitos nacionais e internacionais.   

 Com a assinatura da “Declaração Mundial de Educação para Todos” (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 1990), houve um 

relevante aumento em um curto espaço de tempo, nos índices de estudantes matriculados, 

em especial nas escolas públicas. Estes alunos e alunas eram oriundos dos mais variados 

segmentos ou grupos da sociedade, as salas de aula foram caracterizadas pela 

superlotação, com estudantes que apresentavam as mais variadas diferenças, fez com que 

a escola necessitasse de algumas medidas de emergência para a gestão desse novo 

cenário.   

Devido ao fato de que a percepção da inclusão ser algo novo no âmbito 

educacional e social, uma boa parte dos docentes sente certa dificuldade em colocar em 

prática essa escola inclusiva, pois estes em sua maioria tiveram suas formações 

fundamentadas em uma escola tradicional que se preocupava com o ensino homogêneo e 

não no ensino para as/nas diferenças. Desse modo os docentes acabam investindo em uma 

formação continuada com cursos e congressos referentes à questão da inclusão, porém na 

maioria desses casos o que ocorre é a continuidade da pedagogia tradicional, já que estes 
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professores estão imbuídos das práticas e teorias que foram adquiridas nos processos de 

formação tradicionais, mas também estão imersas no próprio pensamento e na forma de 

ser, devido ao conjunto de valores e saberes, nos quais foram socialmente construídos e 

formados enquanto docentes. 

 
Para construir uma escola de todos e para todos é, portanto, também 

preciso ajudar na inclusão educativa e social dos alunos que têm 

particularidades e modos de aprendizagem diferentes das do modelo 

padrão esperado pela escola. Por vezes, esta precisa de refazer os seus 

objetivos e vencer a distância entre a linguagem das teorias pedagógicas 

inovadoras e revolucionárias e as práticas escolares muitas vezes 

conservadoras e antiquadas [...]. (RODRIGUES, 2013, p. 15). 

 

Tendo em vista as perspectivas da escola enquanto instância socializadora dos 

indivíduos, e reprodutora dos elementos e ideologias que compõe a estrutura social, desse 

modo nota-se o quão difícil é trabalhar com as questões de sexualidade e diversidade de 

gêneros, como tema transcendental e fundamental para a construção do sujeito crítico e 

social estão rodeadas de tabus e preconceitos que acabam por limitar o trabalho do 

docente em sala de aula. Já que alguns desses preceitos moralistas contribuem para a 

formação de uma visão equivocada fundamentada no ideal sexista e heteronormativo, 

sendo assim atribuídos certos comportamentos diferenciados para meninos e meninas e 

quando estes não atendem à essas perspectivas acabam por sofrer com a segregação, 

ficando assim à margem. Dessa forma, tais fatos contribuem para que os alunos excluídos 

não tenham nenhum sentimento de pertencimento ao ambiente escolar, prejudicando 

assim o seu desempenho acadêmico e sua relação com os demais colegas. 

Dessa forma, MARQUES e CAVALIERE apresentam a seguinte perspectiva: 

 
O enfoque dado às diferenças, nos cursos onde o discurso é de marcação 

das diferenças, acaba por encaixar os sujeitos em uma série de 

características fixas que impedem ver a totalidade e riqueza que cada 

sujeito traz consigo. Ensinamos práticas que constituem a correção do 

desvio, a compensação do déficit. Formamos alunos-professores e 

alunas-professoras que se colocam no lugar do saber e do poder sobre 

o outro. (MARQUES e CAVALIERE, 2013, p. 28) 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Para a construção desse artigo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa, na qual analisamos e interpretamos as informações que se 

encontravam nas literaturas e publicações científicas disponíveis em sites da internet, 

estas traziam elementos que se relacionavam a ideia da educação inclusiva diante das 

perspectivas de sexualidade e diversidade de gênero. Fundamentamos nossa pesquisa em 

CASTRO e MATTOS (2013), MARQUES e CAVALIERE, (2013), LOURO (2000), 

(RODRIGUES (2013) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esse trabalho é importante, pois nos faz refletir sobre os métodos contemporâneos 

de ensino, sobre tudo, nas relações de gênero e sexualidade na escola e como podemos 

transformar - por meio do conhecimento e do respeito - uma educação inclusiva, que não 

trabalhe com a exclusão social e cultural, e sim, repensando um processo de ensino e 
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aprendizagem onde que todos que fazem parte desse âmbito educacional se sintam 

abraçados por ele. 

Percebe-se que ainda existe uma visão concreta e enraizada nas ideologias 

conservadoras, no qual não há espaço para as questões de diversidades, de olhar como 

são e como lhe dar com assuntos ligados a ela. Essa visão conservadora constitui-se por 

meios das influencias ideológicas que vão sendo transmitidas através dos âmbitos que os 

indivíduos estão inseridos, seja na escola, na família, no trabalho. São as relações socias, 

históricas e culturais que de uma certa forma irá moldar os modos de pensar e agir dos 

sujeitos, já que eles não têm acesso as diversidades existentes na sociedade, e se tem 

acesso, essas diversidades são vistas como “coisas de outro mundo”, fora dos parâmetros 

corretos e aceitos. 

Essas relações que os indivíduos possuem com o meio, desde seu nascimento, vão 

construindo e constituindo o seu ser no mundo, que irá impor como se portar, como se 

vestir, como falar, como brincar e dentro outros atributos, já que a concepção de homem 

e mulher já está engessada nos moldes tradicionais, assim, quando nasce com o sexo 

masculino já se tem uma visão formada de como aquele individuo deve ser em sociedade, 

sem os deixar se auto descobrirem e construir sua própria identidade, isso serve também 

para quem nasce do sexo feminino.  

Vê-se que existe uma imposição de valores já legitimados, os indivíduos tem que 

seguir esses valores postos pela a sociedade, onde já se prega o que pode e o que não pode 

fazer, visto que essas ideologias se fazem tão presentes e abrangentes na sociedade que 

faz com que o indivíduo que não segue esse padrão se ache estranho e diferente, em que 

de certo modo são excluídos por não se efetuarem parte da norma padrão de como deve 

exercer sua opção de gênero e de sexualidade.  

Levando-nos a questionar, como os indivíduos que não se encaixam nos conceitos 

concretos legitimados são de um certo modo excluídos da sociedade sem 

questionamentos? Esse fator é decorrente das práticas e dos discursos que legitimam a 

visão conservadora em relação ao gênero e a sexualidade, tratando aquilo que seja 

diferente dos seus ideais como algo que precisa ser “concertado” ou “abolido”, e esses 

discursos preconceituosos, intolerantes e discriminatórios são praticados nos lugares onde 

o sujeito possui mais contato direto, como  no grupo familiar e na escola, não levando a 

discussão sobre questões das diferenças de gênero e opções sexuais, tratando-as como 

assuntos que sejam inconvenientes e desapropriado para comentar, por questões culturais.  

Portanto, na escola é importante trabalhar com as diferenças, expô-las e mostrar 

aos alunos que não é algo de outro mundo, incentivando o respeito com a opção de gênero 

ou sexual do outro. Para isso se faz relevante que na formação docente, haja discussão e 

disciplinas que debatem sobre essa temática, os qualificando para saber lhe dar com 

assuntos que possam surgir em sala de aula, sempre com embasamento nos princípios de 

respeito e tolerância, para que assim, o sujeito possa governar seu próprio corpo sem 

opressão e constituindo sua própria identidade, visto que, a escola de uma certa maneira 

não só tem contato com o indivíduo mas também com sua família e pode ser 

transformadora. 
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A LEITURA COMPREENSIVA: responsabilidade de todas as áreas de conhecimento 

 

Maria Aliete Cavalcante Bormann6 

Maria da Penha CasadoAlves7 

 

 

RESUMO 

Este trabalho é fruto de um estudo de pós-doutorado que trata sobre a leitura 

compreensiva, enquanto competência básica que deve ser desenvolvida por professores 

de todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, refletimos com os professores-alunos 

de uma instituição de ensino superior acerca da leitura e a competência leitora em 

diferentes áreas de conhecimento na educação básica. Os resultados indicam que é 

possível desenvolver um trabalho na escola para tornar a leitura mais eficiente. No 

entanto, é necessário por parte daqueles que fazem a escola adotarem a leitura como um 

dos eixos principais a serem trabalhados por todas as áreas. Entendemos que aprender 

qualquer componente curricular implica, necessariamente, o desenvolvimento das 

habilidades de ler e de escrever, o que se configura como não sendo responsabilidade 

exclusiva dos professores de Língua Portuguesa. Logo, ler é responsabilidade da escola, 

uma vez que um dos grandes desafios dessa escola do século XXI é contribuir para o 

avanço na construção do conhecimento e, assim, ensinar os sujeitos a lerem para aprender, 

construindo sentido para os textos que se apresentam em diferentes áreas do 

conhecimento seria compromisso de todos nas práticas em sala de aula. Cabe à escola 

propiciar condições para ensinar e motivar a construção de estratégias de leitura, 

considerando não apenas as condições dos sujeitos, mas também os documentos que 

norteiam a Educação Básica, a fim de identificar orientações acerca dos saberes 

concernentes à leitura compreensiva, em todos os componentes curriculares. O trabalho 

se ancora nas concepções de Volóchinov (2017), de Bakhtin (1997, 2016), de Casado 

Alves (2009, 2011) de Leffa (1996, 212), bem como em alguns documentos oficiais.  

 

Palavras-chave: Leitura Compreensiva. Professores. Educação Básica.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho faz parte de uma reflexão acerca da leitura compreensiva, 

considerando o baixo desempenho na compreensão leitora de alunos da Educação Básica 

e da nossa vivência enquanto docente de Língua Portuguesa, de participação em eventos 

cujas discussões vêm enfocando a temática da leitura para a compreensão de componentes 

curriculares como Biologia, Química e Matemática, além de trabalhar diretamente com 

educadores que discutiam a necessidade de os alunos lerem e compreenderem o 

significado de enunciados, afirmando que “os alunos não aprendem porque não sabem 

ler”.  

Entretanto, ensinar a ler e a escrever não é responsabilidade apenas dos 

professores de Língua Portuguesa, mas de todos os professores dos diferentes 

componentes curriculares que compõem a escola, vejamos: “Parece-me que o ensino da 

leitura não é uma questão de curso ou de um professor, mas questão da escola, de projeto 
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curricular e de todas as matérias (existe alguma em que não seja necessário ler?)” (SOLÉ, 

2008). Dessa forma, defendemos a leitura como instrumento para aprender e sistematizar 

o conhecimento nas diferentes áreas. A fim de fundamentar nossa tese, recorremos a 

dados divulgados sobre o desempenho dos alunos.  

Dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF, 2017) divulgados pelo 

Instituto Paulo Montenegro (IPM) e pela ONG Ação Educativa8 apontam que apenas 22% 

das pessoas que chegaram ao ensino superior têm nível de alfabetismo classificado como 

proficiente. Dos sujeitos pesquisados, 42% estariam num grupo considerado 

intermediário, contudo, o mais preocupante é a constatação de que 32% “de nossa elite 

educacional” da escola básica apresentam domínios elementares das habilidades de 

leitura, escrita e realização de cálculos aplicados ao cotidiano, “sendo que 4% podem ser 

inclusive chamados de analfabetos funcionais”.  

De acordo com os dados, as relações com a cultura letrada e a linguagem escrita 

são ainda muito limitadas, evidenciando as dificuldades com a leitura e com a 

compreensão de textos que repercutem na produção de textos, tornando-se, então, um 

problema da escola e de todas as áreas de conhecimento. Os baixos índices de 

desempenho dos últimos anos das avaliações em grande escala vêm apontando um baixo 

índice de escolaridade e, claro, baixo índice de letramento tanto no que se refere às 

avaliações nacionais quanto das internacionais como Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB, 2017), Prova Brasil, Provinha Brasil, Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) e o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA, 

2016) que indicam um baixo desempenho da compreensão em leitura por parte dos 

alunos, tornando esse aspecto um desafio não apenas na Educação Básica, mas também 

que se reflete no ensino superior. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2018), os resultados das avaliações, principalmente, as nacionais, 

apresentam um baixo índice de rendimento na compreensão da leitura por parte dos 

alunos, tornando esse aspecto um dos desafios da Educação Básica.  

Quadro 1 - Dados da competência leitora dos alunos – 2018/SAEB/INEP 

Alunos Resultados 

Avaliação Nacional da Alfabetização- 

ANA 

 

55% dos alunos possuem níveis insuficientes de 

leitura e interpretação de texto. 

32%  estão no nível adequado. 

13% se enquadraram no nível desejável.  

Ensino Fundamental 5º ano Mais de 50% dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental no RN apresenta nível insuficiente em 

Língua Portuguesa. 

33% das crianças não apresentam resultados 

suficientes.  

Ensino Médio  

 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio que foram 

submetidos à prova do SAEB, 70,88% apresentaram 

nível de leitura insuficiente, destes 23,9% estão no 

nível zero, ou seja, o mais baixo. Apenas 1,6% dos 

alunos apresentaram nível adequado. 
Fonte: INEP/SAEB, quadro adaptado pela pesquisadora, 2019. 

                                                           
8INSTITUTO PAULO MONTENEGRO (São Paulo). Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF: Estudo 

especial sobre alfabetismo e mundo do trabalho. 2016. Disponível em: 

<http://www.ipm.org.br/…/…/inaf/relatoriosinafbrasil/Relatrio InafBrasil20112012/INAFEstudosEspecia

is_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf>. Acesso: 30/07/2017. 
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Esses resultados mostram que as maiores dificuldades encontradas pelos nossos 

alunos estão relacionadas à compreensão da leitura, tornando esse saber um desafio. 

O relatório de 2016 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 

revelou que em leitura, 51% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível básico de 

proficiência, o que significa que a maioria desses estudantes apenas localiza informação 

explícita em um texto. Em comparação com outros países, o Brasil está na 59ª posição 

em leitura. Tratando-se do Rio Grande do Norte, o estado ocupa a 22ª posição no ranking 

nacional com relação à leitura, entretanto em 20129 ocupava a 15ª posição empatando 

com o Ceará.  

Nos últimos anos o documento do PISA, organizado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)  alterou o conceito de leitura 

afirmando que “As definições de leitura e de letramento em leitura mudaram ao longo do 

tempo, acompanhando as transformações na sociedade, na economia e na cultura”. 

(OCDE, 2016, p.93). O documento ainda declara que: 

 
O termo “letramento em leitura” é preferível a “leitura” porque pode 

informar com maior precisão, a um público não especializado, o que o 

PISA está medindo. Em geral, entende-se como “leitura” a simples 

decodificação ou mesmo a leitura em voz alta, enquanto a intenção 

dessa avaliação é medir algo mais abrangente e mais profundo. O 

letramento em leitura inclui grande variedade de competências 

cognitivas, entre as quais estão a decodificação básica, o conhecimento 

das palavras, da gramática e das estruturas e características linguísticas 

e textuais mais abrangentes e o conhecimento de mundo. (BRASIL, 

2016, p.93) 

 

Para o documento da OCDE (2013, p.92), o “Letramento em leitura10 é a 

capacidade de compreender, utilizar, refletir e se envolver com textos escritos, com a 

função de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e potencial, e participar da 

sociedade”. O documento, ainda, declara que “Letramento em leitura refere-se a 

compreender, usar, refletir sobre e envolver-se com os textos escritos, a fim de alcançar 

um objetivo, desenvolver conhecimento e potencial e participar da sociedade” (BRASIL, 2015, 

p.92). 

É importante destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN, 1998), 

atualmente superados por outro documento oficial, já indicavam que um leitor proficiente 

é aquele que tem a capacidade de reunir mais de uma estratégia, recorrendo sempre à 

outra quando uma delas não lhe propiciar a compreensão. A partir desse entendimento, é 

possível afirmar que ler com proficiência consiste em recuperar informação, formar uma 

compreensão geral, desenvolver uma interpretação, refletir e avaliar a circunstância do 

texto e a sua forma. Portanto, a relevância desse estudo se justifica pela necessidade de 

                                                           
9 Os estados do país que apresentaram mais alunos ultra inteligentes foram  Espírito Santo, Paraná e RN. Esses estados 

apresentaram alunos de desempenho excepcional que em qualquer outro estado brasileiro, mostram 

resultados do Pisa 2012. https://exame.abril.com.br/brasil/os-estados-do-brasil-com-mais-alunos-ultra-

inteligentes/ 

10 O termo “letramento em leitura” é preferível a “leitura” porque pode informar com maior precisão, a um 

público não especializado, o que o PISA está medindo. Em geral, entende-se como “leitura” a simples 

decodificação ou mesmo a leitura em voz alta, enquanto a intenção dessa avaliação é medir algo mais 

abrangente e mais profundo. O letramento em leitura inclui grande variedade de competências cognitivas, 

entre as quais estão a decodificação básica, o conhecimento das palavras, da gramática e das estruturas e 

características linguísticas e textuais mais abrangentes e o conhecimento de mundo. Fonte: OCDE (2016), 

PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy 
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se sistematizar compreensão sobre um problema que alcança todos os níveis de ensino, 

ou seja, a compreensão leitora.  

A compreensão leitora é uma atividade que envolve a integração de todos os 

conhecimentos do sujeito num processo dinâmico de interação e de criação, no qual o 

leitor utiliza todos seus conhecimentos prévios e habilidades de raciocínio para, ao 

interagir com as pistas fornecidas pelo texto, construir um sentido geral. A leitura 

compreensiva é favorecida pelo uso de estratégias de leitura, que visam facilitar o 

processo de aprendizagem permitindo o controle e regulação da compreensão. Ao 

observamos o processo de leitura, percebemos que apenas o conhecimento do código, não 

garante a compreensão, é necessário desenvolver essa compreensão, uma vez que envolve 

não somente os conhecimentos prévios, mas uma série de estratégias que permitem 

construir o sentido e a compreensão da leitura, portanto: 

 
Ensinar a ler e a escrever são tarefas da escola, desafio indispensável 

para todas as áreas/disciplinas escolares, uma vez que ler e escrever são 

os meios básicos para o desenvolvimento da capacidade de aprender e 

constituem competências para a formação do estudante, 

responsabilidade maior da escola. Ensinar é dar condições ao estudante 

para que se aproprie do conhecimento historicamente construído e se 

insira nessa construção como produtor de conhecimentos. Ensinar é 

ensinar a ler para que se torne capaz dessa apropriação, pois o 

conhecimento acumulado está, em grande parte, escrito em livros, 

revistas, jornais, relatórios, arquivos. Ensinar é também ensinar a 

escrever, porque a produção de conhecimento se expressa, no mais das 

vezes, por escrito (BRASIL, 2002, p.3). 

 

Fica evidente que a responsabilidade de ler e escrever é da escola, logo de todos, 

além de ser uma das exigências do século XXI para a formação do sujeito em todas as 

fases da vida. Portanto, não é apenas uma preocupação com os dados com os dados 

oficiais do Inep, mas de oferecer ao sujeito o direito de ler e escrever, pois a leitura é um 

importante instrumento para aquisição de novas aprendizagens, à medida que os sujeitos 

avançam na escolaridade, aumenta a exigência de uma leitura independente para acesso 

a novos conhecimentos nas diferentes áreas que formam o currículo escolar. Um dos 

grandes desafios da escola é ajudar na construção do conhecimento e, consequentemente, 

ensinar os alunos a ler para aprender, atribuindo significado, assim: 

 
Responder eticamente às atuais questões colocadas sobre as 

dificuldades generalizadas com a leitura e com a escrita por parte dos 

alunos, em qualquer nível de ensino, nos implica com um ensino 

responsivo à vida e aos sujeitos; um ensino de língua materna que não 

se apresente como enfoque de uma língua apresentada em recorte, em 

fragmento a ser classificado, rotulado à exaustão, mas um ensino de 

uma língua na qual esse sujeito se reconheça e reconheça 

cronotopicamente a voz do(s) outro(s). (CASADO ALVES, 2012, p. 

320) 

 

Desse modo, a tarefa de formar leitores é de responsabilidade de todos, não apenas 

de professores de Língua Portuguesa, visto que a leitura é instrumento de apropriação do 

conhecimento, é uma competência que permite aprender a aprender, caracterizando-se 

como uma atividade de ensino em todas as áreas. Cabe, então, ao professor, independente 

da área que atua criar condições para ensinar e motivar estratégias de leitura, uma vez 

que: 
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A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de história é do professor 

de história e não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e 

a escrever um texto de ciências é do professor de ciências e não do 

professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto 

de matemática é do professor de matemática e não do professor de 

português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de geografia 

é do professor de geografia e não do professor de português. A tarefa 

de ensinar a ler e a escrever um texto de educação física é do professor 

de educação física e não do professor de português. A tarefa do 

professor de português é ensinar a ler a literatura brasileira. Ler e 

escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez 

que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, 

que é responsabilidade da escola. (GUEDES & SOUZA, 2003, p.15) 

 

Ao considerarmos a leitura como um saber indispensável para o acesso ao 

conhecimento, torna-se necessário compreendê-la como objeto de conhecimento e, desse 

modo, buscar a compreensão dos processos que envolvam essa aprendizagem, uma vez 

que:  

 
O desenvolvimento da habilidade de leitura de textos educacionais 

levado a cabo pelos professores em todas as áreas do conhecimento – 

aqui incluída a língua portuguesa – é fundamental para que os 

estudantes sejam leitores proficientes em todas as disciplinas escolares. 

Há uma crença enraizada na escola de que os alunos não entendem 

textos e enunciados de questões que leem em diferentes disciplinas, e, 

normalmente, a “culpa” desse resultado negativo recai sobre o professor 

de língua portuguesa. É preciso esclarecer, então, que ler na disciplina 

de língua portuguesa não é o mesmo que ler em matemática, em 

história, em biologia, em inglês etc. Há diferenças profundas em relação 

a vocabulário, a gêneros e tipos textuais, a suportes, à exploração das 

múltiplas linguagens, aos objetivos de leitura etc. Nesse sentido, todo 

professor deveria ser, também, professor de leitura em sua disciplina, 

considerando as especificidades de sua área de conhecimento 

(BRASIL, 2015, p. 107). 

 

Há um consenso da necessidade da prática de leitura em todas as áreas de 

conhecimento, o que se confirma nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica (DCNGEB, 2013, p.178) quando destaca no item IV – “valorização 

da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber”. Essa afirmação corrobora 

com a ideia de que ler é uma necessidade de todos os professores das áreas de 

conhecimento. O que efetiva a leitura compreensiva deve ser uma prática utilizada não 

apenas no espaço escolar, nas também fora dela, pois é por meio dela que o indivíduo 

compreende o mundo e a sua maneira de atuar nele como sujeito de direto. 

Considerando o exposto, este estudo se justifica pela necessidade de superação de 

um problema que alcança todos os níveis de ensino: a leitura e a sua compreensão em 

todas as áreas de conhecimento.  Portanto, para responder ao problema de pesquisa, o 

objetivo geral foi contribuir com estudos acerca da leitura compreensiva enquanto 

competência básica que deve ser trabalhada em todas as áreas de conhecimento. E, assim, 

interferir no ensino- aprendizagem dos componentes curriculares de alunos da escola 

pública da rede estadual de ensino via formação de professores do IFESP tanto das 

licenciaturas quanto da especialização. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE NOS ANCORAM 

 

Alguns conceitos sobre compreensão encontrados nas obras de Volóchinov 

(2017), Bakhtin (1997) trazem fundamentos imprescindíveis, quando ampliados aos 

estudos sobre leitura, no que tange à compreensão.  

No entanto, é importante ressaltar que estes autores não se dedicaram a estudar a 

leitura, entretanto, se pensarmos a leitura concebida como uma ação interativa nos leva 

às contribuições de Volóchinov (2017) sobre a linguagem e seu caráter dialógico, uma 

vez que a compreensão para este autor se trata de um processo que envolve o sujeito e as 

experiências sócio históricas e culturais que o constitui. Sendo assim, ao tomar a prática 

de leitura como um processo compreensivo, somos levados a refletir sobre a compreensão 

como responsiva e ativa, enunciado, enunciação e dialogismo, uma vez que o autor 

considera a compreensão como uma forma de diálogo, visto que ela está para enunciação 

tal qual uma réplica está para a outra no diálogo, ou seja: 
 

Compreender um enunciado alheio significa orientar-se em relação a 

ele, encontrar para ele um lugar devido no contexto correspondente. Em 

cada palavra de um enunciado compreendido, acrescentamos como que 

uma camada de nossas palavras responsivas. Quanto maior for o seu 

número, quanto mais essenciais elas forem, tanto mais profunda e 

essencial será a compreensão (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232). 

 

Nesta perspectiva, a compreensão é um processo dialógico, pelo fato de um texto 

possibilitar o encontro dos leitores com outras circunstâncias, assim “Toda compreensão 

é dialógica. A compreensão opõe-se ao enunciado, assim como uma réplica opõe-se a 

outra no diálogo” (VOLÓCHINOV, 2017, 232). De tal modo que a questão da leitura nos 

leva ao conceito dialógico como propriedade básica e intrínseca da linguagem, o que 

implica a presença do locutor e interlocutor, além da noção de compreensão responsiva 

ativa. “Toda verdadeira compreensão é ativa e possui um embrião de resposta”. 

(VOLÓCHINOV, 2017, p.232)  

Para Bakhtin (1997, p.404), “Compreender é cotejar com outros textos e pensar 

num contexto novo (no meu contexto, no contexto contemporâneo, no contexto do 

futuro)”. Nessa concepção, a compreensão de um enunciado é sempre uma resposta, na 

medida em que introduz o objeto da compreensão num novo contexto, ou seja, num 

contexto da resposta, assim: 
 

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a                                                                                                                          

significação (linguística) de um discurso, adota simultaneamente, para 

com este discurso, uma atitude responsiva: ele concorda ou discorda 

dele (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, 

etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo 

o processo de audição e compreensão desde o início do discurso, às 

vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor (BAKHTIN, 

1997, p. 290). 

 

Isso significa que a leitura de qualquer enunciado deve proporcionar uma 

compreensão responsiva ativa que corresponde à fase inicial e preparatória para uma 

resposta. Ao deparar-se com um texto, o leitor deve torna-se um sujeito falante, capaz de 

responder, uma vez que a compreensão de um enunciado exige responsividade, uma vez 

que: 
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Na compreensão efetiva, real e concreta, esses atos se fundem 

indissoluvelmente num único e mesmo processo de compreensão; no 

entanto, cada ato distinto tem uma autonomia ideal de sentido 

(conteúdo) e pode ser isolado no ato empírico concreto. 1) a percepção 

psicofisiológica do signo físico (palavra, cor, forma espacial); 2) o  

reconhecimento do signo (como algo conhecido ou desconhecido); a 

compreensão de sua significação  reproduzível (geral) na língua; 3) a 

compreensão de sua significação em dado contexto (contíguo ou 

distante. 4) A compreensão dialógica  ativa (concordância- 

discordância); a inserção num contexto dialógico [...]. (BAKHTIN, 

1997, p. 401) 

 

Nesse sentido, o ato de compreender implica tanto reconhecimento do signo como 

também a sua inserção em contexto e, mais ainda, a relação dialógica, o valorativo que 

lança o sujeito para uma resposta única e singular. Mesmo sem ter discutido sobre leitura, 

Bakhtin (1997) ampliou sua abordagem, revelando que o acontecimento da vida de um 

texto se desenvolve nas consciências tanto do eu como outro. Dessa forma, a leitura pode 

ser compreendida como processo dialógico que pressupõe o diálogo entre leitor/autor, 

além de esse sujeito leitor ser ativo, respondente, que constrói sua compreensão na relação 

com o texto e com outros textos, ou seja: 

 
No texto, os sentidos não apenas deslizam, mas são construídos e 

compreendidos responsivamente por sujeitos posicionados de um lugar 

que relativiza olhares, visões, compreensões e respostas. Leitura 

responsiva. Compreensão ativa. Sujeito autor. Sujeito em construção. 

Sujeito que precisa lidar cotidianamente com a dinamicidade da 

linguagem que termina sendo a dele mesmo (CASADO ALVES, 2011) 
11. 

  

 Ao considerar essa reflexão, podemos acrescentar que a compreensão responsiva 

remete a noção de que “toda compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou de 

outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se locutor” (BAKHTIN, 1997, p.290. Para 

Leffa (2012), em outra perspectiva, uma das características essenciais do processo da 

leitura é a capacidade que o leitor possui de avaliar a qualidade da própria compreensão, 

ou seja: 
 

O leitor não é uma entidade vazia; ele tem uma experiência de vida 

preservada em sua memória, que precisa ser acionada quando inicia a 

leitura. Compreender, portanto, é mais do que conectar segmentos 

dentro do objeto de leitura; é também conectar esses segmentos, 

arquivados lá no objeto, com segmentos arquivados na memória do 

leitor. (LEFFA, 2012, p.258) 

 

O sujeito leitor sabe quando entende bem um texto, quando a compreensão é 

parcial ou quando o texto não faz nenhum sentido. Ao refletirmos sobre o processo de 

leitura, sabemos que apenas o conhecimento do código, não garante a compreensão, ou 

seja:  
 

O leitor sozinho é uma impossibilidade teórica. O texto sozinho não tem 

sentido; é apenas um amontoado de rabiscos no papel ou uma grande 

sequência de minúsculos pixels na tela do monitor. Leitor e texto só 

                                                           
11 Citação retirada da página http://eebaeducacao.blogspot.com.br/2011/10/maria-da-penha-casado-alves. 
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existem quando se encontram no momento da leitura. Antes ou depois 

desse momento, são apenas potencialidades. (LEFFA, 2012, p. 255) 

 

Com esse entendimento, acreditamos que o desenvolvimento da compreensão 

leitora envolve, além dos conhecimentos prévios sobre o assunto, estratégias que 

permitem construir o sentido e a compreensão leitora de um texto, assim “Para 

compreender o ato da leitura temos que considerar então (a) o papel do leitor, (b) o papel 

do texto e (c) o processo de interação entre o leitore o texto.” (LEFFA, 1996, p.16). Ainda 

de acordo com o autor, fatores relativos ao leitor têm sido bastante estudados, dentre eles 

o uso das estratégias adequadas.  

 Solé (1998, pp 69 e 70) declara que as “estratégias como procedimentos de caráter 

elevado, que envolvem a presença de objetivos e o planejamento de ações para atingi-los 

e também a sua avaliação”, o que permite seu replanejamento. A autora ressalta que a 

estratégia consiste em regular a atividade das pessoas, sendo imprescindível para a 

formação dos leitores autônomos, capazes de construir a sua compreensão e contribui 

para beneficiá-los com recursos necessários para aprender a aprender. É importante 

destacar que as estratégias não se desenvolvem de maneira espontânea, portanto, devem 

ser ensinadas. Em relação aos procedimentos, a autora esclarece que se trata de um 

conjunto de ações ordenadas e finalizadas, dirigidas para se obter uma meta, enquanto os 

procedimentos são lidos e chamados para compor a sua leitura sempre provisória, pois 

não há um único sentido, mas sentidos possíveis em diferentes situações de interação. 

 

APRESENTANDO O PROBLEMA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo se volta à ampliação dos saberes relativos à leitura dos professores 

alunos, bem como ao seu uso em favor da construção do aprendizado em qualquer área 

do conhecimento. A questão da pesquisa se define como: Quais os conhecimentos que os 

professores têm da leitura compreensiva nas áreas do conhecimento para desenvolvê-los 

nas salas de aula da Educação Básica? 

Acreditamos poder estimular estudos/pesquisas acerca da leitura compreensiva, 

enquanto competência básica que deve ser trabalhada em todas as áreas de conhecimento. 

E, assim, contribuir para que a leitura e escrita possa ser desenvolvidos nos diferentes 

componentes curriculares, possibilitando aos alunos da escola pública da rede estadual de 

ensino, via formação de professores do IFESP, maior apropriação desses conhecimentos. 

Nosso estudo se articulou em dois focos específicos, mas do ponto de vista conceitual 

e empírico estão ligados: no primeiro foco, propomos um esquema teórico que 

consideramos relevante para a leitura compreensiva como essencial para o ensino-

aprendizagem em todas as áreas de conhecimento como uma proposta inclusiva e 

participativa. Dedicamo-nos a questões como: qual teoria a nos permitiria dar conta do 

desafio de tratar sobre a leitura compreensiva em todas as áreas de conhecimento? Como 

pensar a leitura compreensiva para um grupo composto por professores formadores de 

diferentes áreas de conhecimento? As respostas a essas questões talvez estejam na 

construção de um trabalho cujo foco se volte para aproximar as áreas de conhecimento 

no que diz respeito à leitura como estratégia de ensino-aprendizagem. No segundo foco, 

verificamos que a leitura assume um papel de destaque e de estudo nos campos de 

conhecimento como: Ciências, Educação Física, História, Matemática e Geografia. 

Verificamos também que a leitura compreensiva apareceu em 19 artigos; 10 dissertações; 

05 teses e 02 livros, além do Núcleo de Integração Universidade & Escola (NIUE) da 

UFRGS, criado em 1990 cujas pesquisas estão voltadas para leitura e escrita em todas as 

áreas de conhecimento.  
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A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho é de caráter qualitativo, 

consistente com a própria natureza do objeto estudado. 

 

RESULTADOS 

 

O resultado deste trabalho possibilitou a criação do grupo de pesquisa Linguagem, 

ensino e aprendizagem cuja linha é “A leitura compreensiva como estratégia de ensino-

aprendizagem nas áreas de conhecimento”. O grupo é composto por nove professores de 

diferentes componentes curriculares, o que dá ao grupo um caráter interdisciplinar com 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, TIC e Pedagogia, além de contar com alunos 

tanto da graduação quanto da especialização que são professores que atuam na rede 

estadual de ensino e no município. Criação e efetivação do grupo de pesquisa 

Linguagem, ensino e aprendizagem cuja linha de pesquisa é “A leitura compreensiva 

como estratégia para todas as áreas de conhecimento”, no IFESP/RN. Participação em 

encontros, seminários e palestras para professores da rede estadual pública de ensino tanto 

estadual quanto municipal sobre a temática e a criação de um curso de extensão para 

atender uma escola localizada na zona norte da cidade. 

Podemos destacar o que o trabalho superou a proposta do projeto inicial, ou seja 

ido além do que foi proposto inicialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS  

 

Acreditamos que ao término de uma pesquisa surgem ideias ou diretrizes que 

apontam para outros caminhos. Durante este estágio pós-doutoral, foi possível observar 

que tanto as ações no IFESP quanto na escola básica ainda necessitam de discussão sobre 

a leitura e escrita com responsabilidade de todos.   

As contribuições que o trabalho apresenta residem no fato de trazer à tona a 

importância crucial da leitura para todas as áreas de conhecimento, uma vez que foi 

possível observar as dificuldades de leitura que os professores da escola básica 

apresentam, indicando, assim que necessitamos de aprofundamento da temática. O 

percurso da pesquisa indicou que o entendimento da formação docente na área do ensino 

da leitura e escrita requer um estudo que envolva não apenas a problematização dos cursos 

frequentados por eles, mas uma reflexão fundamentada de suas práticas.   

Pretendemos consolidar e integrar a temática junto aos estudantes das 

licenciaturas e pós-graduação (lato sensu), pois são esses profissionais que atuam direta 

ou indiretamente nas escolas da rede pública estadual e municipal. É importante ressaltar 

que é na escola o lugar que se concebe não apenas as práticas de leitura, mas também da 

escrita, é lá que, muitas vezes, o aluno não percebe o real sentido de ler e escrever. 

Portanto, tentar reverter essa problemática implica um ensino responsivo aos sujeitos por 

parte da escola, sendo assim é responsabilidade de todos: a leitura e escrita. 

Concluir significa uma nova forma de refletir sobre como começamos e o lugar 

que chegamos, por isso mesmo uma trajetória de “idas” e “vindas”, mas não final. 

Estamos convictos da possibilidade, do realizável, mas assegurar essa continuidade 

implica ações e decisões, que tratamos de fundamentar neste estudo, esperando contribuir 

com outros trabalhos. 

 Enfim, concluímos acentuando a necessidade de se problematizar mais a 

abordagem e os nossos saberes sobre a leitura em todas as áreas de conhecimento a partir 

da realidade da escola básica e de um trabalho desenvolvido nas instituições superiores. 
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A LEITURA NAS SALAS DE AULA: como formar leitor crítico na educação 

básica? 

 

Manoel Guilherme de Freitas12. 

Francisco Canindé Carolino de Souza13 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa objetiva estudar a leitura nas salas de aula, de uma escola pública municipal, 

da cidade de São Francisco do Oeste, RN, notadamente, no que tange ao uso da leitura in 

loco, não enquanto modalidade de ensino, que não seja estanque, monótona, obrigatória, 

porém como algo que leve à criticidade, à expressividade, à aura do sujeito, de maneira 

que o aluno assuma uma atitude sujeito ativa nos gêneros a serem lidos, estudados, 

discutidos, logo trabalhados pelos docentes nas suas aulas cotidianas. Para tanto, foram 

registradas as aulas, sendo-as através de um diário de campo por parte do pesquisador, 

imediatamente, veio, também, a coleta de dados, via um questionário, que foi entregado 

e recolhido juntos aos professores colaboradores da pesquisa, contendo este instrumental 

de 10 questões, indo desde à formação docente dos professores, até à concepção 

pedagógica dos docentes, consoantes aos métodos e as estratégias utilizadas em salas de 

aula. Depois, da posse de tais instrumentais de pesquisa, foi feita a análise criteriosa para 

que pudéssemos entender e/ou perceber como está o ensino de leitura na escola corpus 

da pesquisa, bem como o discurso dos professores referente às estratégias didático-

pedagógicas utilizadas no processo ensino-aprendizagem local. Assim sendo, utilizamos 

na pesquisa os autores Freire (1995), Theodoro (1995) Koch & Elias (2009) et al, de 

maneira que podemos entender como seu deu e se dá o ensino na instância escolar. 

Portanto, há avanços na leitura, embora, ainda, lenta, pois para uma mudança mais 

substanciada, precisa, também, investir na formação docente, além de investimentos em 

recursos didáticos frequentes, por fim, uma ruptura interna por parte de todos que fazem 

o processo ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Leitura, Concepção pedagógica, Professor, Ensino-aprendizagem, 

pesquisa 

 

 

INTRODUÇAO 

 

           Este trabalho – corpus de pesquisa foi fruto da participação em uma banca 

examinadora do Curso de Letras - Português, da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, UERN, como requisito de conclusão do Curso da referida instituição de ensino 

superior do estado. Para tanto, teve como corpus teórico-conceitual- metodológico o 

tema: Leitura nas salas de aula: como formar leitor crítico na educação básica? Na 

cidade de São Francisco do Oeste, R/N, o corpus teórico-prático da pesquisa. 

           Dessa forma, tivemos como norte, o direcionamento didático-pedagógico, a 

sugestão e aplicação de um questionário aos professores locais, sendo estes lotados na 

educação básica inicial, de maneira que pudéssemos entender, se a prática escolar 

cotidiana destes docentes assemelha ao discurso coletado junto ao questionário durante a 

                                                           
12 Mestre pelo PPGL/UERN. Escola Estadual Professora “Maria Edilma de Freitas”, 15ª DIRED. 

mguilhermedefreitas@hotmail.com. 
13  Especialista. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –UERN. franciscocarolino@bol.com.br. 
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pesquisa. Noutros termos, preiteamos saber se a relação teoria-prática nas salas de aula, 

do Ensino Fundamental menor, no que tange à leitura dos discentes, enquanto modalidade 

de ensino, especialmente se está sendo eficiente para este propósito, notadamente, 

objetivando saber, se há criticidade na formação desses sujeitos assistidos pela pesquisa. 

            Assim, foi com base nestes dados coletados, que foi possível perceber e/ou notar 

as estratégias utilizadas, bem como as novas alternativas de superação do ensino existente 

neste corpus teórico-conceitual-discursivo. Dessa forma, esta pesquisa está dividida em 

três capítulos, a saber: no I, Intitulado de: I A leitura nas salas de aula: como formar 

leitor crítico na educação básica? Aqui, foi feito o esboço teórico-metodológico do que 

vem a ser leitura, concepções, as estratégias didático-pedagógicas, a fim de compreender 

as perspectivas, os objetivos, bem como os avanços no ensino do corpus pesquisa, além 

de ajudar na compreensão do fenômeno educativo. 

           No capítulo II, intitulado de: II Olhar metodológico sobre a pesquisa, expomos 

como foi feita a pesquisa, o método adotado, o tipo dele adotado, as estratégias didático-

pedagógicas adotadas nas aulas, além o universo de estudo, os sujeitos envolvidos no 

processo ensino - aprendizagem, o espaço, enfim, tudo que fez acontecer, realizar-se 

plenamente. 

           No capítulo III, intitulado de: Análise dos dados da pesquisa em estudo, foi 

realizada uma análise das aulas observadas, além dos questionários coletados junto à 

equipe de professores da escola campus da pesquisa, isto é, objetivando saber se o 

discurso dos professores das séries iniciais da supracitada instância escolar, no que tange 

ao ensino de leitura é crítica, emancipatória dos sujeitos, de maneira que venha a despertar 

no aluno, um habito prazeroso e investigativo in loco. 

            Dessa forma, a leitura é a condição essencial para a formação da cidadania, 

contudo esta deverá não ser omissa, silenciada, pelo contrário ativa e reflexiva sempre, 

de maneira que outros sentidos, leituras possam ser possíveis, sem que se limite, restrinja 

à exploração solta de enunciados, frases, parágrafos, textos, distantes, portanto dos 

usuários dos falantes reais da língua. 

           Portanto, tal corpus visa não só a mencionar, explorar este tema, mas, 

fundamentalmente, saber se é, de fato, crítico/reflexivo, a ponto de oferecer políticas 

públicas de leitura e, por fim, de escrita aos discentes da referida escola pesquisada, de 

maneira que outro ensino possa ser possível construir, sem ser estanque, mecânico e 

tradicional, porém, plural e sociocognitivo sempre. 

 

BASE TEÓRIA 

 

Compreendendo a leitura 

 

            Ler é a condição essencial da existência humana e, isso, vem desde os tempos 

remotos da humanidade, no ocidente. Lá, o homem foi instigado a observar, a ver, a 

analisar, a perguntar, logo a questionar os problemas existenciais de seu tempo, bem como 

os de sua localidade, por que não dizer os de si próprio. Assim, o certo é que ela/leitura 

tem servido para almejar as mudanças e as transformações sociais, de que tanto 

necessitamos, na sociedade moderna. 

           Nesse cenário, a relevância é incondicional, pois permite assim não só crescer 

culturalmente, formalmente, mas, principalmente, enquanto indivíduo dotado de 

pensamento e de ação, capaz de intervir in loco para que possamos crescer enquanto 

cidadãos do bem numa sociedade contraditória, de classes sociais antagônicas.  
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           Dessa forma, é possível despertar para a necessidade real de acesso a esta política 

pública de leitura e de escrita, sendo-a pautada por estratégias de leitura e de escrita não 

silenciadas, omissas, incoerente como, porventura, ainda, venham a existir. 

           Eis a sua importância, contudo não deve ser vista mais como a transposição 

didática ou como algo que seja estanque, isto é, monótono e sem sentido, pelo contrário 

deverá ser instigante, incisivo, produtivo e crítico de maneira que os discentes possam a 

crescer democraticamente via ao conhecimento científico. 

           Dessa forma, a leitura não mais é vista como a mecanização, a decoreba, porém 

voltada à formação de um leitor ideal, real, a partir de gêneros textuais/discursivos 

diversos, levando-os a novos discursos, a vozes, a polifonias, muitas vezes, marcadas 

textualmente no fio do texto pelo autor, objetivando assim à troca, à interação entre os 

interlocutores reais, circunstanciais, de maneira que a pedagogia linguística tradicional, 

não mais atende ao modelo de ensino de língua portuguesa nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental brasileiro.  

           Consoante pensar, a língua não mais é vista como homogênea, nem o seu estudo 

como sendo o “imanente”, Saussure (1995), mas, porém, como possibilidades plurais, 

heterogêneas de construção de novos conceitos, identidades, ethos14 por parte dos 

discentes assistidos pelas políticas públicas de leitura e de escrita simultaneamente. Para 

tanto, os gêneros utilizados em aulas de leitura e de escrita devem ser plásticos, dinâmicos 

e reflexivos, de maneira que o ensino possa ser produtivo (TRAVAGLIA, 1995), 

enquanto prática efetiva de pedagogia linguista. 

           Nesse sentido, é possível perceber os liames que levam a sedimentar, a concretizar 

este ensino produtivo, aliado ao desempenho da competência “comunicativa dos falantes” 

(IBIDEM, IBID, 1995), por conseguinte dos usuários reais de uso dessa língua, ainda 

assim nem sempre a leitura foi tratada nos moldes desta concepção linguística, dada às 

políticas públicas vinculantes, na época, conforme reforça Theodoro (1995, p. 21): 
 

A leitura de fruição é, necessariamente, uma leitura de palavra e de 

mundo, é reflexão crítica. No plano de estudos da língua, temos sido 

educados para tornar invisível a realidade linguística viva, a língua 

usada falada na comunicação cotidiana, realização social que os estudos 

linguísticos vêm tentando resgatar, mas que continua ausente dos 

modelos postulados como bons e corretos pela escola. 

 

            Tudo isso é provocado pelo fato de ser tratada pelos governantes como mais um 

serviço público a ser prestado, sem exigir dele e/ou ofertá-lo de qualidade para os sujeitos 

assistidos, tanto é que os órgãos nacionais e/ou internacionais fazem referência ao déficit 

de leitura e de escrita nos países subdesenvolvidos, consoantes ao IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) o PISA, (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes) e do próprio SAEB15 (Sistema de avaliação de Educação Básica), que têm 

demonstrado índices deficientes na educação básica brasileira.                                         

            Assim, é preciso muito mais do que vir a mecanizar, a reproduzir estratégias de 

leitura e de escrita, notadamente, se novos olhares podem ser construídos socialmente via 

à linguagem humana, donde se deduz e/ou infere que a pluralidade de discursos, as 

variações linguísticas in loco, venham a se materializar no processo ensino-aprendizagem 

                                                           
14 Conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições, afazeres etc.) 

e da cultura (valores, ideias ou crenças), característicos de uma determinada coletividade, época ou região. 
15 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas 

em larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns 

fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do 

ensino ofertado. 
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dos discentes assistidos pela tal asserção. Contudo, urge, que nasça uma mudança interna 

por parte de cada professor, no que tange à melhoria do processo ensino-aprendizagem 

dos discentes, referente à leitura e à escrita da educação básica ultimamente no país.  

           Neste locus, é fundamental ousar, buscar alternativas para que o ensino, que se 

defende, e sempre compreendendo que isso requer dele, também, não só a ruptura, os 

recortes nos métodos, nas estratégias e nos procedimentos didático-pedagógicos, mas, 

principalmente, nas tomadas de ação, de decisões para que o ensino venha a se realizar 

plenamente, assim não se deve pensar a leitura como sendo-a repetitiva, monótona, 

quanto menos cansativa, porém como algo que dê prazer constante entre os sujeitos 

aprendizes da leitura e da escrita na referida instância escolar. 

           Diante deste refletir, fez necessário, a todos, perguntar: como o ensino de leitura, 

ainda, está sendo utilizado nas salas de aula do RN e do país - Brasil? E a formação dos 

professores das séries iniciais melhorou ou piorou? Eis perguntas que devemos fazer, 

constantemente, para redimensionar as novas práticas pedagógicas nas escolas cotidianas, 

a ponto de outro ensino ser possível construir e ou outra escola, também, desde que este 

seja concebido e/ou ser construído, coletivamente, com todos os seus protagonistas 

atuando em conjunto com um único objetivo, a qualidade do processo de leitura e de 

escrita na escola. 

           Nesse sentido, o que não pode existir é, ainda, a reprodução de dogmas/regras do 

bem falar ou de escrever, isto é, fora de um contexto real de uso dessa variante 

socialmente de prestígio para os falantes reais de uso da língua, a norma culta de prestígio 

entre os usuários dela. 

            Dessa forma, ela deve ser a mola mestra de novas estratégias de ensino e de escrita 

alicerçadas em pedagogias linguísticas modernas, a própria “sequência didática”, Dolz & 

Schneuwly (2004), é a prova material disso, pois esta tem ajudado não só na estabilização, 

na padronização de um novo gênero textual, além de, também, permitir a compreensão, 

a interpretação textual e produção de gêneros textuais/discursivos diversificados. 

           Nesse sentido, a leitura é muito mais do que discorrer sobre um determinado 

assunto, um gênero textual qualquer, pois esta permite ser um ato investigativo concreto, 

crítico, participativo e, por fim, prático, de maneira que ser consubstanciado, mediado por 

alunos-sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem constante e intenso. 

           Diante deste contexto didático-pedagógico, urge, perguntas que se fazem 

necessárias, a saber: quais são os gêneros utilizados nas salas de aula de educação básica 

dos professores pesquisados? Se estão presentes como os professores enfatizam em suas 

salas de aula? Nesse olhar, ela não só deve estar presente nas escolas brasileiras, a ponto 

de trazer alternativas viáveis à realização concreta do processo ensino-aprendizagem. 

Para tanto, o conhecimento prévio é determinante para o diagnóstico de estratégias, dos 

métodos e técnicas utilizados. Acerca deste pensar, Kleiman (2013), assim se refere: 
 

O leitor utiliza na leitura o que ele já sabe o conhecimento adquirido ao 

longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do 

texto. E por que o leitor utiliza justamente diversos níveis de 

conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um 

processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o 

engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá 

compreensão. 

 

              Assim sendo, tudo começa com o conhecimento que se deverá ter, antes, 

notadamente, de ir ao gênero textual propriamente dito. Noutros termos, do conhecimento 

prévio de leitura, que se tem, segundo a autora é fundamental para se entender o texto em 
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seus diversos sentidos, daí a relevância que a leitura tem tido na formação dos alunos-

sujeitos assistidos cotidianamente se for a leitura  crítica, isto é, dentro do possível, 

principalmente, se partir de um ensino de qualidade, já que esta deverá nascer sempre de 

experiências e de situações reais no processo ensino-aprendizagem, além de sequências 

didáticas inovadoras referentes à leitura e à escrita dos alunos, sendo-a num continuum 

ininterrupto. 

           Neste contexto, eis que ler é uma necessidade, ao mesmo tempo em que é uma 

aspiração num país culturalmente desigual, desumano, em muitos casos, excludente, 

assim o acesso a políticas de leituras críticas, dá ao seu humano poder, promoção social 

que, em muitas situações sociais, torna-se inviável, se não investir e/ou ter/possibilitar 

práticas plurais de manifestação e de expressão identitária ficam difíceis acontecer. 

            Dessa forma, ela nunca foi acessível e nem será num mundo globalizado, em que 

o domínio dela e o manuseio por parte do leitor faz toda a diferença no sentido da 

autoafirmação e da promoção dos indivíduos, logo da identidade do sujeito e de 

letramentos críticos possíveis.  

            Assim, a relevância é perceptível, determinante para os sujeitos aprendizes. Nesse 

sentido, sua relevância transcende o local, pois é macro textual, já que vai além de 

expressões significantes impressas, até a oralização. Contudo, depende, também, muito 

de fatores como: a contextualização, a focalização, as vozes, os dizeres, enfim do 

extralinguístico, logo externo, também. Nesse sentido, Freire (1995, p.11) sobre a leitura, 

ele afirma que:  
 

A leitura do mundo precede a leitura de palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. 

Linguagem e sociedade se prendem dinamicamente. A compreensão do 

texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto. 

 

              Assim é a leitura, portanto não pode limitar, apenas, a exploração linguística de 

palavras, frases, parágrafos logo distorcidos de fatores sociais, do mundo do sujeito, pelo 

contrário esta deverá ser uma prática motivadora, crítica, de maneira que os sujeitos 

desenvolvam as suas potencialidades, interatividades sempre. Dessa forma, não há espaço 

para a improvisação, o descompromisso por parte do professor no que tange ao processo 

ensino-aprendizagem 

 

2.1 O OLHAR METODOLÓGICO SOBRE A PESQUISA 

 

            A pesquisa foi de natureza qualitativa-quantitativa, primeira por que objetivou 

saber via os dados coletados junto aos professores, bem como o diagnóstico feito em salas 

de da aula na Escola Municipal “7 de setembro”, principalmente, através das observações 

de aulas dos professores in loco, buscamos saber como está sendo desenvolvido o ensino 

de leitura nas séries iniciais de educação básica, especialmente, no 4º e 5º ano, 

notadamente, se há relação entre teoria e a  prática adotadas pelos professores 

colaboradores da pesquisa e as respostas coletadas junto ao questionário de pesquisa. 

           Para tanto, é fundamental a imparcialidade dos dados coletados, logo das respostas 

e de maneira que, em nenhum momento, a veracidade dos dados possa ser prejudicada 

por inconsistência, irrelevância. Em segundo lugar, quantitativa, por que visa quantificar 

os dados coletados durante as respostas dos professores da instância escolar, de maneira 

que se possa entender a estatística obtida como sendo um elemento sólido e eficaz de 

análise linguística, sem desconsiderar, portanto as respostas dos docentes, não como 

sendo mais um ser respondido, contudo com hipóteses consistentes e reveladoras dos 
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discursos e dos sentidos sempre. Sobre a pesquisa ser qualitativa, o autor Minayo (1994, 

p. 21), afirmou que: 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser qualificado.  Ou seja, ele trabalha com   o universo    de    

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e de fenômenos que não podem ser reduzidos à operalização de 

variáveis. 

 

           Então, propõe-se a partir dos dados a ser coletados, explicar o rendimento escolar 

no ensino, vendo, principalmente, o que estes dados mostram sobre o ensino nas referidas 

escolas, a ponto de tentar saber se há relação direta entre as respostas coletadas e as aulas 

observadas no ensino delas, sendo que o foco está não só no uso dela: leitura, mas na 

concepção deste uso,  se é crítica, reflexiva, isto é, se está despertando para a real 

necessidade dos sujeitos nas suas subjetividades, interatividades, além de necessidades 

vigentes. 

 

Universo da pesquisa 

 

           Foi aplicada na educação básica, do Ensino Fundamental menor, precisamente, 

nas séries: 4ª, 5ª e 6ª, Na Escola Municipal “7 de setembro”, na cidade de São Francisco 

do Oeste, RN, pela afetividade, interatividade com alguns dos professores de lá, foi 

optado pela coleta de dados. É uma escola grande, com vários professores, sendo que 

tem sempre estudos, planejamentos, além de professores serem bem-remunerados, em 

relação a outros municípios, pois até 14º salário, eles lá receberam ano passado. 

           O certo é que o tema: leitura todos falam, teorizam, comentam, porém, os índices 

continuam baixo no país, assim é preciso fazer algo, urgente, para redimensionar 

políticas de letramento, de maneira que avance no sentido de uma autoafirmação, 

extinção de fracassos corriqueiros e intensos. Nesse sentido, Micheletti (2006, p.15) 

reforça que: 
 

Ler um texto (e me refiro especialmente, embora não só, verbal) é 

atribuir significações. Atribuir significações pressupõe uma re-

construção do texto que nos é apresentado. Esse processo envolve um 

mecanismo de descodificação e ativação de todos os conhecimentos de 

que o leitor dispõe. Assim, ler um texto põe em ação todo o 

conhecimento de mundo. 
 

           Portanto, a leitura é a significação, sentidos e isso leva a transpor o ato da 

decoreba, da reprodução mecânica, como tradicionalmente chegou a correr, 

principalmente nas décadas anteriores, quando o ensino de língua portuguesa não passou 

de análises transfrásticas de estudo da frase, assim possível avançar na busca de novos 

objetivos, propósitos, de maneira que novas leituras possam ser realizadas, cristalizadas 

cotidianamente nesse universo escolar/pedagógico. 

 

A escola- campo da pesquisa 

 

           De médio porte em relação a muitas outras existentes na região, a Escola 

Municipal “7 de setembro”, Município de São Francisco do Oeste, RN, Estado do Rio 

Grande do Norte, tem mais 800 alunos distribuídos, nas modalidades de ensino: regular 
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da 1ª serie a 9ª e o EJA (Educação de Jovens e Adultos), do 6º ao 9º. Fora a isso, a escola 

tem investido muito em qualificação, formação dos professores, alunos conforme a 

figura o1, onde fez um trabalho coletivo junto a outros órgãos locais. Tudo em função 

não só do avanço dos assistidos, mas, principalmente da coletividade. 

 

Figura 01: 

 
               

           Consoante à imagem, a escola participa de muitos projetos, aqui, fazendo a 

divulgação de matriculas para o ano atual, 2019, onde contou com outros profissionais 

de outras áreas locais, tudo para que as crianças não fiquem fora da escola, de maneira 

que o índice de crianças matriculadas tenha números cada vez melhores. Assim, há 

inúmeros incentivos para que todas as crianças em idade escolar possam estar 

matriculadas. E assim possam fazer a diferença em termos de ensino, de frequência, 

consequentemente desempenho satisfatório. 

            Com espaço amplo espaço e além de uma equipe de qualidade, ela, na medida do 

possível, tem feito diferença na vida das crianças da educação local. Nela, há uma ótima 

biblioteca com acervo de livros interessantes e diversificados, um auditório grande com 

espaço para apresentações artístico-culturais, bem como uma quadra poliesportiva, além 

de 10 salas de aula, fora a cozinha, a sala do almoxarifado, materiais: didático-

pedagógicos diversificados, Datashow, sons, CDs, enfim tudo que possa ajudar ao 

professor Aqui, imagem reforça: 

Figura 02: 
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 Assim sendo, a escola tem realizado eventos, políticas de leitura consoante à 

figura 02, em que os alunos estão envolvidos em um dos tantos outros projetos de leitura 

desenvolvidos na escola-campo da pesquisa, embora pela imagem não seja possível 

saber se está sendo crítica ou mesmo imanente, no tocante à pedagogia adotada pelo 

professor. Dessa forma, o contato com ela está sendo aplicado via ao uso dos gêneros 

textuais utilizados pelos discentes, sem, contudo, vir a estar direcionado a um especifico. 

Aceca do conceito de leitura, Koch & Elias (2009, p. 12).  In: Parâmetros Curriculares 

Nacionais, MEC (1988, p.69-70), afirmam que: 
 

É o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão 

e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 

a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando 

letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que 

implica estratégias de seleção, anteposição, inferência e verificação, 

sem as quais não é possível proficiência. 

           

 Neste contexto, não pode ser mecânica, retrógrada, nem textos arcaicos, sem 

sentidos, pelo contrário, mas que façam sentidos, notadamente, fazendo do leitor um ente 

sujeito, crítico e participativo da sociedade moderna, sendo que por este viés, não tem 

como não ser atraente, audacioso, sendo que o leitor, passa a ser considerado no ensino, 

a peça chave do processo ensino-aprendizagem sempre.       

                                                                                                                                                            

Instrumentais de pesquisa 

 

            Foram dois utilizados, a saber: registro de aulas, o diário de campo e o 

questionário de pesquisa. O 1º começou a ser realizado de 01 /04 a 14/04, com um total 

de 20 aulas, isso não só para ter uma noção clara do ensino de Língua Portuguesa na 

escola, assim objetivou-se saber como está sendo realizado na instituição escolar in loco 

da pesquisa, o segundo foi o questionário aplicado aos professores, contando este de 10 

questões dos mais variados subtemas de itens ligados à leitura. Assim, foi desde à 

formação do professor, bem como da concepção pedagógica, dos gêneros 

textuais/discursivos, de textos híbridos, dentre tantos outros utilizados 

na amostragem da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Há não só nesta pesquisa, como também em várias outras, a certeza de que, nas 

décadas recentes, de 2000 para cá, o ensino nas séries iniciais está mudando 

significativamente, principalmente, depois, da reformulação do curso de Pedagogia no 

sentido da incorporação da Linguística, em seus créditos, a compreensão do professor 

passou a conceber o ensino via à interação, ao diálogo, haja vista que este passou a ter o 

conhecimento de noções básicas de texto, gênero, discurso, variação, o que está 

despertando novos olhares, discursos, objetivos no ensino. 

           Ainda assim, há controvérsias, a incoerência por parte de professores no que tanto 

a determinados conceitos, especialmente, quanto à aplicação de determinados conceitos 

da Linguística Aplicada (LA), já supracitado no corpo teórico, haja vista que a formação 

de alguns dos entrevistados, não ser tão boa quanto aparentou nas respostas. Afinal, 

muitos – professores - da escola participante da pesquisa, fizeram formação particular, 

sendo, um dia por semana, assim, neste curto espaço de tempo dá para aprender o 

suficiente? 

           Assim, caminha o ensino com avanços, contudo, também, com retrocessos, devido 

a sua pluralidade e/ou diversidade de correntes linguísticas e de temas pedagógicas dos 

professores existentes, agora, espera-se que a leitura não mais ser estanque, retrógrada, 

para que os discentes possam conseguir novos objetivos, metas, perspectivas voltadas ao 

avanço e o progresso dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem vigente. 

           Dessa forma, nem todos os professores têm o mesmo nível de compreensão, bem 

como de conhecimento linguístico no que tange à leitura, ainda assim é notório que algo 

já está sendo feito para a melhoria do ensino, dos dados negativos que, porventura, 

possam existir, contudo a partir dos gêneros textuais diversificados, deverá ser a solução 

para o despontar de políticas críticas, ousadas referentes à formação de um leitor crítico, 

livre de métodos estáticos e passivos de leitura, que só têm levados os jovens aos 

adestramentos sociais, culturais e linguísticos. 

            Esta pesquisa procurou mostrou que existem possibilidades de leituras plurais, 

incisivas e, portanto, o professor não mais deve ser o centro do processo ensino-

aprendizagem, porém o aluno, de maneira que o orientador de aprendizagem o conduza 

aos diversos de tipos de leituras, isto é, a de letramentos, inclusive, o digital, considerado, 

por muitos teóricos, um dos mais importantes para o despertar de sua cidadania, de usa 

identidade, do ethos de um sujeito em construção sempre.         

            Assim, não faz mais sentido insistir em pedagogias omissas, fora de um contexto 

real de uso destes sujeitos, todavia a sociedade é plural, a escola, também, então, é preciso 

muito mais do que uma simples reprodução, exploração linguística/textual distantes dos 

falantes, todavia incorporando gêneros/discursivos textuais significativos, atuais, de 

maneira que atendem às necessidades, senão também às aspirações destes sujeitos-

aprendizes. 

           Portanto, a leitura começa a fluir na escola, campo da pesquisa, por que não dizer 

no país, Brasil, mesmo sabendo que, em muitas situações, dá-se de forma acrítica, ou seja, 

sem o legado crítico, contudo, ainda assim, é uma política educacional que começa a 

brotar com intensidade, basta, apenas, dá aos protagonistas in loco as condições de se 

capacitarem, além de trabalho para que mudem o quadro educativo, o quanto antes. 
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A PRODUÇÃO DE FANFICS COMO FERRAMENTA DE LEITURA E 

ESCRITA EM AULAS DE PORTUGUÊS 
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RESUMO 

Este trabalho é uma utilização de estratégias de produção de textos do gênero digital 

fanfics enquanto instrumento mediador e facilitador da escrita no ensino de língua 

materna. Objetivando incentivar a prática de leitura e escrita por meio do gênero fanfic, 

o qual se desenvolve em um ambiente virtual propício e estimulante a tal prática, mostrar 

a verdadeira interatividade da língua, despertando no discente o interesse e o hábito da 

leitura e acompanhar o desenvolvimento do público alvo após a inserção do uso do gênero 

fanfic enquanto meio incentivador na formação de alunos leitores e pesquisadores. A 

escrita criativa dentro do espaço escolar é condição para melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem em todas as áreas de conhecimento, este possibilita acessão do 

sujeito e suas relações com o ambiente social o qual está inserido. É um trabalho que 

concebe a leitura como prática social e a linguagem como reflexão-ação-reflexão partindo 

de um projeto de intervenção para a produção escrita. Trata-se de uma pesquisa sincrônica 

de base qualitativa interpretativista, com alguns recortes quantitativos. O aporte teórico 

dos quais destacamos aqui os seguintes autores: (Rojo, 2013), (Vargas, 2015), (Jenkis, 

2009), (Marcuschi, 2008), (Soares, 2006). O corpus de análise constitui-se de 38 amostras 

em sua versão final, oriundos de leituras iniciais e produções características do gênero. 

Os participantes da pesquisa são 38 alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola 

pública da cidade de Governador Dix-Sept Rosado (RN/BRASIL). Ao analisar os 

resultados obtidos parcialmente, constata-se que as tecnologias digitais, devem subsidiar 

o trabalho da escola no que diz respeito aos estudos das linguagens. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Português. Leitura. Produção textual. Língua 

escrita. Fanfics.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa aborda a produção de textos por alunos do Ensino Fundamental II e 

tem como objetivo incentivar as práticas de leitura e escrita, no ambiente escolar nos 

aspectos sociais da linguagem verbal, por meio do gênero fanfic. Neste sentido, o presente 

trabalho corrobora a diversidade das tecnologias da linguagem, presentes na história da 

humanidade, mesmo não sendo um novo fenômeno, em virtude do avanço das tecnologias 

digitais e as mudanças socioculturais atuais, advindas destas, o modo de ler, de escrever 

e consequentemente o agir do docente, enquanto mediador destes processos de ensino 

aprendizagem, deve permitir que tais acontecimentos venham a subsidiar e auxiliar sua 

prática. No entanto, enfatiza-se a prescrição do letramento digital como atividade 

necessária e subsidiaria das atividades práticas de leitura e escrita, no espaço escolar. 

A utilização do gênero fanfics no espaço de leitura e escrita permitidos pelas 

tecnologias digitais chamam a atenção e despertam interesse do público jovem e 

adolescente, em relação ao uso eficaz e real da língua, pois nestes espaços são tidos como 

                                                           
16 UERN/PROFLETRAS/CAWSL. liliamaram@hotmail.com 
17 UERN/PROFLETRAS/CAWSL. nadiacosta@uern.br 
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verdadeiros leitores e autores de seus textos. Pois bem, surge então a possibilidade de 

inserir este gênero no espaço escolar e utilizá-lo enquanto instrumento mediador e 

facilitador de ensino de língua materna, com ênfase no estudo dos gêneros textuais. 

Sendo assim, quais as possibilidades de uso e interação permitidas pela leitura e 

produção de texto com base no gênero fanfic, no contexto escolar e social, enfocando a 

perspectiva dos gêneros textuais? Como fazer o uso de um gênero nato da esfera digital, 

dentro do espaço escolar sem perder suas funções e características primordiais, 

possibilidade que nos é permitida, em virtude da expansão e acesso aos aparatos 

tecnológicos atuais e individuais, trato especificamente ao uso do smartphone pelo 

alunado, mesmo se tratando de um contexto da escola pública. 

 Com o advento de acesso as mídias interativas sociais, está havendo um 

distanciamento na atratividade da sala de aula pelo alunado, deste modo, podemos nos 

utilizar o uso de tais ferramentas enquanto um aliado do professor e da escola no ensino 

de língua materna. A interatividade social permitida por tais espaços pode trazer 

benefícios e ser um aliado ao docente no processo de ensino na língua portuguesa, pois 

se tratam de veículos de informações detentores um grande poder persuasivo na sociedade 

atual, e ao mesmo tempo são veículos de interação social. 

 No entanto, de modo geral, esta pesquisa tem por este objetivo é analisar a leitura 

e produção escrita de alunos do 8º ano do ensino fundamental a partir do gênero fanfic e 

sua implicação para a sala de aula de língua portuguesa, enquanto instrumento auxiliar e 

intermediário no processo de formação do aluno leitor, dentro de uma perspectiva de 

gênero textual, na pratica de ensino aprendizagem de língua materna. Os ambientes 

propícios as atividades de uso da língua são diversificadas, assim como a imensa gama 

de gêneros textuais existentes na sociedade, portanto é de extrema valia explorar um 

gênero que possibilite a motivação pela pratica de atividades de leitura e escrita, seja no 

ambiente escolar ou fora deste. 

 Os ambientes virtuais são ferramentas de acesso e uso constante entre os 

adolescentes de um modo geral, daí surgi a possibilidade de inserir este mecanismo no 

processo ensino-aprendizagem de língua materna com alunos de 8º (oitavo) ano do ensino 

fundamental. Haja vista, torna-se de extrema valia, quando se leva em conta a grande 

importância das mudanças tecnológicas e sociais vividas com o avanço das tecnologias 

digitais. 

 

LETRAMENTOS, MULTILETRAMENTOS E LETRAMENTOS DIGITAIS 

 

 A escolha das atividades a serem desenvolvidas no espaço escolar devem estar 

direcionadas e de acordo com cada meta, as quais foram definidas previamente de acordo 

com a necessidade e de cada turma e de cada aluno, e tendo-se a escola como a principal 

responsável pelas práticas de letramento. Em consonância a este posicionamento, aporta-

se na afirmativa de Vargas, (2015, p. 18). 
 

Considera-se, assim, que estudos acerca das práticas de letramento 

compreendidas aqui como práticas que envolvem o uso da leitura e da 

escrita de forma competente em um dado contexto sociocultural 

empreendidas por jovens fora do contexto escolar são importantes para 

provocar reflexões a respeito da condução das práticas realizadas dentro 

daquele contexto. 

  

 Desta maneira, com embasamento nas palavras de Rojo (2013, p. 8) “Falamos em 

mover o letramento para os multiletramentos. Em deixar de lado o olhar inocente e 
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enxergar o aluno em sala de aula como nativo digital que é: um construtor-colaborador 

das criações conjugadas na era das linguagens líquidas. ” Então, cabe ao docente abrir 

espaço para ver este potencial que é possuidor o seu aluno, enquanto ser social, 

participante e conhecedor de contextos diversos culturalmente, detentor de 

conhecimentos informais/formais, adquiridos dentro e fora do espaço escolar, e fazer com 

que este seja ativo e participativo dentro da interação neste ambiente escolar, para que o 

mesmo se reconheça como útil na evolução da construção/ evolução de seus 

aprendizados. É de extrema relevância que este se posicione ativamente neste sentido, 

cabe então mostra-los que não são sujeitos passivos, mas sim ativos dentro sociedade. 

 Em acordo este posicionamento de se ter as práticas de letramento como 

subsidiaria da escola e em especial da atuação docente, tem-se o que enfatiza Kramer, 

(2001, p. 111) “... com a informática, a internet e as mensagens eletrônicas – o espaço de 

escrita individual foi reconquistado, agora inserido numa escrita hipertextual que, penso, 

ainda assim não logrou apagar as marcas do sujeito”. Assim, cabe a escola, então, fazer o 

uso de tais ferramentas como aporte para a prática da leitura e da escrita em suas funções 

reais, já que dentro desta contextualização do mundo das ‘redes sociais’, por exemplo, é 

possível fazer o uso real da escrita e da leitura além dos muros escolares, onde o leitor do 

texto não será mais apenas o professor e sim, passará a uma quantidade ilimitada de 

leitores. 

 Sendo assim, ainda neste mesmo viés de pensamento, Silva (2013, p. 93): 
 

Em certos artefatos digitais, observamos um uso bem desenvolvido de 

algumas habilidades que a escola deveria tomar por função 

desenvolver, tais como: letramentos da cultura 

participativa/colaborativa, letramentos críticos, letramentos múltiplos e 

multiculturais ou multiletramentos.  

  

 A escrita da escola e nesta escola é repetitiva e não instigante e reflexiva, ocorre 

pelo simples ato de escrever para o professor ler e corrigir os desvios ortográficos, 

gramaticais, entre outros. É a escrita punitiva, o aluno escreve para ser testado se é um 

bom usuário da estrutura da língua, nestes moldes nunca se atingirá o objetivo de ser 

atividade cativante e interessante para o aluno. Assim afirma Em afirmativa de Kramer 

(2001, p. 106) “Ainda não aprendemos a explorar o potencial de criação da escrita, e 

insistimos numa escrita instrumental, funcional repetitiva, mecânica e esvaziada de 

sentido”.   

 Então, estratégias aportadas pelas teorias do letramento, apoiados pelos novos 

espaços em que o texto digital vem tomando e reconfigurando as formas do indivíduo ler 

e escrever, Black (2008) apud Barcellos (2013, p. 43), “o fenômeno da fanfiction mostra 

como as TICs levaram o desenvolvimento de práticas sociais e de letramento que 

ultrapassem barreiras linguísticas e culturais”. 

 Pois bem, ressalto aqui uma simpática relação sobre a leitura reflexiva dentro do 

espaço escolar, no qual os estudos do letramento entram como um meio de viabilizar o 

uso real da escrita e leitura no contexto da sala de aula, para além deste ambiente. Neste 

sentido, pode-se dizer que as práticas de letramento seriam o caminho para mudança da 

prática de leitura e escrita no contexto escolar, estas são entendidas como experiência 

seriam as mesmas em suas funções reais de uso, ou seja, a possibilidade de utilizá-las no 

contexto escolar, com suas reais funções, ao invés do trabalho de ‘língua fictícia” que na 

maioria dos casos é trabalhada, apenas com descrição de sua estrutura de funcionamento.  

 No entanto, a tentativa de esclarecer que a aprendizagem escolar relacionada a 

linguagem, na qual refere-se aqui a língua verbal escrita, é um meio de interação, atuação 
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e sobrevivência do aluno no espaço social em que o mesmo está inserido é função da 

escola, e o professor pode se aportar nos estudos do letramento, buscando alternativas 

viáveis a essa formação social, enquanto ser pensante e ativo de suas práticas sociais. As 

atividades escolares devem estar sempre relacionadas ao que é possível ser visto fora dos 

espaços escolar, isso sim é o condicionamento de uma escola que prepara o aluno a 

condições que o mesmo poderá deparar além de seu espaço. 

 

FANFIC, O GÊNERO TEXTUAL EM ESTUDO 

  

 O que é fanfiction, fanfic, ou simplesmente fic? Recorrendo a Vargas, (2015), na 

tentativa de situar as definições destes termos temos: “O termo resulta, portanto, da fusão 

de duas palavras da língua inglesa, fan e fiction, e designa uma história fictícia, derivada 

de um determinado trabalho ficcional preexistente, escrita por um fã aquele original. ” 

Vargas, (2015, p. 21). Então, se tratando da definição do termo compreende-se ser a 

recontagem de uma obra ficcional, contada/escrita por alguém que se intitula de fã da 

referida obra. Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, fã é o indivíduo que 

admira entusiasticamente uma figura pública, geralmente do mundo do entretenimento, 

ou seja, quem nutre grande admiração por alguém ou alguma coisa. Esta palavra veio do 

inglês fan, que é redução de fanatic “fanático”. Desta forma, em diversas línguas, 

inclusive no Brasil a forma mais utilizada do termo mais é fanfic, sendo as três formas 

vocabulares possuem o mesmo sentido. 

 Assim, em consonância com a abordagem tem-se o pensamento de Black (2006): 
 

Fanfiction é escrita na qual os fãs usam narrativas midiáticas ou ícones 

culturais como inspiração para criar seus próprios textos. Em tais textos, 

os fãs autores imaginativamente estendem o enredo ou a cronologia 

original (...), criam novos personagens (...), e/ou desenvolvem novos 

relacionamentos entre personagens já presentes na fonte original. 

(BLACK, apud CALVACANTI, 2010, p.06) 

  

 No entanto, a produção de fanfic vai além de um espaço apenas de escrita, é uma 

situação comunicativa interativa entre indivíduos, movida por uma obra ficcional de 

interesse comum aos mesmos. Quando o fã se apropria da obra original e coloca a sua 

voz, dentro da obra, torna-se esta uma nova obra, reconfigurada então, como a sua marca 

individual, seu pensamento e posicionamento crítico, dentro da obra original, que o fã se 

inspira para expor sua presença dentro da obra admirada por ele. Espaço este, 

possibilitado pelo fanfic, que antes era um espaço fechado, a obra se resumia ao que o 

autor fez, dizia-se pronta e acabada. 

 Neste sentido, mediante a aproximação do fã ao universo fictício o qual interage, 

este sente a necessidade de um envolvimento maior com a obra, sejam: jogos, filmes, 

livros, séries televisivas, músicas, entre outros. Portanto, dentro da necessidade de 

participar interativamente, os mesmos encontraram o espaço permitido pela web 2.0, para 

encontrar outros indivíduos possuidores dos mesmos objetivos, assim surgiram os 

espaços das fanfics.  Segundo Vargas, (2015, p. 25), “Eles passaram a criar websites com 

a finalidade de agregar fanfictions e disponibilizá-las para a leitura por outros fãs. ” No 

Brasil, o advento da criação de espaços de websites destinados a fãs veio agregado a série 

Harry Potter, em meados dos anos 2000. Até então, os maiores websites hospedeiros de 

fanfics não possuíam versão em Língua Portuguesa, atualmente a situação é bem distinta, 

pois surgiram os brasileiros e os maiores websites mundiais disponibilizam diversos 

idiomas em seus espaços. 
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 As particularidades pertencentes às atividades de fanfictions são imensamente 

diversificadas, e também existe uma grande quantidade de websites estrangeiros e 

nacionais que são depositários de histórias fundamentadas em vários e distintos produtos 

culturais. Entretanto, o gênero fanfiction “não é constituído apenas pelo fã, mas também 

por elementos como plataformas (sites, blogs, rede social, fanpages), onde as obras de 

várias vertentes são dispostas em categorias e através disso regras são criadas e seguidas” 

(CLEMENTE, 2013, p. 61). No entanto, dentro destes websites, existem algumas 

altercações quanto às regras, nomenclaturas e características na hospedagem das fanfics 

a serem depositadas nos mesmos. Assim, atenta-se ao objetivo comum da maioria destes 

websites nos quais finalidade é abrigar as histórias criadas pelos fãs. 

 Assim, para Vargas, (2015, p. 25), “A fanfiction é, assim, uma história escrita por 

um fã, envolvendo os cenários, personagens e tramas previamente desenvolvidos no 

original, sem que exista nenhum intuito de quebra de direitos autorais e de lucro 

envolvidos nessa prática. ” Seria então, o direcionamento a satisfação do 

leitor/consumidor de livros/mídias, em ir além do que o autor/produtor fez, é dispor sua 

marca pessoal seu gosto, mostrar o tamanho de sua afinidade em relação a obra, a outras 

pessoas que tem interesse naquele produto em questão. Portanto, é a prova de que pode 

ir além do que o outro pode ir, é sua expressão dentro pessoal dentro do espaço que o 

mesmo admira. 

 Para Jenkis (2009, p. 188), “os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas 

tecnologias de mídia”, assim as formas de letramento midiático iniciado nas comunidades 

de fãs, na qual possuem milhares de seguidores, são uma espécie de ensino informal, a 

partir do qual inserem diversos usuários/leitores/escritores ao universo da língua escrita, 

fora do contexto formal, que é o espaço escolar. A motivação deste usuário em 

ler/escrever parte de instiga pessoal por um universo fictício e é fomentado pela própria 

cultura participativa em ascensão na sociedade. 

 Pois bem, a cultura participativa está mudando a forma de visão e interação social, 

é o que aponta Gee, (2005), apud Jenkis (2009), denomina as culturas informais de 

aprendizado em ‘espaços de afinidades’ e questiona que o aprendizado nestes espaços se 

dá de forma mais tênue do que no livro didático, por exemplo. A cultura popular é 

detentora de uma atratividade maior de que o conteúdo disposto no espaço formal de 

aprendizagem, a escola. Neste sentido, entende-se ser bem mais interessante discutir 

sobre um tema que se acha simpático, do que um tema desconhecido o que o sujeito/aluno, 

não tem nenhum interesse de conhece-lo. Não é desmerecedora aqui, a escola como 

instituição formal de transmissão de conhecimento, apenas se enfatiza, quais formas de 

inserir este conteúdo de uma maneira compreendida por atrativa para o alunado. 

 Logo, falar em uma escrita espontânea leva a se pensar como usufruir dos 

benefícios desta prática dentro do ambiente escolar, pois refuta-se o que enfatiza 

Marcuchi, (2008), que os alunos escrevem pouco e em alguns casos não escrevem. Estaria 

a pratica da escrita relacionada a necessidade de um interesse, gosto, motivação, a mesma 

que instiga os fãs a escreverem e interagirem com indivíduos de universos culturais 

distintos, pessoas que em alguns casos, jamais poderiam ter algum contato pessoalmente, 

devido as distâncias físicas, entre outras. Toda essa interação ocorre por meio de um alvo 

comum entre estas, que é a veemência em torno do entusiasmo ficcional de uma 

determinada obra. 

 Então, aproveitasse desta instiga que o público alunado possui e inseri-los em 

universos despertadores de interesses ao uso da leitura/escrita, dentro de um ambiente 

escolar, mas que sua produção seja motivada, pela real utilização desta, no que diz 

respeito, a produção do aluno ter um leitor real, diferente do que acontece no espaço 

escolar, em que geralmente o único leitor do texto do aluno é o professor, este com intuito 
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de corrigir os desvios gramaticais. Então, neste sentido veja a indagação de Azzari e 

Custódio (2013, p. 81), “Por que não pensar maneiras de transpor esse gênero para esfera 

escolar? ”, pós provocação deste questionamento, a mesma responde que para tal 

possibilidade é necessária uma mudança de visão do professor em relação ao aluno, é 

fundamental para tal modificação de posicionamento, aceitar este aluno enquanto um 

detentor de conhecimento digital que é, e utilizar de suas destrezas como ferramenta 

subsidiaria no processo de ensino/aprendizagem da língua. 

 Desta maneira, nas palavras de Gomes, (2009), o propósito que temos para ler 

algo, irá nos fazer determinar a forma de leitura a qual adotaremos, seja a leitura de uma 

manchete de jornal, do outdoor, a descrição em fotografia nas diversas redes sociais 

existentes no nosso contexto, uma instrução para uso de eletrodoméstico, um livro que o 

colega indicou, entre as diversas motivações, das quais a infinidade de gêneros textuais 

nos possibilitam. Assim, na busca de uma motivação com propósito de instigar o hábito 

de leitura ao aluno, a partir de atividades motivadoras e desafiadoras, pode ser uma 

possibilidade de auxiliar a processo de formação do leitor dentro do contexto escolar. 

 Pois bem, enfatizando o termo motivação para leitura, o qual se tem como 

individual e específico de cada um, em se tratando aqui do contexto de sala de aula, no 

qual é impossível haver motivo único e interessante a todo o nosso público envolvido. O 

desafio docente de instigador de tal prática, leva a buscar a diversidade de atividades 

como subsídio de investigador e provocador de situações, das quais possam direcionar o 

grupo discente, cada ser com sua individualidade pensante, para que estes vão 

amadurecendo o interesse e o despertar pela prática da atividade leitora. 

 Assim, partindo do pressuposto de se ter um pretexto para se desenvolver uma 

tarefa/atividade, o trabalho com a maior diversidade de gêneros textuais, dentro da sala 

de aula, sendo possibilitado a familiaridade dos alunos com estes, explorando suas 

funcionalidades, e sendo estes contextualizadas claramente, como partes da estrutura do 

funcionamento de nossa língua, sendo especificado, para que serve e em que contexto 

comunicativo e de funcionamento social este gênero se insere, ou seja, o propósito 

comunicativo deste, há possibilidade do discente se identificar com a 

necessidade/vontade de ler um dado gênero específico. Então, de acordo com Jenkis 

(2009, p. 247), “Crianças que leem por prazer são ainda um subconjunto do total da 

população escolar”. 

 Neste entendimento, e aportando em Beaudouin (2002) apud Rojo (2013, p. 20), 

“o texto eletrônico altera as relações entre leitura e escrita, autor e leitor; altera os 

protocolos de leitura”. No entanto, parte-se do princípio de que é mais fácil o acesso, pois 

nesta cultura do texto eletrônico/ digital, não há necessidade de um dispêndio financeiro, 

pois existe uma infinidade de matérias disponíveis e acessíveis ao leitor. Estes fatos são 

cabíveis de uma atenção redobrada pelo docente que precisa ser o ponto forte de apoio, 

diga-se ser, um agente mediador e incentivador da prática da atividade leitora a seu 

discentes. Portanto, essa missão docente que deve ir além de só instigar a leitura, deve ser 

mostrada ao seu público alvo, que além de se lê, tem que saber pesquisar elencando quais 

os textos/materiais que realmente contribuem na sua formação enquanto ser social atuante 

de uma cultura participativa. 

Assim, de acordo com Jenkis (2009), se fala muito no poder interativo e cada vez 

mais se faz uso deste em diversos aspectos, a participação de fãs em um mundo que as 

opções de mídia estão em constante expansão, emergindo novos espectadores que a 

possuem gostos e preferencias distintos dos ofertados pela mídia corporativa. Neste 

espaço de adaptação da cultura participativa, em que o consumidor/leitor, não se contenta 

em ler um livro, e tê-lo por finalizado, as aberturas possibilitam a interação com outras 

pessoas que possuem a sua mesma opinião, assim como as que divergem, formando uma 
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rede interativa de fãs, as quais são realizadas em curto espaço de tempo, em ambientes 

virtuais, coibindo com as distâncias físicas, prevalecendo a interação apenas pelo objeto, 

em questão. 

Em relação ao exposto, Vargas, (2015), refuta a prática da fanfiction, 

particularmente, por suas características em quanto um texto virtual/ eletrônico, possui 

em si diversas habilidades de leitura e escrita, em uma empregabilidade ativa, 

disponibilizando uma diversidade de elementos educativos que pedem a atenção dos 

profissionais do contexto educacional. No entanto, falar em relação a interação de leitores 

em espaços físicos distintos, consequentemente, inseridos em diversos contextos 

culturais, unidos pelo gosto e vontade de trocar ideias e opiniões em relação a um gênero 

específico, remete a diversidade e pluralidade enriquecedora de conhecimento possível 

nesta relação interativa. Assim, de acordo com Jenkis (2009), os escritores adolescentes 

se utilizam de discussões on-line para subsidiar o seu trabalho, no que se refere a dúvidas 

de vocabulário e estratégias de escrita, com o intuito de aprimorar os seus textos. 

Azzari e Custódio (2013, p. 92) “Nutrir a alma promovendo as percepções de 

liderança na construção dos significados de modo participativo, criativo e inovador, 

redesenhando modelos antigos e deixando traços de transformação na sociedade. ” Neste 

sentido, as atividades de leitura e escrita, ou seja, o contato constante com a linguagem 

verbal transforma a capacidade do indivíduo e consequentemente transforma a atuação 

desse indivíduo dentro de espaço social o qual este se insere. Assim, corroborando o 

pensamento exposto acima situando no contexto escolar, entende-se que as atividades que 

possibilitam tais transformações devem ser viabilizadas e proporcionadas por meio da 

instituição formal de ensino, a escola. 

Deste modo, situar a utilização dos gêneros digitais ao ambiente escolar requer 

uma atenção especial por parte do docente, pois se focar nos entraves relativo as estruturas 

de nossas escolas e a algumas dificuldades cotidianas, o trabalho não fluirá. Pois bem, 

inserir um gênero da esfera digital ao ambiente escolar é unir este ao ambiente virtual no 

qual o alunado possui fluência e vivência, mas que na maioria das vezes, torna-se inútil 

na formação do seu conhecimento, por justamente está havendo esta falta de correlação, 

diga-se que falta o direcionamento, a mediação para aproveitar os aspectos positivos deste 

espaço virtual na sua formação.  

Assim, na definição de Marcuschi, (2004, p. 16), “os gêneros são formas sociais 

de organização e expressões típicas da vida cultural”. Pois sem a necessidade do indivíduo 

de expressar seu pensamento, estabelecer uma comunicação, dar uma informação, entre 

outros, quais seriam os princípios regentes da linguagem humana? Indagação esta, pode 

ser respondida fazendo-se uma analogia a utilização de gêneros que circulam no ambiente 

escolar, estes têm o intuito de circulação entre aluno e professor, e poucas vezes com a 

turma, objetivo da existência desses gêneros são avaliativos e punitivos. Continuar com 

esse tipo de metodologia condiciona o aluno a pensar que qualquer atividade relativa a 

uso da linguagem verbal, é enfadonha e não o condizente com as reais situações de uso, 

o qual ele necessita diariamente. 

Deste modo, trabalhar a singularidade das fanfics no ambiente escolar leva o aluno 

a se reconhecer como sujeito ativo na construção de seu conhecimento e 

consequentemente autor de sua própria história, pois a atividade interativa permitida pelo 

contato com o universo ficcional, escolhido de maneira individual, ativará seu interesse 

para realização de atividades de que se utilizam da linguagem. Assim, vai percebendo que 

a escrita não é uma imposição e nem uma forma de avaliar, ela possuirá um único leitor, 

e a partir desse pensamento, é possível mostrar o real o uso e funcionamento da língua, 

como instrumento de expressão e interação social. 
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O gênero fanfic, que significa a criação de qualquer tipo de obra a partir de uma 

história já existente, tem-se este por um gênero digital devido as peculiaridades de suas 

formas de produção e espaço de circulação, no caso em específico. “Uma história escrita 

por um fã que utiliza os espaços comuns à obra, como os personagens e a trama” 

(CLEMENTE, 2013, p. 61). Então, o aproveitamento dessa dinâmica de funcionamento 

da produção das fanfics, inseridas em atividades de utilização da língua em sala de aula, 

leva a erradicação da escrita sem sentido, o “fazer porque vale nota”, dito dos alunos, mas 

sim a usar por ser um uso repleto de significação. 

No entanto, escrever uma fanfic não é apenas uma construção de um texto, é o 

resultado de leituras prévias, de uma interpretação desta leitura e de outras realizadas por 

este leitor, é seu posicionamento em relação ao que foi escrito pelo autor, nela observa-

se a utilização da linguagem de uma maneira real. Assim, mediante o pensamento de 

Azzari e Custódio (2013), as fanfics são gêneros textuais com amostras de discurso 

apropriado, ou seja, são palavras alheias que se tornam palavras próprias de quem a 

produz, o produtor é assim o autor de novo texto, seria o processo de recriação do texto 

com a exposição de uma interpretação singular do leitor. 

 

A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

 

A utilização dos espaços digitais são ferramentas de acesso e uso constante entre 

os adolescentes de um modo geral, daí surgi a possibilidade de inserir este mecanismo no 

processo ensino-aprendizagem de língua materna com alunos de 8º (oitavo) ano do ensino 

fundamental. Haja vista, torna-se de extrema valia, quando se leva em conta a grande 

importância das mudanças tecnológicas e sociais vividas com o avanço das tecnologias 

digitais. 

A proposta de intervenção será realizada na modalidade de oficinas de letramento 

Cabral (2016), na qual a define que a execução destas oficinas são de (re) construção do 

conhecimento, este sendo dado coletivamente, e ativamente, tendo em vista a autonomia 

do aluno, havendo a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem, não 

visualizando apenas o resultado.  

A proposta de oficina de letramento, de acordo com Cabral (2016), é composta de 

quatro momentos distintos a serem seguidos, a ordem de execução definida no decorrer 

do desenvolvimento, embora que para ser considerada como tal, os quatro passos devem 

ser seguidos, são estes: diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades; 

sistematização das atividades motivadoras; sistematização da (re) construção dos novos 

conhecimentos e a avaliação do processo. Observando, que realização destes passos não 

necessitam ocorrer linearmente, e a medida da execução das atividades propostas 

(oficinas), pode haver a necessidade de formação de outras oficinas. No entanto, pretende-

se chegar a produção de fanfics, a partir de orientação dentro do espaço escolar, sendo 

este um dos objetivos principais desta pesquisa.  

As aplicações iniciais das oficinas, remetem a atividade de sondagem dos 

conhecimentos prévios da turma, assim como a descoberta dos gostos e escolhas 

individuais, no caso em específico, estas levam ao processo do aluno se autoidentificar 

com estes gostos e interesses pessoais, para que se possa seguir outros passos e 

cumprirmos a proposta das oficinas seguintes, das quais se quer atingir os objetivos desta 

pesquisa que é a produção de textos no gênero textual fanfic dentro do espaço escolar.  

Assim, o resultado das aplicações das oficinas até então, vem se mostrando 

cativante e empolgante, pretende-se obter os passos seguintes e conseguir desenvolver 

atividades que ultrapassem os objetivos descritos nesta pesquisa. Deste modo, os 

conhecimentos pretendidos vão do letramento digital a melhora de recepção das 
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atividades das linguagens, no ambiente escolar. No entanto, a sequência de aplicação das 

propostas de oficinas pode sofrer alterações ou até inserção de algumas novas oficinas, 

dependendo da ocorrência das atividades e da demonstração de necessidades de 

conhecimentos da turma escolhida para o desenvolvimento das mesmas. 

Ao analisar os resultados obtidos inicialmente, constata-se que as tecnologias 

digitais, devem subsidiar o trabalho da escola no que diz respeito aos estudos das 

linguagens e possibilitar a prática de sala de aula, mostrando os meios e as algumas 

possibilidades de como pode ser é melhor desenvolvida a aprendizagem do alunado, 

tarefa então do professor fazer uso destes suportes, na busca de melhora em sua prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao considerar os resultados obtidos no decorrer das aplicações das oficinas, e de 

todo esse levantamento bibliográfico, constata-se que como o advento das tecnologias 

digitais, em nossa sociedade, há a necessidade de se buscar novos caminhos, novas 

linguagens e novas propostas para suprir as carências pedagógicas tradicionais que não 

mais atendem as demandas contemporâneas do processo de ensino-aprendizagem. 

 No entanto, corroborando o aporte teórico a respeito de possibilidade de melhorar 

a prática de sala de aula, através de meios e possibilidades de como é melhor ser 

desenvolvida a aprendizagem do alunado, é cabível ao docente fazer uso de tais subsídios, 

buscando sempre dar um novo significado a sua prática, condicionando as práticas 

políticos sociais. 

 Ao analisarmos a atividade prática de leitura e escrita na sala de aula e adotando 

as orientações do referencial teórico abordado, sobre práticas de letramento na produção 

do gênero textual fanfic, o qual aponta novas diretrizes a serem seguidas favoravelmente 

ao desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem e o exercício das formas 

de pensamento mais elaboradas do alunado, constatamos a necessidade de mudança de 

práticas e ações docentes, na escola. Destacamos, mediante as possibilidades disponíveis 

na sociedade atual, viabilizadas pela informatização, algumas situações devem ser 

levadas em consideração, como as maneiras de ler e escrever no meio digital, e também 

as formas de acesso a língua escrita, neste contexto. 
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A REPRESENTAÇÃO DA ESCRITA DAS CRIANÇAS NA ÚLTIMA ETAPA 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL: uma amostragem em Mossoró/RN 

 

Simone Batista Costa Sarmento18 

 

 

RESUMO 

Tendo em vista que a linguagem escrita se constitui objeto cultural e social acessível a 

todos, por ser uma das formas de comunicação e inserção das pessoas na sociedade ela, 

por isso precisa ser considerada por sua dimensão social e priorizada na educação. Neste 

intento, o presente trabalho tem como objeto de investigação o processo de construção de 

hipóteses pela criança acerca do código escrito na educação infantil com o intuito de 

responder ao seguinte problema: Quais hipóteses de escrita são comumente encontradas 

em crianças na última etapa da educação infantil?  Tentando compreender o percurso que 

a criança percorre até a aquisição do código escrito, objetivou-se registrar as 

representações apresentadas pelas crianças sobre a linguagem escrita a partir de uma 

análise psicogenética e para isso utilizamos como aportes teóricos o trabalho 

desenvolvido por Ferreiro e Tebesrosky (1985), Ferreiro (2001), Colomer, Tebesrosky 

(2003), Kato(1992) entre outros. Estes autores nos deram fundamentação teórica para 

entendermos o processo inicial de apropriação da escrita pelas crianças na educação 

infantil. Nesse sentido a pesquisa contou com observações participantes com registro em 

diário de campo, e atividades de escrita desenvolvidas pelas crianças, para melhor se 

compreender aspectos referentes ao processo que a criança está inserida e as atividades 

de escritas que realizam. Desse modo, através das observações das aulas e análise das 

atividades de escrita das crianças, percebeu-se a necessidade de atividades de escrita 

espontâneas que possibilitem a criança pensar sobre esse objeto social e cultural, por que 

através de seu contato com o mundo escrito a criança começa a construir hipóteses em 

relação a função social da escrita e avançar nas etapas de desenvolvimento. Dessa forma, 

a escrita não pode ser considerada apenas como uma técnica de transcrição isolada de sua 

natureza social e comunicativa, mas como um processo de maturação cognitiva da criança 

que se complementam com os estímulos e vivências sociais, por isso os trabalhos voltados 

para a construção da escrita devem priorizar a criança como sujeito ativo e competente 

no processo de aquisição da linguagem escrita. 

 

Palavras-chave: Linguagem escrita. Crianças. Alfabetização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Sabemos que de acordo com a LDB/ 9. 394/96 a Educação Infantil passou a ser 

a primeira etapa da educação básica. Nesse sentido, esta etapa deve ser vista como 

instrumento de fundamental importância para o desenvolvimento pessoal e social do 

indivíduo, pois é durante essa fase que a criança começa a sistematizar o processo de 

aquisição de conhecimentos sobre a linguagem.  

 Nesse sentido, objetivamos dialogar e compreender como acontece o processo de 

representação da linguagem escrita através de sua gênese ou dentro da perspectiva 

psicogenética organizada por Ferreiro e Teberosky (1985) na educação infantil, através 
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de observação participante nas práticas em sala de aula de alunos do infantil II de uma 

Escola do município de Mossoró/RN. 

 Então, considerando a criança da educação infantil como um ser pensante, 

racional e que, portanto, pensa sobre o código escrito, sua representatividade, suas 

funções e como utilizá-lo. Diante dessa constatação, nos perguntamos: Quais hipóteses 

de escrita são comumente encontradas em crianças na última etapa da educação infantil?  

Norteados por esta problematização este trabalho tem como objetivo geral: 

averiguar as representações escritas apresentadas pelas crianças e suas hipóteses de 

construção a partir de uma análise psicogenética, diante disso são necessários alguns 

objetivos específicos como: investigar como a criança pensa e representa à escrita para 

compreender o significado da linguagem escrita para criança e como ela concebe essas 

informações. Em seguida, registrar as representações escritas das crianças e os níveis de 

representação que elas apresentam, para perceber o nível de evolução da escrita 

apresentada pelas crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Se tomarmos a alfabetização em seu conceito específico, seria a alfabetização 

exclusivamente um processo de codificação (escrever) e decodificação (leitura), mas 

quando se trata de aspectos pedagógicos o apenas codificar e decodificar é muito pouco 

para conceituar a alfabetização, pois deve-se considerar que tudo o que se escreve tem-se 

o intuito de transmitir uma mensagem a alguém e ao ler é necessário compreender o que 

se quis transmite, portanto o ler e escrever por si só não basta, quando não há uma 

compreensão do que se está fazendo. Como explicita Smolka (2008, p.69). 
 

[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem da 

escrita das letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas 

uma relação da criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a 

sua gênese, a constituição do sentido. Desse modo, implica, mais 

profundamente, uma forma de interação com o outro pelo trabalho de 

escritura – para quem escrevo o que escrevo e por quê? A criança pode 

escrever para si mesma, palavras soltas, tipo lista, para não esquecer; 

tipo repertório, para organizar o que já sabe. Pode escrever ou pode 

tentar escrever um texto, mesmo fragmentado, para registrar, narrar, 

dizer... Mas essa escrita precisa ser sempre permeada por um sentido, 

por um desejo, e implica ou pressupõe, sempre, um interlocutor. 

  

 De acordo com BRASIL (1998), para aprender a ler e escrever, a criança precisa 

construir um conhecimento de natureza conceitual: precisa compreender não só o que a 

escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. 

Isso nos leva a inferir que a alfabetização não se trata somente de desenvolver habilidades 

sensório-motoras, nem muito menos a capacidade de percepção e memorização, mas 

consiste em um processo que exige da criança a capacidade de resolver problemas de 

natureza lógica até chegar a compreensão de como a escrita representa a linguagem. 

Segundo Ferreira (2008), a palavra alfabetização é definida como a ação de 

alfabetizar. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. Para Albuquerque 

(2005, p.11) definir o termo alfabetização “parece ser algo desnecessário, visto que se 

trata de um conceito conhecido e familiar. Qualquer pessoa responderia que alfabetizar 

corresponde à ação de ensinar a ler e a escrever”. 

Portanto, podemos observar que o termo alfabetização está inteiramente ligado a 

prática da “codificação” e “decodificação” do sistema alfabético de escrita. 
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 Sabemos hoje, que o processo de alfabetização acontece desde os primeiros anos 

da criança, mesmo antes de chegar à escola. O seu contato com o mundo urbano onde por 

todos os lados pode-se perceber a linguagem escrita faz com que a criança ao chegar à 

escola já tenha uma representação sobre a mesma, ou seja, ela consegue compreender 

seus usos e funções, mas ao ser matriculada a escola tem a responsabilidade de levá-la a 

uma apropriação do sistema de escrita. 

 De acordo com Gontijo (2008, p.17) em termos etimológicos, a palavra 

alfabetização significa “levar a aquisição do alfabeto”; em outras palavras, implica a ação 

de levar a aquisição dos símbolos que compõem um dado sistema de escrita.  

Com passar dos anos o conceito de alfabetização vem mudando e tomando 

proporções mais abrangentes, considerando o sujeito que aprende como sujeito ativo no 

processo de aquisição da língua escrita, e concebendo a alfabetização como um processo 

dialógico, em que há interação do sujeito que aprende com o objeto de conhecimento.   

 A respeito desse sujeito Ferreiro e Teberosky (1985, p.26) afirma que: 
 

(...) O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é um sujeito 

que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia, e trata de 

resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito que 

espera que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele, por 

um ato de benevolência. È um sujeito que aprende basicamente através 

de suas próprias ações sobre os objetos do mundo, e que constrói suas 

próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu 

mundo”. 

  

Esse mesmo sujeito cognoscente está presente na aprendizagem da língua escrita, 

pois as crianças quando estão se desenvolvendo e tendo acesso a vários tipos de textos 

escritos interrogam todas as pessoas o tempo todo sobre o que é e qual a função de todas 

aquelas informações que os rodeiam, isso faz deles sujeitos participantes da construção e 

do aprendizado, ao passo que eles questionam as coisas e não simplesmente aceitam como 

prontas e acabadas. De acordo com Ferreiro (2007, p.22) 
 

O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um 

ambiente social. Mas as práticas sociais, assim como as informações 

sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Quando tentam 

compreender, elas necessariamente transformam o conteúdo recebido. 

Além do mais, a fim de registrarem a informação, elas a transformam. 

Este é o significado profundo da noção de assimilação que Piaget 

colocou no âmago de sua teoria. 

  

 A sala de aula deve ser um ambiente alfabetizador que proporcione a criança o 

acesso a livros, revistas, textos da atualidade, histórias, jornais, permitindo a criança um 

mergulho em conjunto de informações que envolvem vários conceitos simultaneamente, 

pois não se aprende com pedacinhos, mas é necessário para que a aprendizagem se torne 

produtiva. 

Considerando o aprendizado da língua escrita como um processo de construção 

de um sistema alfabético que tem suas regularidades e não como reprodução de uma mera 

técnica, e que para a criança se apropriar desse sistema ela constrói hipóteses sobre como 

ele funciona, Emília Ferreiro e Ana Teberosky em seu livro Psicogênese da língua escrita 

(1985) definiram cinco níveis de evolução da escrita os quais revelam as hipóteses 

apresentadas pelas crianças. 

  Portanto é um longo percurso que a criança passa até ter o completo domínio do 

sistema alfabético, começa antes mesmo da criança receber instrução formal, quando 
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pega o lápis e faz seus primeiros rabiscos, aí então já existe escrita na criança. Ferreiro e 

Teberosky (1985, p.181) dizem: 
 

[...] a criança é também um produtor de textos desde tenra idade. Numa 

criança de classe média, habituada desde pequena a fazer uso de lápis e 

papéis que encontra na sua casa, podem-se registrar tentativas claras de 

escrever – diferenciadas das tentativas de desenhar – desde a época das 

primeiras garatujas ou antes ainda (2 anos e meio ou 3 anos). 

  

Em se tratando de níveis apresentados pelas autoras, destacamos o primeiro nível; 

que é o pré-silábico. Nessa etapa a criança ainda não faz relação entre os sons da fala e a 

escrita, ocorre o registro de símbolos e pseudoletras misturados com letras e números. 

Ainda neste nível, mas com certo avanço, a criança já começa a ter consciência de que 

existe uma relação entre os sons da fala e a escrita gráfica, começa a diferenciar escrita 

de desenhos e números de letras. 

Durante esse nível é comum as crianças escreverem sempre as mesmas letras e 

caracteres, utilizando a mesma combinação, quando querem se referir a palavras 

diferentes, pois se trata de letras as quais já foram dominadas. 

Para Ferreiro e Teberosky (1985) no segundo nível a hipótese central é que para a 

criança ler coisas diferentes (isto é, atribuir significados diferentes) deve haver uma 

diferença objetiva na escrita, contudo há um progresso gráfico, pois os grafismos 

começam a parecer com a escrita convencional, ganham um aspecto mais definido, mais 

aproximado das letras”. 

O Nível 3 caracteriza-se segundo Ferreiro e Teberosky (1985), pela tentativa de 

dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõe uma escrita. Nesta tentativa, a 

criança passa por um período de maior importância evolutiva: cada letra vale por uma 

sílaba, a esse nível as autoras definem como hipótese silábica. Corroborando com essa 

ideia, para Mendonça: 
 

Assim, a passagem para o nível silábico é feita com atividades de 

vinculação do discurso oral com o texto escrito, da palavra escrita com 

a palavra falada. O aprendiz descobre que a palavra escrita representa a 

palavra falada, acredita que basta grafar uma letra para se poder 

pronunciar uma sílaba oral, mas só entrará para o nível silábico com 

correspondência sonora, à medida que seus registros apresentarem esta 

relação, por exemplo, para MENINO grafar, MIO (M=me, I=ni, O=no) 

[...]. (MENDONÇA, 2007, p.46). 

  

O Nível 4 é uma fase de transição entre a hipótese silábica e a alfabética nesse 

período a criança apresenta características do nível anterior, mas com pouca frequência 

pois está superando a hipótese silábica e descobrindo a necessidade de ir “mais além” da 

sílaba, conseguindo combinar vogais com consoantes numa mesma palavra, sem contudo 

tornar sua escrita socializável.   

 O último nível é o da escrita alfabética. Nessa fase a criança já tem domínio do 

sistema de escrita, pois já compreendeu que para cada som existe uma letra equivalente 

ou conjunto de letras, ao utilizar a escrita na prática consegue escrever tudo o quer dizer, 

precisando somente de ajustes de ortografia, pontuação, entre outras. Sobre esse nível 

Ferreiro e Tebesrosky (1985) diz que: 
 

A escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao chegar a este 

nível, a criança já freqüentou a “barreira do código”; compreendeu que 

cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros 
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menores que a sílaba, e realiza sistematicamente uma analise sonora dos 

fonemas das palavras que vai escrever. Isto não quer dizer que todas as 

dificuldades tenham sido superadas: a partir desse momento a criança 

se defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá 

problemas de escrita, no sentido estrito (...). (FERREIRO E  

TEBEROSKY, 1985, p.213). 

 

De acordo com as investigações da educadora Emília Ferreiro as crianças passam 

por essas fases até que esteja alfabetizada. Esse processo nos mostra que a criança desde 

cedo já constrói hipóteses sobre a leitura e a escrita, e que a passagem de uma fase para 

outra indica a tomada de consciência de que a hipótese formulada é insuficiente, então 

ela reconstrói sua hipótese avançando para outra fase. 

Diante disso atribuímos a essa pesquisa uma natureza quanto-qualitativa, por se 

preocupar com a compreensão e a interpretação do fenômeno social, que é o processo de 

construção da escrita infantil. Nesta abordagem a realidade é dependente da mente do 

sujeito. Por isso, a compreensão de uma ação particular requer a compreensão do contexto 

no qual ela se dá, a pesquisa qualitativa possui o ambiente natural como sua fonte direta 

de dados. (MENGA & ANDRÉ, 1986) 

O foco nas abordagens qualitativas é a experiência individual de situações, o senso 

comum, o processo diuturno de construção de significado, o “como”. (Santos Filho & 

Gamboa, 1997). Dessa forma a pesquisa foi realizada em uma escola pública do 

município de Mossoró, com as crianças de uma turma da educação infantil (infantil II), 

no período de 22/11/2010 a 26/11/2010, com o intuito de constatar as hipóteses que as 

mesmas constroem sobre a escrita. A pesquisa na escola durou uma semana, com 

observações na sala de aula. Nesse processo, construímos um Diário de Campo no qual 

foram registradas as observações feitas às aulas de linguagem, as atividades propostas 

pela professora e como os alunos se colocavam durante a aula. 

 Foi elaborada uma atividade de escrita e aplicada para toda a turma com a qual foi 

realizada a análise de dados, tomando como referência a ótica da psicogênese da escrita. 

A intenção de aplicar a atividade com toda a turma foi para se obter uma visão panorâmica 

da turma em relação aos níveis de desenvolvimento da escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos, as observações feitas em sala de aula e as atividades de 

escrita das crianças foi possível constatar as hipóteses construídas, hipóteses pré-

silábicas, silábicas, silábicas-alfabéticas e alfabéticas. Na turma pesquisada a maioria 

estão em nível pré-silábico de desenvolvimento da escrita, o que nos faz repensar os 

processos educativos de construção da linguagem na infância. 

Em relação às aulas observadas evidenciamos pouco trabalho de ativação das 

hipóteses na criança, pois segundo Teberosky (2003) na Educação Infantil a criança deve 

entrar no mundo da escrita. Esta entrada significa o contato com materiais gráficos 

impressos, para que ela possa explorar a descoberta dos princípios básicos de organização 

da escrita.   

 As atividades de leitura e escrita devem ser significativas para as crianças. Deve 

haver uma relação de sentido, porém alguns professores ainda têm trabalhado com base 

em atividades de cópias, inibindo a escrita espontânea e produzindo um aprendizado 

repetitivo e mecânico, e assim a criança se sente desestimulada e incapaz de transformar 

o conhecimento. 

De acordo com Gontijo (2008, p.17) em termos etimológicos, a palavra 

alfabetização significa “levar a aquisição do alfabeto”; em outras palavras, implica a ação 
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de levar a aquisição dos símbolos que compõem um dado sistema de escrita. Mas 

conhecer as letras do alfabeto, saber desenhá-las e repeti-las oralmente em sequência é 

insuficiente para considerar uma pessoa alfabetizada, pois a natureza do processo é muito 

mais complexa, é necessário haver um sentido sobre o que a escrita representa, os seus 

usos e funções. 

 Portanto é indispensável que o professor de educação infantil e alfabetização tenha 

domínio sobre a psicogênese da língua escrita, ele precisa compreender as fases de 

desenvolvimento que a criança passa até a apropriação do código escrito, para então saber 

intervir com atividades que possam ativar as hipóteses na criança e, assim fazê-lo avançar 

para outra etapa, entendendo as produções da criança a partir do momento que tiver 

conhecimento em que etapa do desenvolvimento da escrita que ela se encontra. 

 Os cursos de formação de professores também devem estar preocupados na 

formação daqueles que estarão nas salas de aula, os conteúdos abordados e as 

experiências são fundamentais para formarem bons profissionais que estejam realmente 

dispostos a procurar “fazer a diferença”, só assim, consolidaremos as bases da Educação 

Infantil e aí verdadeiramente perceberemos a educação avançar. 
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RESUMO 

Mudanças educacionais são exigidas diante de uma sociedade em constante evolução e 

as avaliações de aprendizagem em níveis nacional e internacional mostram que os nossos 

alunos ainda se encontram bem aquém dos níveis de aprendizagem esperados, no que se 

referem aos processos de leitura e de escrita. A necessidade de discutir esta temática nos 

acompanha nas atividades cotidianas de educador, e se intensificou a partir do nosso 

ingresso em curso de Especialização oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte - IFRN. As diversas leituras, as muitas reflexões e as teorias estudadas neste curso, 

despertaram outras inquietações, que tentamos responder ao longo deste texto. Assim, 

para atender as expectativas de aprendizagem no tocante aos processos de leitura e da 

escrita se faz necessário implementar uma proposta de um ensino numa perspectiva 

transdisciplinar, que atenda aos resultados almejados da realidade educativa vigente no 

Brasil. Neste contexto, o presente artigo se propõe a analisar algumas práticas 

pedagógicas, quais sejam: Sequência Didática, Comunidades de Aprendizagem e Projetos 

Pedagógicos numa perspectiva transdisciplinar, como estratégias para o desenvolvimento 

dos processos de leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental I. Este 

trabalho segue procedimentos técnicos de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem 

qualitativa (Gil, 1991) e se insere no âmbito da Linguística Aplicada (Moita Lopes, 2006). 

Como aportes teóricos nos embasaremos em Afonso (2001), Brito (2005), Fazenda 

(2008), Maia (2013), Nicolescu (1999), Sommerman (2008), Zabala (1997), além da Base 

Nacional Comum Curricular e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, dentre outros. Nesse estudo, percebemos que as práticas pedagógicas 

analisadas atendem a uma proposta transdisciplinar, contribuindo para o processo de 

aprendizagem significativa, preparando o aluno do segmento em estudo numa 

consciência crítica, autonomia nos estudos, espírito participativo, investigativo e 

dialógico, capacitando-o a superar as necessidades educativas dos anos seguintes. 

 

Palavras-chave: Leitura e escrita, Transdisciplinaridade, Práticas pedagógicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação no país vem passando por mudanças ao longo dos anos para adaptação 

às exigências da sociedade. Suas leis estão em constante reformulação, tendo em vista 

que o processo histórico do sistema de ensino do Brasil, pelo menos da educação básica, 

iniciou a menos de 100 anos e as leis que regem este segmento ainda estão em processo 

de aplicação plena. 
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20MESTRE em Estudos da Linguagem (UFRN), Doutorando em Estudos da Linguagem (UFRN), 

Graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Espanhola – UERN. Professor da rede 
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Há um esforço para que o aluno ao concluir a educação básica possua 

competência, para usar o conhecimento formal adquirido na escola em diferentes 

situações do cotidiano, porém percebe-se que os resultados dos medidores de 

aprendizagem, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), não são satisfatórios. Este dado 

também pode ser observado ao conversar com professores dos diferentes anos escolares 

sobre o desempenho dos alunos, principalmente, nos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática, que são fundamentais para a construção dos outros 

componentes. 

Dentre os segmentos da educação básica o Ensino Fundamental I é responsável 

pelo desenvolvimento inicial das competências da leitura e da escrita, que são indicados 

como um dos responsáveis pelo fracasso escolar segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (1997), e conhecimentos matemáticos, que 

“interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do 

pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno”, de acordo com o PCN de 

Matemática (1997, p. 15).  

Um dos desafios encontrados pelos docentes das séries do ensino fundamental I, 

para atender as expectativas de aprendizagem é formar os alunos na perspectiva do 

letramento, desenvolvendo assim, estratégias de aprendizagem numa perspectiva 

transdisciplinar, que podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem nessa 

etapa escolar.  

A partir deste contexto, a presente pesquisa se propõe a analisar, a título de recorte, 

algumas práticas pedagógicas: Sequência Didática, Comunidades de Aprendizagem e 

Projetos Pedagógicos numa perspectiva transdisciplinar, como estratégias para o 

desenvolvimento das práticas da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino 

fundamental I. 

 Para nortear teoricamente a pesquisa lançaremos olhar sobre os estudos de Afonso 

(2001), Brito (2005), Fazenda (2008), Maia (2013),  Nicolescu (1999), Sommerman 

(2008), Zabala (1997), além da Base Nacional Comum Curricular e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, dentre outros autores que pesquisam 

esta temática. 

 O intuito deste estudo é propiciar a área da educação básica, especialmente aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, indicações de processos mais efetivos para que o 

estudante possa adquirir as competências de letramento esperadas para a faixa etária, 

garantindo condições para um desempenho mais satisfatório nos anos seguintes. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O presente artigo tem como objetivo principal analisar algumas práticas 

pedagógicas quais sejam: Sequência Didática, Comunidades de Aprendizagem e Projetos 

Pedagógicos numa perspectiva transdisciplinar, como estratégias para o desenvolvimento 

do letramento nos anos iniciais do ensino fundamental I.  

 No tocante aos procedimentos técnicos podemos classificar esta pesquisa como 

bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituída principalmente de 

livros, artigos de periódicos e com textos amplamente divulgados na internet. Assim, após 

a definição dos objetivos passamos a realizar a seleção do material a ser estudado.  

Iniciamos utilizando a literatura utilizada durante o curso de Especialização 

anteriormente citado, que nos ofereceu grande acervo no que se refere a temática eleita 

para a produção do artigo. Também, buscamos em bibliotecas outros livros que pudessem 

proporcionar embasamento teórico-metodológico. Neste momento de seleção de leitura 
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recorremos também a internet, pesquisando em anais de eventos, leituras sobre o assunto 

a ser estudado. Realizada a seleção do material, processo que se deu em contínuo, tivemos 

que eleger ou fazer um recorte dos textos, em virtude da amplitude do tema.  

 No que se refere a abordagem desta pesquisa, embasada nos pressupostos de Gil 

(1991), é possível afirmar que a mesma é de cunho qualitativo. Tal abordagem considera 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números, ou seja, não temos a intensão de apontar práticas prontas e 

finalizadas a respeito das discussões abordadas, apenas contribuir com a divulgação de 

propostas que possam dinamizar o processo educacional. Assim, a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. 

Para Gil (op cit) os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Como todo trabalho que se insere nessa abordagem, nosso estudo não terá a 

preocupação de enumerar ou quantificar, tampouco de medir por meio de procedimentos 

estatísticos a realidade ou fenômeno investigado. 

Quanto a natureza desta pesquisa, afirmamos que se insere no âmbito da 

Linguística Aplicada (LA), ciência voltada para o estudo das práticas de linguagem em 

uso efetivo. Assim, a LA se preocupa em gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de questões específicos. Envolve verdades e interesses locais. No que 

se refere ao nosso trabalho, vislumbramos a contribuição da LA com práticas pedagógicas 

favoráveis ao desenvolvimento do processo educacional. 

  

A TRANSDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 Pensar em processo de aprendizagem remete-nos a um ensino significativo, 

implicando em evolução do sistema de ensino. As necessidades da sociedade mudaram, 

assim como as pessoas que a compõe, e a educação precisa acompanhar todas as 

mudanças ocorridas, pois prepara o ser humano para ser sujeito transformador da 

realidade.  

 Estudar de forma fragmentada não atende as necessidades de conhecimento da 

atual geração, nem fornece um aprendizado significativo para o aluno. Estamos inseridos 

em um ambiente mundial complexo, como bem explica Edgar Morin (2003), que indica 

a necessidade de uma reforma do modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e 

uma reforma do ensino. Como ensinar e ter sucesso no aprendizado sem um significado 

para o aprendente? Para atender as exigências da “era planetária” é preciso formar 

cidadãos conscientes das suas ações e atitudes, as quais implicam na consciência das 

consequências não apenas para o seu microambiente, mas que haverá uma repercussão 

global das suas ações. 

 Porém o que encontramos na educação em nosso país é uma superespecialização 

do ensino, sintetizado por Edgar Morin: 
  

(…) Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio 

ambiente), a separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas 

correlações), a dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar. 

Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que 

está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa 

desordens ou contradições em nosso entendimento. (MORIN, 2003, p. 

15) 
 



68 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Sendo assim a educação passa a produzir mais informação que conhecimento, 

empilhando conteúdos e seu uso, não sendo gerado significado, torna-se inútil para quem 

o adquire. Para transformar-se em conhecimento tal informação deverá ser ligada a algo 

já conhecido, que após sua desconstrução e reconstrução se transforma gerando um novo 

conhecimento. Essa ação complexa se concretiza a partir de intervenções pedagógicas 

que induza ao raciocínio, onde Morin (2003) sugere a interrogação do ser humano para 

que ele descubra sua natureza biológica e social e assim gerar questionamentos que 

levariam a uma ramificação que perpassa pelas disciplinas para se conhecer o individual 

e o global sem separações, mostrando a interligação existente entre os saberes, que 

segundo o autor (Ibid, p. 75) “assim, desde o princípio, ciências e disciplinas estariam 

reunidas, ramificadas umas às outras, e o ensino poderia ser o veículo entre os 

conhecimentos parciais e um conhecimento do global”. 

 Uma proposta de ensino passa a ser pensada se opondo ao que pensava Renné 

Descarte21 ao propor uma divisão em partes, quantas vezes fossem necessárias, de um 

fenômeno complexo ao ponto de torná-lo compreensível. A transdisciplinaridade surge 

diante de reflexões sobre essa nova forma de ensinar. 

 Diversos autores procuram definir o termo transdisciplinaridade, que 

primeiramente foi utilizado por Jean Piaget em 1970 na França no I Seminário 

Internacional sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade. Desde então o pensar 

sobre este tema vem sendo desenvolvido. Vejamos algumas definições:  

 Nicolescu, em O Manifesto da Transdisciplinaridade, explica que a 

transdisciplinaridade, 
 

diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu 

objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual um dos 

imperativos é a unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1999, p. 22, 

grifo do autor). 

 

 Japiassú (1976, p. 73 apud Lucena, 2015, p. 9) define transdisciplinaridade como 

a “coordenação de todas as disciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de um 

postulado geral. Sistemas de níveis e objetivos múltiplos; coordenação com vista a uma 

finalidade comum dos sistemas”. 

 Para D’Ambrósio (1997, apud Lucena, 2015, p. 4) “a essência reside numa postura 

de reconhecimento onde não há espaço e tempo culturais privilegiados que permitam 

julgar e hierarquizar - como mais corretos ou mais verdadeiros”.  

 Repensar em um processo de ensino com base em uma proposta transdisciplinar 

está mais próximo a uma mudança significativa e eficaz de ensino por não tratar o 

conhecimento de forma estanque, e como diz D’Ambrósio (Ibid), trabalhará com 

“complexos de explicações e convivência com a realidade que nos cerca”. Por tanto um 

ensino significativo nos conduz para uma unidade e não uma fragmentação.  

 Transmitir o conhecimento de forma que o aprendiz consiga ter uma visão 

holística da realidade e possa atuar como sujeito transformador é o desafio para a 

educação nos próximos anos. Para os profissionais da área refletir sobre tal 

responsabilidade pressupõe ações criativas e estimuladoras, onde sua atuação deverá ser 

mais mediadora, fazendo intervenções que leve o aluno a pensar e não dando e querendo 

receber respostas prontas.  

                                                           
21 DESCARTES, R. Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas. 

Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS POSSÍVEIS 

 

 Pesquisando sobre que práticas mais adequadas poderiam fazer a diferença na 

aprendizagem sobre a ótica de uma ação transdisciplinar selecionamos, dentre outras, três 

práticas que focam em aprendizagens colaborativas, significativas e gradual, com ênfase 

na aprendizagem, são elas: Comunidade de Aprendizagem, Projetos Pedagógicos e 

Sequência Didáticas, que apresentaremos a seguir. 

 

Comunidade de Aprendizagem 

 

 A Comunidade de Aprendizagem é um projeto que visa uma transformação 

educacional e social, iniciando na escola, mas que se expande para todo o entorno pelo 

envolvimento e participação da comunidade, tem como objetivo a superação das 

desigualdades sociais. Afonso explica que: 
 

As comunidades de aprendizagem constituem um ambiente intelectual, 

social, cultural e psicológico, que facilita e sustenta a aprendizagem, 

enquanto promove a interação, a colaboração e a construção de um 

sentimento de pertença entre os membros. Estas comunidades surgem 

como uma alternativa curricular aos modelos tradicionais de ensino-

aprendizagem, sob a forma de grupos descentralizados de sujeitos que 

se auto-organizam em comunidades funcionais e estáveis, e cuja meta 

principal é o apoio mútuo para o desenvolvimento eficaz de atividades 

construtivas de aprendizagem. (AFONSO, 2001, p. 3) 
  

 A intervenção curricular é baseada numa aprendizagem colaborativa em que o 

grupo desenvolve ações de raciocínio, problematização e a procura ativa do 

conhecimento, estando todos envolvidos ativamente na aprendizagem, exercendo a 

função de sujeitos do processo. 

 A primeira Comunidade de Aprendizagem foi criada em 1978, a Escola de Jovens 

e Adultos de Verneda, localizada no distrito de Sant Martí, em Barcelona, Espanha. 

Surgiu pela necessidade dos moradores de Verneda, impulsionados por Ramón Flecha e 

Jesús Gómez, de levar a educação a todos do bairro, incluindo os adultos. 

 Mas para que uma escola possa ser definida com este modelo de gestão de 

aprendizagem com obtenção de resultados satisfatórios são necessários três aspectos 

fundamentais: transformação da estrutura e cultura escolar; aprendizagem dialógica; 

atuações educativas de êxito.  

 

a) Transformação da Estrutura e Cultura Escolar  

  

 Para que a escola possa ter uma gestão diferenciada, com foco na aprendizagem 

onde o indivíduo é sujeito do processo, transformações não apenas físicas, mas no pensar 

da comunidade se faz necessária para convergir em resultados significativos e esperados.  

 

 Acreditar que a mudança é possível, que a escola não é apenas uma reprodutora 

do conhecimento, que ela é agente de transformação da comunidade e não apenas está 

para se adaptar ao seu entorno faz parte da mudança de visão e ação para uma realidade 

de ensino-aprendizagem colaborativa. 

 Para que aconteça esta transformação a escola abre suas portas à comunidade 

escolar, e o grupo passa pelas fases de sensibilização, tomada de decisão, sonho, seleção 
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de prioridades e planejamento, conhecem os objetivos a serem alcançados e se 

comprometem com a realização do que foi exposto. 

 

b) Aprendizagem Dialógica 

  

 Neste processo o diálogo é fundamental, a ênfase na interação e troca de 

experiências e conhecimento por meio dos encontros dialógicos, onde todos participam 

de forma igualitária, produzem uma aprendizagem colaborativa e promove o respeito à 

diversidade cultural. 

 Dentro do processo a concepção comunicativa é entendida como uma construção 

social onde a interação entre as pessoas é fundamental. Cada ator exerce papel 

fundamental: o estudante com seu potencial de interação e aprendizagem independente 

dos espaços e sem barreiras de diversidade; o ensino com base no diálogo visando uma 

melhor aprendizagem para todos, para isso o currículo está voltado para os resultados que 

se deseja alcançar; o professor é indiscutivelmente aquele que conduzirá as ações, o 

principal diferencial é a escolha e condução das situações de interação que levem aos 

melhores resultados, articulando aluno/família/e outros agentes do contexto educativo; a 

gestão faz a abertura dos espaços de participação da comunidade e na construção de 

processo de tomada de decisão compartilhada, bem como a promoção de diálogos 

igualitários. 

 A concepção comunicativa da aprendizagem é elaborada a partir de bases 

interdisciplinares e corroborada por contribuições de autores relevantes nas áreas da 

Educação, da Psicologia e da Sociologia, como: Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Gordon 

Wells, Paulo Freire e Jürgen Habermas. 

 

c) Atuações Educativas de Êxito 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais pessoas têm acesso as fontes 

de informações por meio da internet, transformando a forma como as pessoas aprendem. 

Novas estratégias devem ser utilizadas para evitar a exclusão de alunos por consequência 

deste avanço. 

 Para resolver este desafio que são necessários estudos para identificar e 

implementar ações educativas de êxito com vista a melhorar o desempenho dos alunos, 

e, no caso das Comunidades de Aprendizagem, contribuir para a boa convivência social 

do grupo. 

 Em meados de 1990 o Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Superação 

de Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona, promoveu a implantação das 

Comunidades de Aprendizagem em escolas nos segmentos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, com a colaboração de várias pessoas ligadas a área 

científica de todo o mundo e com suporte do conhecimento científico internacional 

acumulado durante anos.  

 Foi então criado o Projeto INCLUD-ED que analisaria estratégias educativas 

voltadas para superar as desigualdades sociais e promover sua coesão. Teorias e 

contribuições científicas sobre o tema foram revisadas e feitas reformas educacionais em 

países membros da União Europeia. Os resultados apresentaram não apenas êxito nos 

resultados escolares como também uma coesão social.  

 Este projeto identificou práticas efetivas para uma melhoria no desempenho 

escolar e na convivência e atitudes solidárias dos alunos dentro das escolas pesquisadas. 
A pesquisa partiu da premissa de que o sucesso ou fracasso da escola está mais 

relacionado às práticas que a escola implementa do que ao seu contexto social, econômico e 
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cultural. Conclui-se que práticas que geram aprendizagem devem ter duas características 

principais: trabalho com grupos heterogêneos e participação educativa da comunidade. 

(CREATIVE COMMONS, s/a, p. 10) 

 Foram identificadas sete práticas que podem ser implantadas em Comunidades de 

Aprendizagem, alcançando resultados significativos por intervir em características 

comuns entre as instituições de ensino (desempenho escolar e convivência): 

• Grupos interativos: que consiste no agrupamento, com número reduzido, de 

estudantes de forma heterogênea quanto a níveis de aprendizagem, cultura, 

gênero, raça, etc., onde a mediação das interações ocorre pelo professor e adultos 

que acompanham cada grupo, possibilitando o atendimento de todos de forma 

equânime.  

• Tertúlias Dialógicas: São encontros dialógicos para uma construção coletiva de 

conhecimento, havendo uma interação de cultura e saberes científicos 

acumulados, haja vista que esta interação ocorre entre participantes sem distinção 

de idade, gênero, cultura ou capacidade. Sua condução se desenvolve sem 

imposição de ideias ou valores.  

• Biblioteca Tutorada: são espaços extraclasse onde o tempo de aprendizagem é 

ampliado para realização de atividades monitoradas por voluntários (pessoas da 

comunidade escolar). As atividades aqui desenvolvidas são de caráter 

instrumental e de apoio às tarefas escolares. 

• Formação de Familiares: Seria a formação dos familiares do aluno visando 

apropriação do conhecimento e habilidades escolhidos por eles. 

• Participação Educativa da Comunidade: Envolvimento das pessoas integrantes da 

comunidade escolar nas decisões da escola e em seus espaços formativos. 

• Modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflito: Aqui os conflitos são 

resolvidos por meio do diálogo e do consenso entre as partes envolvidas. Há 

normas de convivência elaboradas de forma colaborativa pelos membros da 

comunidade e que regem as relações de convivência entre eles. 

• Formação Pedagógica Dialógica: Os docentes passam por um processo de 

formação rigoroso e ético de desenvolvimento profissional pautada no diálogo 

com a troca de experiências e saberes, bem como formação com as melhores 

práticas segundo a comunidade científica internacional. 

 Percebe-se que a Comunidade de Aprendizagem tem como foco a aprendizagem 

colaborativa pelas suas características de discussão e reflexão dos assuntos dentro de 

grupos pequenos, onde cada indivíduo colabora com a construção do conhecimento do 

outro por meio da interação. 

 

Projetos pedagógicos 

 

 É comum vermos nas escolas de educação básica, principalmente na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, professores citarem que trabalham com projetos 

didáticos como uma das práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino 

aprendizagem, mas nem sempre a ação desenvolvida é configurada realmente como sendo 

a prática aqui analisada. 

 O termo projeto surgiu na Itália no Século XV como “pourjet” e “project” com o 

sentido de projetar, “lançar a frente”, termo técnico da história da arquitetura. As 

primeiras experiências com a metodologia de projetos na área educacional datam de 1896, 

na escola experimental da Universidade de Chicago. A finalidade desta proposta era 

transformar o aluno em sujeito do processo, defendida por teóricos como Dewey, 

Kilpatrick, Celestine Freinet, Maria Montessori, entre outros. 
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 A razão para o trabalho com projetos didáticos passa pela ideia de que todos não 

aprendem da mesma forma, nem no mesmo tempo, que a aprendizagem para se efetivar 

necessita de significado, com isso uma contextualização do saber formal; e algumas ações 

desenvolvidas para suporte desse processo, como: o diálogo, a valorização do indivíduo 

com o sentimento de inclusão e pertença ao grupo.  

 Hernandéz (1998) relata que Dewey, em 1910, já mostrava que a escola, com a 

fragmentação das disciplinas e os conteúdos sem conexão só eram aceitos pelos alunos 

por meio da repetição ou autoridade. Se não há sentido, nem interesse ou motivação para 

conhecer, o saber não é gerado. Com base neste pensamento, a proposta de um ensino 

através de projetos didáticos define-se como um tipo de organização e planejamento de 

conteúdos e tempo envolvendo situações-problemas, procurando aproximar ao máximo 

o mundo exterior à escola. Ele visa atender a dois propósitos: um didático (envolvendo o 

que o aluno deve aprender) e um social (um produto final desenvolvido pelo aluno, 

proveniente da pesquisa, a ser apresentado a todos). Além do aluno assumir a condução 

da sua aprendizagem, sob a mediação do professor, evita a fragmentação do conteúdo.  

 Todo esforço empreendido neste campo vai além do simples ensinar, o 

compromisso está no aprender e alguns elementos são fundamentais para a construção e 

execução dos projetos, a saber:  

1. Tema: delimitar e conhecer bem o assunto que será estudado e pesquisá-lo 

previamente.  

2. Objetivos: escolher uma meta de aprendizagem principal e outras secundárias que 

atendam às necessidades de aprendizagem  

3. Conteúdos: ter clareza do que as crianças conhecem e desconhecem sobre o tema 

e o conteúdo do trabalho.  

4. Tempo estimado: construir um cronograma com prazos para cada atividade, 

delimitando a duração total do trabalho.  

5. Material necessário: selecionar previamente os recursos e materiais que serão 

usados, como sites e livros de consulta.  

6. Apresentação da proposta: deixar claro para a sala os objetivos sociais do 

trabalho e quais os próximos passos.  

7. Planejamento das etapas: relacionar uma etapa à outra, em uma complexidade 

crescente. 

8. Encaminhamentos: antecipar quais serão as perguntas que você fará para 

encaminhar a atividade.  

9. Agrupamentos: prever quais momentos serão em grupo, em duplas e individuais.  

10. Versões provisórias: revisar o que a garotada fez e pedir novas versões do 

trabalho.  

11. Produto final: escolher um produto final forte para dar visibilidade aos processos 

de aprendizagem e aos conteúdos aprendidos.  

12. Avaliação: prever os critérios de avaliação e registrar a participação de cada um 

ao longo do trabalho. 

 Autores do campo de estudo da aprendizagem chamam a atenção dos professores 

que o êxito de qualquer aprendizagem deve partir do interesse e da motivação do aluno. 

Este é o fio condutor para o desenvolvimento de projetos didáticos satisfatórios, ao se 

envolver desde a escolha do tema o aluno(a) passa a sentir parte do projeto se empenhando 

na conclusão de cada etapa, e, ao contrário do acúmulo de informação ocorrida no ensino 

tradicional, passa a testar os conhecimentos já existentes e acrescentar novos adquiridos 

com a pesquisa desenvolvida para atender ao problema em questão. 

 

Sequência didática 
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 Ao iniciar um período letivo todo professor precisa organizar a didática do 

processo de ensino. As instituições dão as diretrizes, um fio condutor, enquanto os 

docentes escolhem, estruturam e executam as estratégias escolhidas.  

 Uma das possíveis modalidades organizativas do processo de ensino é a sequência 

didática, que consiste em atender a uma necessidade de aprendizagem traçando 

estratégias de ensino/aprendizagem sequenciais, onde as intervenções propostas irão 

desenvolvendo no aluno a aprendizagem esperada, atendendo a determinados objetivos 

educacionais. 

 Zabala (1998, p. 18) define como “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”, e acrescenta: 

 
São uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao 

longo de uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as 

diferentes formas de intervenção segundo as atividades que se realizam 

e, principalmente, pelo sentido que adquirem quanto a sua sequência 

orientada para a realização de determinados objetivos educativos. As 

sequências podem indicar a função que tem cada uma das atividades na 

construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes 

conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não de cada uma delas, 

a falta de outras ou a ênfase que devemos lhes atribuir. (Ibidem, p. 20) 
 

 Nesta proposta, assim como na construção de projetos, o educador segue alguns 

passos básicos para sua efetivação: 

 

1. APRESENTAÇÃO – O docente, no primeiro momento, apresenta aos alunos as 

atividades e o conhecimento previsto para o período; 

 

2. DIAGNÓSTICO – Exposição dos alunos sobre o que conhecem do tema, a 

metodologia aplicada para diagnóstico precisa ser atrativa para a turma a fim de 

obter subsídios plausíveis para um planejamento eficaz; 

 

3. INTERVENÇÃO – Neste passo o aluno será envolvido em atividades planejadas 

metodicamente com a finalidade de sanar com as deficiências apresentadas por 

ele na fase de diagnóstico. Tais atividades devem ser diversificadas e levadas em 

consideração as particularidades da turma; 

 

4. AVALIAÇÃO – Por fim, o resultado da intervenção deve ser avaliado por meio 

dos resultados finais da intervenção em comparação com as informações 

diagnósticas. 

 As ações de uma sequência didática devem respeitar uma sequência lógica e para 

isso os conhecimentos que a turma precisa adquirir devem estar bem claros para não 

comprometer a continuidade das ações. Outro ponto a ter cuidado é a quantidade de 

conteúdos escolhidos e suas relações com os objetivos pretendidos, o bom senso é 

fundamental, não adianta traçar vários objetivos desconexos e uma lista enorme de 

conteúdos.  

 A duração deste tipo de organização didática depende da complexidade dos 

conteúdos e objetivos definidos para a proposta. É preciso levar em consideração a grade 

horária da escola e o tempo previsto para as ações a serem realizadas.  
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 A aprendizagem ocorre de forma gradual ao passo em que as intervenções são 

propostas e cumpridas, havendo uma sequência lógica e gradativa para a aquisição do 

conhecimento. O desenvolvimento de um trabalho sistêmico também é fundamental para 

o encadeamento lógico das ações e resultados efetivos no processo de aprendizagem.  

 Muito utilizada na educação tradicional, a sequência didática pode ser adaptada 

para uma proposta inter ou transdisciplinar de educação, tendo em vista que não é uma 

ação com metodologia fechada, ela parte do objetivo educativo e procura atender as 

necessidades de aprendizagem do aluno intervendo na Zona de Desenvolvimento 

Proximal, apresentada por Lev Vygotsky22. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Visando o futuro, o despertar do aluno para uma aprendizagem que o torne sujeito 

do processo colabora para uma formação voltada a sua autonomia nos estudos. As práticas 

pedagógicas com um olhar transdisciplinar conduzirão o discente a solucionar questões 

cada vez mais complexas de aprendizagem e a interagir com o conhecimento, já que 

forma o indivíduo para aprender a aprender.  

 Com diferentes formas de agrupamento e visão as práticas educativas aqui 

analisadas abrangem desde uma atuação que envolve a comunidade escolar até pequenos 

grupos em sala de aula; envolvem temas mais complexos ou mais simples; trabalhos 

grupais ou individuais. 

 Partindo de uma abrangência macro, as comunidades escolares atuam envolvendo 

a comunidade escolar no processo de ensino aprendizagem da escola, com foco numa 

aprendizagem significativa onde o aluno é sujeito da aprendizagem e agente 

transformador da realidade onde está inserido. A proposta transdisciplinar encontra um 

campo fértil de atuação tendo em vista que nesta proposta não considera um ensino 

fragmentado em disciplinas; promove uma reforma no pensamento dos atores da 

comunidade escolar e na própria instituição, defendida por Morin (2003), necessária para 

um desenvolvimento eficaz de atividades construtivas de aprendizagem. 

 Com uma proposta menos inovadora, os projetos didáticos abrangem apenas 

alguns atores da comunidade escolar, com uma abordagem que parte de um tema gerador, 

propiciando uma aprendizagem significativa a partir da geração de questionamentos a 

respeito deste tema, gerando a pesquisa para obter as respostas. No caminhar do processo 

os conteúdos afins das disciplinas são entrelaçados para atender ao conhecimento do 

assunto em estudo, não havendo domínio de uma disciplina em relação a outra, tendo 

como objetivo a compreensão do assunto. 

 Na sequência didática o professor pode escolher por uma proposta mais 

tradicional ou mais transdisciplinar. Após o diagnóstico as estratégias de aprendizagem 

definidas podem ter um axioma comum entre disciplinas para atender a necessidade de 

aprendizagem do grupo, promovendo um trabalho transdisciplinar. A visão do docente 

sobre o processo é fundamental para a concretude da proposta.  

 A intencionalidade indicará quais propostas educativas serão mais adequadas para 

atender aos objetivos educativos almejados. O que o campo da educação na atualidade 

espera alcançar é a superação da transmissão do conteúdo para uma redescoberta do 

conhecimento. Aprender a aprender é um dos domínios essenciais nesta mudança de 

atitude, e gerar esta transformação no aluno se torna primordial para o sucesso escolar 

dessa nova geração.  

                                                           
22 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  



75 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 Conclui-se, portanto, que no ensino fundamental I, anos iniciais, conduzir as 

práticas pedagógicas com uma proposta transdisciplinar desenvolverá no aluno uma 

consciência crítica, autonomia nos estudos, espírito participativo, investigativo e 

dialógico. Os grupos envolvidos nesta proposta estarão bem mais preparados para suprir 

as necessidades educativas dos anos seguintes.  
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BASE NACIONAL COMUM CURICULAR E PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: diálogos para o 

ensino de produção de textos 

 

Joelma Uchoa Pinheiro23 

 

 

RESUMO 

A aprovação da BNCC em 2017, vem trazer novos direcionamentos para elaboração dos 

currículos de todas as escolas brasileiras, da educação infantil  ao ensino fundamental, 

mas apesar de constituir-se como o mais novo documento orientador do ensino, não é o 

único do qual o professor pode apropriar-se para direcionar seu fazer pedagógico, visto 

que os PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda se encontram em vigor. Diante da 

existência concomitante desses dois referenciais como norteadores do ensino de Língua 

Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, faz-se necessário uma análise das 

bases epistemológicas em que cada referencial encontra-se fundamentado, seus pontos de 

convergência ou divergência, proximidade ou distância, sobre quais práticas de 

linguagem  encontram-se ancorados e quais inovações são propostas na  BNCC em 

comparação com os PCN,  produzido há  vinte anos. É nessa perspectiva de entender os 

propósitos dos Parâmetros Curriculares e da BNCC para o ensino de Língua Portuguesa 

nos anos finais do fundamental, que fomentamos um diálogo entre ambos referenciais, a 

fim de analisar suas dimensões  princípios e as formas pelas quais o ensino de Língua 

Portuguesa, ancorado nas práticas de linguagem contemporâneas, tem influenciado novas 

abordagens de produção textual na escola. Este artigo apresenta-se como uma pesquisa 

bibliográfica de cunho exploratório e documental tendo por objetivos: entender as 

concepções orientadoras do ensino de Língua Portuguesa ao longo do século XX para 

então analisar os presssupostos teóricos que norteiam os PCN  e a BNCC no ensino de 

língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental; e assim,  refletir sobre os 

impactos e as contribuições de ambos referenciais para o trabalho com a linguagem em 

sala de aula, especificamente no eixo de produção de textos. A metodologia dessa 

pesquisa parte da leitura e análise de ambos referenciais em busca de compreender as 

relações de semelhança e divergência que se estabelece entre eles, procurando fazer um 

levantamento histórico das diferentes concepções de linguagem que orientaram o ensino 

de Língua Portuguesa ao longo do século XX, para então, compreendermos a proposta da 

BNCC  na contemporaneidade e refletirmos sobre os desafios e possibilidades trazidos 

pelas tecnologias digitais no que diz respeito ao ensino de produção de textos. Apoiados 

na visão de Beth Marcuschi (2010),  Soares (1986), Geraldi (2012), Antunes (2003), 

Rojo(2010) e outros estudiosos da área da linguagem,  procuramos compreender os 

caminhos percorridos em sala de aula no processo de desenvolvimento das habilidades 

de escrita e de que forma as concepções de língua influenciaram a prática pedagógica dos 

professores em cada período. 

 

Palavras-chave: PCN; BNCC; bases epistemológicas; ensino; produção de textos. 
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A aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017 vem trazer 

novos direcionamentos para elaboração dos currículos de todas as escolas brasileiras, da 

educação infantil ao ensino fundamental, mas apesar de constituir-se como o mais novo 

documento orientador do ensino, não é o único do qual o professor pode apropriar-se para 

direcionar seu fazer pedagógico, visto que os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

ainda encontram-se em vigor. 

Diante da existência concomitante desses dois referenciais como norteadores do 

ensino de Língua Portuguesa nos anos finais do fundamental, surge uma problemática 

que pode gerar uma confusão entre os professores sobre qual documento referenciar-se 

no seu fazer pedagógico. Para isso, é preciso buscar entender as bases epistemológicas 

que cada referencial encontra-se fundamentado, suas proximidades ou distâncias, sobre 

quais práticas de linguagem estão apoiados e que inovações são propostas na BNCC em 

comparação com os PCNs, produzidos há vinte anos.  

É preciso ainda, buscar compreender o contexto de produção de cada um desses 

referenciais, os objetivos gerais que trazem para o ensino fundamental, a ideologia de 

currículo neles impressa, a visão de educação e o formato proposto para estruturação dos 

currículos, compreendendo as relações de poder impressas nesses referenciais e a 

influência que exercem nas práticas escolares cotidianas. É nessa perspectiva de entender 

os propósitos dos PCNs e da BNCC para o ensino de Língua Portuguesa nos anos finais 

do fundamental, que fomentamos um diálogo entre ambos, a fim de analisar suas 

dimensões, princípios e as formas pelas quais o ensino de Língua Portuguesa, ancorado 

nas práticas de linguagem contemporâneas, tem influenciado novas abordagens de 

produção textual na escola. 

Este artigo apresenta-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório e 

documental tendo por objetivos: entender as concepções de linguagem orientadoras do 

ensino de Língua Portuguesa ao longo do século XX para então chegar aos pressupostos 

teóricos que norteiam os PCNs e a BNCC no ensino de Língua Portuguesa nos anos finais 

do fundamental, refletindo sobre os impactos e contribuições para o trabalho com a 

linguagem em sala de aula, especificamente no eixo de produção de textos. 

A metodologia dessa pesquisa parte da leitura e análise de ambos referenciais em 

busca de compreender as relações de semelhança e divergência que se estabelecem entre 

eles, procurando fazer um levantamento histórico das diferentes concepções de 

linguagem que orientaram o ensino de Língua Portuguesa ao longo do século XX, para 

então, chegarmos a proposta da BNCC na contemporaneidade, onde elencamos os 

desafios e possibilidades trazidos pelas tecnologias digitais para o ensino de produção de 

textos. 

Apoiados na visão de Beth Marcuschi (2010), Soares (1986), Geraldi (2012), 

Antunes (2003), Rojo (2010) e outros estudiosos da área da linguagem, procuraremos 

compreender os caminhos percorridos em sala de aula no processo de desenvolvimento 

das habilidades de escrita e de que forma as concepções de língua influenciaram a prática 

pedagógica dos professores em cada período. Além disso, levaremos em conta as relações 

de poder que cada documento orientador do ensino, como as Leis de Diretrizes e Bases 

Brasileiras, exercem  sobre nossa educação e de que forma suas determinações legais 

atreladas às tendências pedagógicas e às correntes linguísticas de cada período implicam 

no ensino de Língua Portuguesa, especificamente no eixo de produção de textos. 

 

BASES EPISTEMOLÓGICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NO SÉCULO XX 
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Entender as diferentes abordagens para o ensino de Língua Portuguesa (LP) ao 

longo do século XX, reconhecendo as influências que os estudos linguísticos exerceram 

no fazer pedagógico do professor e no modo de abordagem em sala de aula é um requisito 

importante para compreender também as mudanças evidenciadas no ensino de produção 

de textos ao longo do tempo, visto que partindo da análise e compreensão das concepções 

de linguagem, passaremos a entender também as concepções de sujeitos e as formas de 

tratamento dada ao texto em cada período. Para isso, achamos relevante fazer um recorte 

histórico das diferentes abordagens de didatização da escrita, tomando como marco 

histórico de nossa pesquisa, o momento em que se deu o processo de reorganização do 

Ensino Fundamental influenciado pela universalização da educação e democratização do 

ensino a partir da aprovação da LDB (Lei n° 9394/96) que veio garantir o direito à 

educação a todos os cidadãos. 

Partindo das considerações de Marcuschi (2008), sobre os estudos linguísticos 

desenvolvidos ao longo do século XX, aponta-se para dois movimentos relativamente 

distintos, o projeto formalista, com vistas a analisar a língua de forma descontextualizada, 

e o movimento funcionalista, com o intuito de observar os contextos de uso da língua nas 

relações de interação entre os sujeitos. Podemos afirmar que até o final da década de 

oitenta o ensino de Língua Portuguesa amparava-se no projeto formalista, e as concepções 

de linguagem adotadas até então, priorizavam a análise estrutural da língua. É o que 

observamos nas considerações de Beth Marcuschi (2010, p. 66): 
 

Do início do século XX até o final dos anos 1980, as aulas direcionadas 

para o ensino da língua portuguesa dedicavam, em maior ou menor 

grau, parte expressiva do seu tempo a questões voltadas para a escrita 

correta, compreendida como a escrita que primava pela observância das 

regras da gramática normativa e da ortografia. 

 

Podemos assim considerar que o modelo prescritivo orientou o ensino de Língua 

Portuguesa até a década de 60, pautado numa concepção de linguagem como expressão 

do pensamento, onde os sujeitos são vistos como individuais e construtores de sentidos e 

o texto como um produto da organização lógica do pensamento. “Trata-se do sujeito 

cartesiano, sujeito de consciência, dono de sua vontade e de suas palavras. Interpretar é, 

portanto descobrir a intenção do falante”, afirma Koch (2006, p. 14). Essa perspectiva 

estava fundamentada na suposição de que haveria regras para falar e escrever 

corretamente, das quais os indivíduos deveriam se apropriar e a escola era vista como o 

espaço propício para o desenvolvimento dessas capacidades pelos estudantes. Assim, o 

ensino de LP dedicava-se a análise de aspectos isolados da língua, e amparados pela 

gramática normativa, os professores elegiam a norma culta como a de maior prestígio 

social da qual os alunos deveriam dominar, desconsiderando o caráter flexível e dinâmico 

da língua, as aulas passam a ser orientadas pela noção de certo ou errado. Destaca 

Travaglia (2001, p. 38): 
 

O ensino prescritivo objetiva levar o aluno a substituir seus próprios 

padrões de atividade lingüística considerados errados/inaceitáveis por 

outros considerados corretos aceitáveis. É portanto um ensino que 

interfere  com as habilidades linguísticas existentes. É ao mesmo tempo 

proscritivo, pois a cada “faça isso” corresponde um “não faça aquilo”. 

Esse tipo de ensino está ligado à primeira concepção de linguagem e à 

gramatica normativa e só privilegia, em sala de aula, o trabalho com a 

variedade escrita culta, tendo  como um de seus objetivos básicos a 

correção formal da linguagem. 
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Nessa concepção, a ênfase concentra-se apenas na forma de expressão, o 

importante é saber se expressar bem e corretamente, segundo as normas estabelecidas 

pela gramática. Destaca Beth (2010, p. 70): “Em síntese, a escrita, nesse caso, configura-

se como uma tarefa que visa à escolha de palavras corretas, nobres e bonitas, que falam à 

alma e trazem um ensinamento”. O ensino de produção escrita até então, limitava-se ao 

trabalho com redações de livre expressão, cujo único fim era despertar nos alunos a sua 

capacidade inventiva, imaginativa e fornecer ao professor dados a respeito do 

aprendizado no emprego das regularidades gramaticais. As atividades de escrita na escola 

eram desprovidas de sentido, sem nenhuma relação com o seu uso social, cotidiano, 

constituindo-se como tarefa exclusivamente escolar e os textos literários eram tomados 

como modelos ideais para o desenvolvimento da habilidade de escrita. 

Nesse período a escola pública mantinha um atendimento restrito e por ainda não 

constituir-se como um direito para todos, acolhia apenas uma pequena parcela da 

população, geralmente advinda das classes mais privilegiadas da sociedade, cujos 

estudantes por trazerem práticas de leitura e escrita das vivências familiares, falavam a 

língua padrão próxima daquela que a escola costumava empregar, isso facilitava a 

abordagem prescritiva do ensino de Língua Portuguesa. Conforme destacam Doreto e 

Beloti (2011, p. 91): 
 

O predomínio da gramática prescritiva ainda era visto como adequado, 

já que grande parte dos alunos que frequentavam a escola era oriunda 

das camadas mais privilegiadas da sociedade, isto é, falava uma 

variedade linguística próxima da considerada como língua padrão, a 

língua de prestígio do período. Além disso, as concepções de mundo e 

de língua desses estudantes eram próximas daquelas apresentadas nos 

materiais didáticos. Em síntese, o objetivo e o foco estavam na 

ortografia, vista como o conhecimento que levaria o aluno a 

desenvolver competências linguísticas. 
 

No decorrer desse estudo, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

são tomadas para discussão por servirem como um referencial de organização do ensino 

e por trazerem em sua essência uma concepção de linguagem que orienta o modelo 

educacional de cada período. Iniciando pela Lei n° 4024/61, percebemos que ao tratar do 

ensino primário, no Capítulo II, art. 25, deixa clara a finalidade do trabalho com a 

linguagem como meio de expressão do pensamento: “O ensino primário tem por fim o 

desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social.  

O crescimento da indústria na década de setenta influenciou uma tendência 

pedagógica denominada tecnicismo, é nesse período que a escola se abre para as classes 

populares na oferta do ensino técnico, tendo como fim, a formação de mão-de-obra para 

o mercado de trabalho. Desde então, as dificuldades de leitura e escrita dos alunos tornam-

se mais evidentes, principalmente por suas práticas de linguagem diferirem daquelas a 

que a escola costumava ensinar. Assim, novas demandas chegam à escola apontando para 

a necessidade de desenvolver a competência comunicativa dos alunos. A disciplina de 

Língua Portuguesa influenciada por estudos linguísticos baseados nas teorias de 

Ferdinand Saussure, que entendia a língua como uma estrutura uniforme e passível de ser 

descrita e Roman Jakobson com a teoria da comunicação, passa a ser orientada por uma 

nova concepção de linguagem entendida como instrumento de comunicação e de sujeito 

como mero reprodutor discursos do meio a que pertencem. Evidencia Koch (2006, p.16): 
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Na concepção de língua como código- portanto, como mero 

instrumento de comunicação- e de sujeito como (pre)determinado pelo 

sistema, o texto é visto como simples produto da codificação de um 

emissor a ser decodificado pelo leitor/ ouvinte, bastando a este, para 

tanto, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez codificado, é 

totalmente explícito.  

 

Essa abordagem de ensino pautada na comunicação expressão e a gramática 

encontra-se respaldada na Lei nº 5.692/71 em seu Art. 2º que dispõe: “No ensino de 1º e 

2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional como instrumento de 

comunicação e como expressão da cultura brasileira”. Percebe-se assim uma mudança no 

foco do ensino, deixando de lado a preocupação com o modo de expressão para valorizar 

o uso da língua como instrumento de comunicação. Para o ensino de escrita, as atividades 

de redação se constituem como único gênero abordado em sala de aula, sendo orientada 

a partir de três padrões: narração, descrição e dissertação e entendida como uma técnica 

da qual os alunos devem dominar seguindo as orientações de uma sequência textual 

dividida entre início, meio e fim, ou mesmo, introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Como destaca Beth Marcuschi (2010, p.73) 
 

Há um modelo, um padrão de texto a ser obedecido, uma técnica de 

redação a ser aplicada. Segui-los à risca garante a uniformidade e a 

clareza da mensagem e, com isso, sua decodificação pelo receptor. 

Portanto,o que se pretende conseguir com esses ensinamentos é a 

formação de um aluno capaz de se expressar com eficiência via 

mensagens, dirigidas para qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, 

ninguém. 
 

Desta forma, fica evidente que a escrita ainda se mantinha como uma prática 

artificial, desprovida de qualquer envolvimento com um contexto comunicativo e 

destituída de valor interacional, cuja finalidade restringe-se a redigir um texto que 

obedeça aos padrões estipulados e sirva ao professor como meio para evidenciar os 

domínios das regras gramticais e ortográficas. Nesse sentido, Beth Marcuchi (2010), 

considera que as composições não tomam a escrita como um processo de interlocução e 

as indicações sobre o que escrever  não estabelecem para o aluno nem o objetivo da 

atividade, nem o leitor presumido, nem o espaço em que o texto irá circular. Antunes 

(2003) compreende como uma prática de escrita artificial e inexpressiva, destituída de 

valor interacional, sem autoria, sem recepção, sem planejamento e sem revisão. 

É a partir da década de oitenta, que o ensino de Língua Portuguesa passa a ser 

questionado em sua abordagem formalista, desprovida de sentido e isolada do contexto 

de interação real, dando espaço para o surgimento da perspectiva funcionalista da língua, 

cujas contribuições teóricas recebem influência de diversas áreas da Linguística: 

Sociolinguística, Psicolinguística, Análise do discurso, Análise da conversação, 

Semântica Argumentativa e Pragmática, trazendo uma nova perspectiva de ensino a partir 

da concepção de linguagem como espaço de interação humana, das quais os indivíduos 

se apropriam e adequam seus discursos às diversas situações de comunicação presentes 

nas esferas sociais das quais fazemos parte. Conforme afirma Bakthin (2016, p.11): 
 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 

por seu conteúdo(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
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seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas 

acima de tudo, por sua construção composicional. 
 

As críticas relacionadas ao ensino de produção de texto passam a colocar a redação 

escolar como uma atividade desprovida de sentido, cuja dificuldade na hora de escrever 

é ocasionada pela ausência do interlocutor. “O aluno é obrigado a escrever dentro dos 

padrões previamente estipulados e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado. O 

professor, a quem o texto é remetido, será o principal-talvez o único- leitor da redação.” 

(GERALDI, 2012, p.120). As atividades desenvolvidas nesse período não passam por 

modificações relevantes, priorizando a estruturação e a hierarquização textual interna 

como aspecto crucial para a produção de um bom texto. “Ainda que as reflexões da 

década de 1980 já apontassem para a relevância de explorar-se a escrita de modo 

contextualizado, na escola, a situacionalidade não chegou a se concretizar, pois os 

aspectos formais foram priorizados.” (MARCUCHI, 2010, p. 75). 

O impacto dessas mudanças no cenário educacional brasileiro, só adquirem maior 

sentido, na segunda metade da década de noventa, impulsionadas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9394/96, garantindo a igualdade de condições 

para acesso e permanência para todos (art. 3º, I, LDB) e apontando três capacidades 

básicas, nas quais o ensino deveria focar: o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo (Art 32, I, LDB). Entendemos o termo “pleno domínio”, como um demarcador de 

mudanças significativas para o ensino de Língua Portuguesa que a partir da influência 

socionteracionista da linguagem, tem orientado o desenvolvimento da competência 

comunicativa dos estudantes, para além das capacidades de expressão e comunicação, 

englobando o processo de interação entre os sujeitos, nas diversas situações de uso da 

língua. Nessa concepção, o diáĺogo é a base do processo de interação e como afirma Koch 

(2006), os sujeitos são atores/construtores sociais de sentido e o texto, o lugar próprio da 

interação. 

A partir da ampla abertura da escola à comunidade, surge a necessidade de fixar 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assim como já orientava a Constituição 

Federal no seu art. 210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos 

nacionais e regionais”. É a partir dessa necessidade que surgem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, como um documento orientador das práticas pedagógicas, 

produto de uma nova ordem social técnica e trabalhista do fim do século XX, objetivando 

promover mudanças no currículo que dessem conta dessa nova ordem social, tendo em 

vista o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (BRASIL 1996, art. 2º). Em contexto semelhante, surge 

a BNCC, aprovada em 2017, cujo propósito também parte da necessidade de haver um 

referencial curricular para orientar as escolas na reestruturação dos seus currículos, a 

partir de uma proposta que esteja mais alinhada às demandas sociais do século XXI.  É 

partir do desejo de compreender as principais mudanças implementadas para o ensino de 

Língua Portuguesa, de um referencial para outro, especificamente na produção de textos 

que nosso diálogo se estende. 

 

PCN E BNCC, DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 

PRODUÇÃO DE TEXTOS NOS ANOS FINAIS DO FUNDAMENTAL 

 
Apesar de serem documentos constituídos em diferentes momentos, os PCNs e a 

BNCC surgem no cenário educacional brasileiro com propósitos semelhantes, contribuir 

para a melhoria da qualidade da educação, trazendo eixos orientadores do processo de 
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ensino-aprendizagem para cada disciplina do currículo escolar. Desde então, o ensino de 

Língua Portuguesa passa a ser fundamentado pela perspectiva sociointeracionista da 

linguagem, recebendo influência de estudos das mais diversas áreas da linguística, 

atreladas ao movimento funcionalista, que apresenta a língua a serviço da interação. 

Assim, destaca Marcuschi (2008, p.37): “Nessa perspectiva analisam-se muito mais os 

usos e funcionamentos da língua em situações concretas sem dedicação à análise formal. 

É a passagem da análise da forma para a função sociocomunicativa e o enquadre 

sociocognitivo.” Essa perspectiva enunciativo discursiva da linguagem tem como 

principal representante, Mikail Bakthin.  

A existência de ambos referenciais encontra-se amparada na LDB nº 9394/96, que 

em seu artigo 26, evidencia a necessidade da educação do país ser orientada por um base 

curricular mínima, mantendo se em sintonia  com a Constituição Federal de 1988, veja: 
 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura , da economia 

e  dos educandos. (BRASIL, 1996) 

 

Ao comparar os PCNs de Língua Portuguesa do terceiro e quarto ciclo e as 

orientações da BNCC para os anos finais do fundamental veremos que ambos referenciais 

tomam como princípio orientador do ensino de Língua Portuguesa, a concepção de 

linguagem como processo de interação e direcionam as atividades de leitura e produção 

textual para o desenvolvimento das práticas de linguagem que tomam o texto como 

unidade de trabalho. Assim destaca Reinaldo (2005,p. 96), em relação aos PCN: 
 

A leitura das várias seções relacionadas ao ensino da escrita nos PCN 

de Língua Portuguesa (1997, 1988) permite-nos situar a orientação 

desse documento como predominantemente sociointeracionista de 

inspiração discursiva, o que significa a introdução de um novo 

paradigma no ensino de produção de texto. 
 

Já ao tratar da BNCC, Geraldi (2015, 384) declara: “Desde a publicação desses 

parâmetros, assumimos oficialmente uma concepção de linguagem: uma forma de 

interação no mundo. Na área de Linguagens, a BNCC mantém coerência com os PCN, de 

que é uma extensão”. Ao apontar para essa relação de proximidade e continuidade entre 

a BNCC e os PCNs, o autor esclarece que ambos referencias fundamentam-se pela mesma 

base teórica. Podemos então afirmar que tanto os PCNs quanto a BNCC vem imprimir 

mudanças significativas para o ensino de Língua Portuguesa, pautados na ampliação do 

domínio discursivo dos alunos a partir de situações de uso concreto da linguagem, no 

entanto, é preciso levar em conta as implicações que essas mudanças ocasionam no 

contexto escolar e na perspectiva do professor de linguagem. Foi assim com os PCNs e 

não será diferente com a BNCC, a inserção dos gêneros textuais no cotidiano escolar teve 

seus percursos e percalços até chegarmos a um trabalho mais efetivo em sala de aula, 

como aponta Kleiman (2010, p. 07): 
 

Concordamos com essa orientação, ao mesmo tempo em que  

constatamos a grande confusão reinante na hora de implementar o 

trabalho com os gêneros textuais no dia a dia das  aula de língua. Todos 
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se perguntam todo o tempo: o que são exatamente gêneros textuais? De 

que forma utilizá-los no cotidiano das escolas? 
 

Nos primeiros momentos de abordagem dos gêneros textuais em sala de aula, 

principalmente em relação ao ensino de produção do texto, muitas dúvidas pairavam entre 

os professores sobre as distinções entre tipos e gêneros. As atividades ainda não 

consideravam o gênero como um texto produzido com um deterrminado propósito 

comunicativo e o processo de interlocução era deixado de lado, focalizando a estrutura 

constitutiva do gênero. Enfatiza, Marcuschi (2010, p. 75): 
 

De início, predominou o interesse pela nomeação e classificação dos 

gêneros textuais e, em decorrência, pela caracterização de seus aspectos 

formais, tratados como fixos. Nesse sentido, a abordagem com base nos 

gêneros textuais não se diferenciava muito dos estudos estruturais 

pleiteados pela gramática e a preocupação maior da escola e dos livros 

didáticos centrava-se no “ensino dos gêneros textuais” em si e por si 

mesmos, à revelia do processo sociointeracional. 
 

Desde o contexto dos PCNs até o dado momento, o trabalho com os gêneros 

textuais em sala de aula vem superando as dificuldades iniciais e ganhando espaço central 

no ensino de Língua Portuguesa, isso se deve as contribuições trazidas pelas demais áreas 

da Linguística e aos estudos de Bakhtin sobre a natureza do enunciado e da diversidade 

de gêneros presentes nos diferentes campos de atuação da atividade humana, em que os 

textos ganham concretude e são produzidos para um determinado fim. As orientações para 

o trabalho com a produção de textos a partir de diferentes gêneros tem levado os 

professores a compreenderem que o desenvolvimento da competência sociocomunitativa 

dos alunos deve possibilitar o entendimento sobre adequação e inadequação dos discursos 

em cada contexto interacional. Enfatiza Koch (2017, p. 153): “É cada uma das situações, 

portanto, que determina a existência de um ou mais gêneros, com características 

temáticas, composicionais e estilísticas próprias”. 

Marcuschi (2008) apresenta ainda a metodologia de Joaquim Dolz , Michèle 

Noverraz e Bernald Scheneuwly como uma possibilidade de trabalho de forma ordenada 

com gêneros textuais orais e escritos a partir do ensino por sequências didáticas cuja ideia 

central está na possibilidade de criar contextos reais que permitam reproduzir situações 

concretas para a produção textual, atentando para o espaço de circulação social do gênero 

trabalhado e  levando em conta o processo de interlocução entre produtores e receptores. 

Segundo ele (2008, p.214), “a finalidade de trabalhar com sequências didáticas é 

proporcionar ao aluno um procedimento de realizar todas as tarefas e etapas para a 

produção de um gênero.” 

É nesta perspectiva, que tanto os PCNs quanto a BNCC, comungam das mesmas 

ideias trazidas pelos autores citados. Os PCNs ao tratar das atividades de produção de 

texto envolvendo os gêneros textuais/discursivos corroboram com as ideias de Bakthin 

(2016), articulando o plano de conteúdo, o que dizer e o plano de expressão, como dizer. 

“Ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a 

quem dizer, como dizer” (BRASIL, 1998, p. 75) Ao propor o trabalho a partir de 

atividades sequenciadas, também destaca a importância da atividade de produção como 

um processo que engloba diversas fases, dentre elas a refacção do texto até chegar ao 

produto final, o que também se assimila a proposta de sequência didática. “Pensar em 

atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, identificar os múltiplos aspectos 

envolvidos na produção de textos, para propor atividades sequenciadas que reduzam parte 
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da complexidade da tarefa no que se refere tanto ao processo de redação quanto de 

refacção” (BRASIL, 1998, p. 76).  

Podemos afirmar que a BNCC nas orientações para a produção textual segue pelo 

mesmo viés, e apoiando-se nos pressupostos de Bakhtin sobre os estilos de gêneros 

presentes nas diversas esferas da atividade humana, organiza-se em torno das práticas de 

linguagem integrando-as aos diversos campos de atuação em que os gêneros são 

empregados, partindo das vivências que os alunos já trazem para então propiciar o contato 

com novos gêneros.Vejamos:  
 

No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes 

com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias 

disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos 

jovens para a ampliação dessas práticas, em direção a novas 

experiências.”BRASIL (2017, p. 134) […] Assume-se, na BNCC, de 

Língua Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos 

que vai das regularidade às irregularidades e do susos mais frequentes 

e simples aos menos habituais e mais complexos. BRASIL (2017, p. 

137) 
 

A diferença maior entre um referencial e outro está na diversidade de gêneros e na 

ampliação dos campos de atuação, enquanto os PCNs, apresentam-se em número limitado 

de gêneros para o trabalho com a produção de textos, como destaca Marcuschi (2008, 

p.210) - “[...] há muitos mais gêneros sugeridos para a atividade de compreensão leitora 

do que para a atividade de produção de textos”. A BNCC vem ampliar o tratamento dos 

gêneros distribuindo-os em diversos campos de atuação: jornalístico e midiático, 

publicitário, de atuação da vida pública, de práticas investigativas e artístico literário. 

Enfatiza Geraldi (2015, p. 386): “Todas essas práticas se dão no interior de diferentes 

esferas da comunicação social, aqui traduzidas na expressão “campos de atuação”. Há 

ainda, o intuito de ampliar o letramento escolar para além das práticas de leitura e 

produção de textos orais e escritos já consagrados, abrindo espaço para outros gêneros 

advindos da cultura digital e da cultura local, entendidos como favorecedores da 

ampliação das práticas de linguagem dos alunos que cada vez mais tendem a produzir 

textos constituídos de múltiplas linguagens. Considera Rojo (2012, p. 75): 
 

Há algumas décadas, as práticas de letramento na escola alicerçavam-

se em atividades de leitura e escrita, nas quais se recorria apenas à 

linguagem escrita como tecnologia para o ensino de língua materna. 

Atualmente, essas práticas têm sofrido modificações com a inserção e 

uso das novas tecnologias. Os textos combinam imagens estáticas em 

movimento, com áudio, cores, links, seja nos ambientes digitais ou na 

mídia impressa. 

 

Nessa perspectiva, a principal mudança evidenciada na passagem de um 

documento para outro está na incorporação dos gêneros digitais como possibilidade de 

ampliação dos letramentos dos alunos a partir do envolvimento em práticas de produção 

de texto que tenham maior sentido para eles, englobando outras formas de expressão e 

práticas socioculturais típicas das culturas juvenis. Nestes termos: 
 

As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos 

gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, 

como também novas formas de produzir, de configurar, de 

disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição 
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de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a 

produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes 

sociais e outros ambientes da Web. (BRASIL, 2017, p. 66) 

 

O ensino de produção de textos, em ambos referenciais, parte da abordagem dos 

gêneros textuais, iniciada com os PCNs, trazendo a noção de gêneros do texto/discurso 

para o primeiro plano das questões de ensino-aprendizagem da língua, destaca Rojo 

(2012) e agora, com a BNCC no propósito de englobar uma maior diversidade de gêneros 

digitais no contexto de sala de aula traz novas possibilidades para o ensino de produção 

de textos. Enfatiza, Rojo (2012, p.08):   
 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 

envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 

(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte 

das culturas de referência do alunado(popular, local, de massa) e de 

gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um 

enfoque crítico, pluralista, ético e democrático- que envolva agência 

textos/discursos que ampliem o repertório cultural, na direção de outros 

letramentos, valorizados (como é o caso dos trabalhos com hiper e 

nanocontos) ou desvalorizados (como é o caso do trabalho com o 

picho). 

 

Nessa perspectiva, podemos dizer que a BNCC, ao contemplar a cultura digital e 

direcionar o trabalho com diversos gêneros de circulação pela Web, nas séries finais do 

ensino fundamental, tem o intuito de fazer com que os alunos ampliem as suas práticas 

de linguagem e sejam produtores de sentido, abrindo espaço para um trabalho 

significativo de produção para além das habilidades de leitura, escrita e oralidade, 

mobilizando a aquisição de novos letramentos que possibilitam ressignificar o trabalho 

com a linguagem através do uso de ferramentas dispostas nas mídias digitais que facilitam 

a produção de textos significativos e multissemióticos que certamente não se limitarão 

aos muros da escola e ganharão outros espaços de publicação .Veja-se que: 
 

Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da 

cultura digital no currículo não contribui somente para que uma 

participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de 

linguagem por parte dos estudantes possa ter lugar, mas permite 

também que se possa ter em mente mais do que um “usuário da 

língua/das linguagens”, na direção do que alguns autores vão 

denominar de designer: alguém que toma algo que já existe (inclusive 

textos escritos), mescla,remixa, transforma, redistribui, produzindo 

novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. 

(BRASIL, 2017, p.68) 
 

Ao acompanhar o percurso dos PCNs até a chegada da BNCC, percebemos que 

muitos estudos e ações tiveram de ser implementadas para que os gêneros textuais aos 

poucos ganhasse significação e efetividade no cotidiano das aulas de Língua Portuguesa, 

no entanto, com a implementação da BNCC, novos desafios surgem para a escola e para 

os professores, tanto no que diz repeito ao conhecimento e compreensão de novos termos 

que se inserem nesse contexto de ensino, tais como: multiletramentos, multissemioses, 

multiculturalidade, multimodalidade textual, hipertexto, entre outros;quanto na 

incorporação dos diversos gêneros digitais no cotidiano escolar, indicando novas 

possibilidades de ensino-aprendizagem colaborativa como um caminho que leva 
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professores e alunos à aquisição de múltiplas habilidades exigidas para a produção de 

textos que misturam diversas linguagens, visual, sonora, fotográfica, entre tantas outras. 

Destaca Rojo (2012, p.75): 
 

Os desafios impostos aos professores que trabalham com leitura e 

escrita na escola contemporânea têm sido alvo de inúmeras pesquisas e 

estão no cerne da atual agenda dos estudos da linguagem. Há algumas 

décadas, as práticas de letramento na escola alicerçavam-se  à 

linguagem escrita como tecnologia para o ensino de língua materna. 

Atualmente essas práticas têm sofrido modificações com a inserção e o 

uso das novas tecnologias. Os textos combinam imagens estáticas(e em 

movimento), com audio, cores, links, seja nos ambientes digitais ou na 

mídia impressa. Tais modalidades passaram a exigir do leitor-nocaso 

escolar- do aluno(a) e do professor(a)- a aquisição e o desenvolvimento 

de outras habilidades de leitura e escrita, dependendo das modalidades 

utilizadas, ampliando a noção de letramentos para multiletramentos 

 

Diante dessas novidades trazidas pela BNCC, as justificativas para o trabalho com 

essas práticas de linguagem, podem fundamentar-se a partir das dificuldades que os 

professores evidenciam na questão da produção escrita dos alunos, do estímulo que o uso 

das tecnologias pode trazer para as atividades de leitura e produção de textos, da 

possibilidade de divulgação das produções dos alunos no universo digital, no qual o texto 

ganha maior sentido, tornando claro o propósito comunicativo da escrita e possibilitando 

a interação com vários interlocutores. Destacamos ainda que essa proposta integra uma 

das dez competências elencadas na  BNCC, para o ensino de Língua Portuguesa, senão 

vejamos: 
 

Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 

ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos 

processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o 

mundo e realizar diferentes projetos autorais. (BRASIL, 2017, p. 66) 

 

A incorporação dos gêneros digitais no cotidiano escolar, requer da escola um 

trabalho a partir dos multiletramentos, para isso, faz-se necessário, antes de tudo, 

considerar e reconhecer a presença das multiculturalidades em seu espaço educacional, e 

a partir daí, promover atividades que aproximem as realidades desses jovens do cotidiano 

escolar tornando possível o diálogo entre a sua cultura e a cultura escolar. Como enfatiza 

Rojo (2009, p.115):  
 

Cabe, portanto, também à escola potencializar o diálogo multicultural, 

trazendo para dentro deseus muros não somente a cultura valorizada, 

dominante, canônica, mas também as culturas locais e populares e a 

cultura de massa, para torná-las vozes de um diálogo, objetos de 

esttudo,e de crítica. Para tal, é preciso que a escola se interesse por e 

admita as culturas locais de alunos e professores. 
 

Assim como muito tivemos que caminhar para incorporar as ideias dos PCNs e os 

propósitos do ensino na perspectiva sociointeracionista da linguagem ao contexto da sala 

de aula, seguimos adiante com a certeza de que novas trilhas teremos que adentrar até 

chegarmos ao uso dos gêneros digitais nas aulas de produção de texto, reconhecerndo as 

ferramentas digitais como favorecedoras do aprendizado da linguagem e utilizando os 
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ambientes digitais interativos como um suporte para o ensino de produção textual na 

contemporaneidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do percurso vivenciado a partir das concepções de linguagem, sujeito e 

texto e de suas implicações para o ensino de Língua Portuguesa, podemos perceber que 

ao longo tempo, e a partir das necessidades de aprendizagem de cada época, novos 

estudos linguísticos foram se aprofundando e implementando mudanças significativas no 

ensino de Língua Portuguesa, especificamente no eixo de produção de textos, em que os 

gêneros textuais deram novo sentido a atividade de escrita, situando o autor, o contexto, 

o interlocutor e o propósito comunicativo, além da metodologia em sequência didática 

possibilitar aos alunos uma percepção mais ampla do percurso percorrido no processo de 

produção de um texto e das dificuldades superadas a cada etapa. 

O diálogo proposto entre os PCNs e a BNCC nos fez compreender as relações de 

proximidade e continuidade de um referencial para outro, e também refletir sobre as 

implicações que as mudanças indicadas em cada referencial traz para o contexto escolar. 

Compreendemos que a proposta curricular dos PCN até ser assimilada pela escola, no 

trabalho com os gêneros textuais, passou por dificuldades de compreensão e muitas 

indagações até chegar a efetivação do trabalho que ainda encontra-se em contínuo 

andamento.  

Vimos ainda a influência que as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 

referenciadas por uma das concepções de linguagem, vinham impulsionar novas 

abordagens no ensino de Língua Portuguesa e imprimir uma lógica no sistema 

educacional que refletia a demanda de cada período. 

Por fim, os resultados de nossa pesquisa apontam a BNCC, como um referencial 

que vem incitar novas mudanças no ensino de Língua Portuguesa, especificamente no 

eixo de produção de texto, apontando possibilidades de trabalho com textos 

multissemióticos, como o caminho mais significativo na condução dos alunos ao 

aprendizado da escrita. E a escola como um espaço reflexivo e democrático, deve 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades para além do domínio da escrita e da 

oralidade, trazendo questões importantes para serem discutidas em sala de aula, entre elas, 

a ética no universo digital. 
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RESUMO 

Este artigo é parte de uma pesquisa ainda em andamento, realizado em uma escola de 

Ensino Fundamental da rede básica, e tem como objetivo geral analisar a aplicação de 

uma proposta didática que promove a articulação entre a literatura e a matemática. Neste 

trabalho, especificamente, nosso objetivo é apresentar algumas compreensões elaboradas 

a partir das leituras inicialmente realizadas, além de demostrar um pouco dos caminhos 

que seguimos, e dos percursos que traçamos na busca da consolidação deste estudo, desde 

a escrita de uma história literária a traços das atividades desenvolvidas no ensino. A 

pesquisa pode ser classificada, quanto a sua natureza, como qualitativa, sendo um estudo 

tanto de revisão teórica quanto de campo, com caráter interventivo. Apresenta como 

aporte teórico autores com: D’ Ambrosio (2012), Ferreira (2007), Smole (1995), Smole 

(2001), entre outros autores. Para a organização da proposta didática, buscamos partir da 

realidade dos educandos na tentativa de promover um ensino de matemática significativo. 

Para isso, realizamos inicialmente uma roda de conversa com a temática “quem sou eu” 

e uma atividade escrita que denominamos de “relatos de minha vida”. A partir de suas 

falas, criamos uma composição de quatro histórias, por meio das quais buscávamos 

introduzir uma sequência de atividades, em que eram trabalhados conteúdos matemáticos 

de adição e subtração a partir de resolução de problemas Além disso, pretendemos 

apresentar algumas das possíveis considerações passíveis em meio a este percurso, 

ancoradas em nossas observações e na conjuntura dos processos que vivenciamos na sala 

de aula. Foi possível refletir sobre a necessidade de repensarmos como os conteúdos 

matemáticos têm sido lecionados e como se faz relevante romper a ideia de uma 

matemática sempre tão estática, canônica, com certezas absolutas, e tão distante, muitas 

vezes, das crianças. Também observamos os benefícios que pode gerar uma prática que 

inicia na realidade das crianças e que tenta, por meio da literatura, conceder a 

possibilidade de extrair uma base contextual, criando situações problemas envolvendo 

adição e subtração, possibilitando uma aprendizagem mais significativa em matemática. 

Este trabalho se faz relevante à medida que interliga duas áreas que, muitas vezes, são 

vistas de forma separada, causando um certo estranhamento quando colocadas como 

passíveis de serem articuladas. 

 

Palavras-chave: Ensino de matemática; Literatura; Proposta didática; Resolução de 

Problemas. 

                                                           
24 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN – Campus 

Central), bolsista do Programa Residência Pedagógica (RESPED/CAPES) e pesquisadora voluntária do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UERN – 2017/2019). Membro do grupo 

de extensão Diálogos em Paulo Freire e Educação Popular (LEFREIRE). E-mail: 

mariane.nolasco@hotmail.com 
25 Professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PosEnsino – UERN/UFERSA/IFRN). Doutor em Educação 

Matemática (PPGEM/Unesp - Campus Rio Claro). Membro do Grupo História Oral e Educação 

Matemática (Ghoem/Unesp) e do Grupo de Estudos do Pensamento Complexo (Gecom/UERN). E-mail: 

morais.mbm@gmail.com. 



91 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um viajante errante embarcou em uma jornada ardilosa na procura de descobrir 

novas rotas e percursos a serem percorridos. A travessia que faz em meio ao seu 

prosseguir diário, é cheia de intempéries, adversidades, espinhos e flores, derrotas e 

conquistas. Em uma parte do trajeto ele se depara com uma bifurcação da estrada e vê na 

sua frente dois caminhos se abrirem, altamente separados, por barreiras que ligeiramente 

parecem intransponíveis. Ao primeiro olhar os dois percursos são bem distintos, parecem 

levar a lugares totalmente opostos: a terra das letras ou a do universo dos números. O 

forasteiro deseja conhecer os dois lugares, mas como? A trilha já está devidamente 

delimitada, os ladrilhos prontamente postos ao longo dela. O que fazer? Seguir por um 

caminho e abandonar o outro? Não parece uma alternativa aceitável para o viajante, que 

aprendeu em meio a tantas andanças a importância de transgredir com muito do que já 

está imposto.  

Mediante as questões que sobressaltam sua mente, à vontade de dar ao caminho 

uma dimensão maior, ele se pergunta: E se por acaso projetasse um nova estrada que 

perpasse os dois segmentos? Neste pensamento, ele resolve arquitetar um plano para 

romper as barreiras que separam os dois, estreitando-os e fazendo com que venham a se 

cruzar. 

A figura deste viajante representa muito bem o que estamos nos propondo a 

realizar neste estudo. Este artigo vem apresentando algumas compreensões iniciais que 

foram tecidas em meio ao processo de escrita de uma pesquisa cujo tema é: “Entrelaçando 

caminhos: uma proposta didática com literatura para o ensino de matemática”, que traz 

como objetivo central elaborar uma sequência de atividades para ensinar matemática, 

articulando-a com a literatura, em uma turma do 4º ano da educação básica de uma escola 

pública de Mossoró.  

 Neste estudo, buscamos apresentar nossos avanços na busca de ladrilhar uma 

estrada que estamos construindo, com o qual propomos uma articulação que ligue 

matemática e literatura, e que auxilie na construção de sentidos de ambas as áreas. 

Demostrando como organizamos as nossas ações e o que percebemos sinteticamente a 

partir destas. 

 

O CAMINHO DA MATEMÁTICA: uma primeira trilha 

 

 Por todos os lugares estamos cercados pelos conhecimentos que chamamos de 

matemáticos. Quando vamos fazer compras e precisamos pagar e conferir o troco, ao 

pegarmos o ônibus, olharmos o calendário e contarmos quantos dias se passaram, quantos 

faltam para um determinado momento. Ao contemplamos o relógio a fim de ter ciência 

das horas e minutos, ou até mesmo nas formas geométricas que nos cercam no dia a dia, 

em tudo isto reconhecemos ela, expressa em números, nas noções de espaços, nas formas.  

Em cada aniversário, noções matemáticas: mais um ano, mais 365 dias vividos. A 

cada célula que compõem nossa estrutura, uma sequência de 46 cromossomos. Para onde 

quer que sigamos, a matemática nos acompanha diariamente. Mesmo que não consigamos 

vislumbrar o quanto ela está intimamente ligada a tudo o que fazemos, nossa vida tem 

formas matemáticas.  

Apesar dos conhecimentos matemáticos serem necessários e fundamentais ao 

longo de nossas vivências, a matemática quanto disciplina curricular nas escolas divide 

opiniões dos educandos. Enquanto alguns nutrem grande afeição e prazer por tal matéria, 
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pois ao entenderem conseguem aplicar facilmente as fórmulas e chegar à solução 

desejada. Outros cultivam um sentimento adverso, de grande repulsa e rejeição, uma vez 

que estão à deriva deste processo e não compreendem o porquê de aprender tal matéria, 

e qual a sua funcionalidade.  

Se a matemática nos acompanha em todos os lugares e ao longo de nossas vidas, 

como podemos estar formando alunos que não aprenderam a gostar dos números? Onde 

nos perdemos? O que aconteceu neste caminho? Por que os educandos saem de nossas 

aulas sem terem conhecimento da importância de tal componente curricular para a vida 

que está para além dos muros da escola? Se ela está em nossa atualidade, por que é 

apresentada aos alunos tão estática, sem variações ou mudanças? Tal disciplina parece 

estagnada no tempo, como algo que está construído desde sempre e para sempre 

permanecerá. 

Se refletirmos sobre como a matemática tem sido trabalhada nas salas de aula, 

percebemos que muitas vezes ela não tem nenhuma conexão com os demais conteúdos 

apresentados aos educandos nas outras disciplinas que compõe a grade curricular, é como 

se para cada área tivéssemos as caixinhas onde são guardados os conhecimentos. 

Acreditamos que esta compartimentação dos saberes no currículo prejudica bastante a 

construção de sentidos e compreensões por parte dos educandos.  

Neuenfedelt (2006) constatou que não há interesse por parte dos discentes em 

efetuar a separação das diferentes áreas de conhecimentos, mas que são levados a fazer 

isto pelos docentes. Ele vem nos dizer que “É a escola, muitas vezes por intermédio de 

seus professores, que padroniza, que separa, que estanca e que provoca medo, e isso 

progressivamente, à medida que as séries avançam” (p.29). O autor acrescenta a esta ideia 

que, ao conversar com diferentes educandos, o temor em relação a disciplina vai surgindo 

com o passar do tempo, à medida que as cobranças vão aumentando e eles passam a ser 

obrigados a aprender.  

Acreditamos com base nesta afirmação que é preciso uma modificação, ou melhor 

uma transgressão na forma convencional como a matemática tem sido ensinada, fazendo 

com que esta venha a dialogar com as demais disciplinas, apresentando aos educandos o 

conhecimento como interligado, o que poderia contribuir para a construção de 

significados para a aprendizagem desta. 

Outro problema que acreditamos que prejudica demasiadamente a compreensão 

da matemática e a construção de sentidos em seu ensino é a forma mecanizada como os 

seus conteúdos são trabalhados. Ensina-se as fórmulas e os procedimentos a serem 

adotados na busca da solução dos problemas, mas muitas vezes os alunos não são levados 

a pensar e refletir sobre o que é feito. Quando alguns poucos se empenham em fazê-lo e 

buscam novas formas de chegar à solução, em virtude novos caminhos serem assumidos 

para se chegar ao resultado muitas vezes são podados. 

Segundo Alves (2002, p.29-30): 
 

Aprende-se para não precisar pensar. Sabendo-se a receita, basta aplicá-

la quando surge a ocasião. 

Senti isso muitas vezes, tentando pensar com minha filha problemas de 

matemática. [...] . Claro que minha maneira de pensar era diferente da 

maneira de pensar hoje. No meu tempo ainda se cantava a tabuada... 

Mas o que me impressionava era a sua recusa de, pelo menos, 

considerar a possibilidade de que um mesmo problema pudesse ser 

resolvido por caminhos diferentes. Ela havia aprendido que há uma 

maneira certa de fazer as coisas, e que caminhos diferentes só podem 

estar errados. A conversa era sempre era encerrada com afirmação: 

“Não é assim que a professora ensina...”. 
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O autor faz uma crítica à forma como se é ensinado nas escolas, onde, em meio 

ao processo de ensino, são apresentadas “receitas” prontas para serem aplicadas, o que 

leva os discentes a apenas seguirem os procedimentos que já estão previamente 

determinados, chegando ao resultado através de técnicas prontas, que não deixam abertas 

possibilidades de criação e inovação. Ele nos diz ter sentido isto muitas vezes ao pensar 

problemas de matemática juntamente com sua filha, que nem se quer considerava a 

possibilidade de um mesmo problema ser resolvido por caminhos diferentes, aprendendo 

que só existe um meio de chegar, o que a sua professora de sala aula lhe ensinou. 

Compreendemos ser necessário haver modificações no ensino de matemática, 

deixando de reduzi-la apenas a uma matéria de memorização de fórmulas que permitem 

chegar a uma determinada resposta. É necessário que o educando perceba que ele também 

pode criar nesta disciplina, buscar novas rotas, pensar no que está fazendo e construir 

sentidos neste fazer. Ver a disciplina como algo que emerge da realidade do educando e 

que os contextos possuem vínculos com esta é importante na construção de um caminho 

que nos leve a ver os conhecimentos matemáticos como significativos às nossas vidas. 

 

O CAMINHO DA LITERATURA: uma segunda trilha 

 

 Se a matemática está em todos os cantos de nossa realidade, imagine a nossa 

língua materna? Em todos os lugares para onde sigamos ela nos acompanha, expressa 

oralmente ou nos traços escritos com os quais nos deparamos em nosso cotidiano, nas 

placas, jornais, anúncios espalhados nos pontos de ônibus, nas lojas, lá estão as palavras. 

  O aprendizado das competências de leitura e escrita recebem muito enfoque nas 

escolas, uma vez que são demasiadamente importantes para todo o processo educativo e 

se configura como muito necessário para o desempenho até mesmo da cidadania dos 

sujeitos e de seu papel social.  

 Desde a educação infantil a imersão das crianças na cultura escrita já é defendida 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que diz que desde cedo os pequenos já 

demonstram certo interesse por esta cultura, em virtude das observações que vão 

realizando dos textos que circulam em seu entorno, a partir dos quais vai começando a 

tecer suas concepções sobre a língua escrita, e o uso desta socialmente. Uma das formas 

defendidas pela base de proporcionar um maior contato dos pequeninos com essa forma 

de linguagem é através do contato com a literatura, pois por meio desta vai sendo 

desenvolvido o gosto pela leitura e a imaginação vai sendo estimulada. (BNCC, 2017). 

Vemos que desde a Educação Infantil, etapa inicial da educação básica, a língua 

escrita, já recebe importância, e que uma das maneiras de proporcionar este contato é 

através da literatura. Esse interesse de trabalhar esta linguagem deve ir aumentado a 

medida que as séries avançam, sendo que uma das metas do Ensino fundamental, como 

apresenta Smole e  Dniz (2001, p,69): “deve merecer atenção especial que os alunos 

aprendam progressivamente a utilizar a leitura para buscar informações e para aprender, 

podendo exprimir sua opinião própria sobre o que leram”. 

A literatura pode favorecer o contato e aprendizado, pois através desta podemos 

não apenas oportunizar o contato com as palavras e o desenvolvimento do gosto pela 

leitura, mas também favorece o aprendizado em diferentes áreas, como diz Roedel (2016, 

p. 2), ao afirmar que:   

 
A leitura e a escrita devem ser trabalhadas e estimuladas na escola (e 

fora dela) desde a educação infantil, pois desenvolvem não somente a 

oralidade e a escrita, mas também o imaginário, possibilitando as 
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crianças (e os jovens) a lidar melhor com seus sentimentos e com suas 

angústias, além de desenvolver seu repertório de argumentação, análise 

e questionamento. O trabalho com base em leitura e escrita enriquece a 

aprendizagem das crianças em qualquer área, uma vez que possibilita a 

integração entre teoria e realidade, exploração de valores morais e 

éticos, estimula a cultura e a busca de informações.  

  

Percebemos que o contato da criança com a leitura e a escrita apresenta diversas 

potencialidades, que oportuniza o desenvolvimento não apenas da oralidade, ou de seus 

escritos, mas também possibilita a ampliação de seu imaginário, o que propicia que estes 

pensem sobre o que estão lendo, e possam a partir do que é lido, questionar-se e 

desenvolver um senso crítico reflexivo sobre os fatos apresentados nas histórias, que 

podem ser semelhantes com os quais ele se depara  também em sua vida, e na realidade 

que o circunda. Assim o educando através do texto literário pode ampliar sua capacidade 

de argumentar, analisar e questionar os fatos que entorno, proporcionando uma integração 

entre teoria e realidade, e favorecendo as aprendizagens em diversas áreas. 

Acreditamos que a literatura pode ser trabalhada em vários componentes 

curriculares, e pode possibilitar aprendizagens para além do currículo escolar, para a 

trajetória de vida do educando, na construção de sua identidade e de sua visão de mundo. 

Ferreira (2007) afirma que: “O texto literário é ardente. Espécie de discurso que aceita 

dialogar com outros discursos e que só se mantem consistente no momento em que entra 

em diálogo com outras formas de saber” (p.16). 

Ancorados nesta visão chegamos à conclusão de que se o viajante escolher 

percorrer apenas o caminho dos números, ele abandonará uma trilha importante que o 

levará a construção de sentidos. Pensamos que a literatura e a matemática poderiam andar 

lado a lado, mas como poderemos unir estes dois caminhos?  

 

UNINDO CAMINHOS: ladrilhando uma estrada de encontros 

 

 Pensando nas potencialidades que a literatura poderia conceder para o ensino de 

matemática resolvemos unir estas duas áreas favorecendo a aprendizagem em ambas. 

Como o viajante que está inconformado com a separação dos dois caminhos, e resolve 

ladrilhar uma estrada na qual as duas trilhas se encontrem, resolvemos efetuar um estudo 

onde isso realmente aconteça, e que nos permite perceber as  

Realizamos a pesquisa em uma escola da rede básica de ensino público de 

Mossoró, no Rio Grande do Norte, com objetivo de trilharmos um caminho diferenciado 

para o ensino da matemática. Por isso, não almejávamos apenas fazer proposições do que 

poderia ser feito, mas aplicar na realidade o que estávamos projetando, percebendo a 

validade ou não, do que nos propomos a fazer.  

 Separamos a pesquisa de campo em alguns momentos que foram os seguintes: 

Roda de conversa; Atividade diagnostica e pergunta sobre a visão das crianças sobre a 

disciplina; 4 Sequências de atividades e avaliação comparativa, avaliação do processo. 

Nos restringiremos a falar apenas da Roda de conversa, e das sequencias de atividades 

que projetamos. 

O primeiro instante que traçamos consistia em uma roda de conversa com a 

temática “Quem sou eu?”, através deste nosso objetivo era conhecer os traços que compõe 

as personalidades de cada educando e que faziam parte integrante de suas subjetividades, 

e do contexto no qual estavam inseridos. Através desta coleta de dados expressa neste 

momento pretendíamos ter os fios de narrativa necessários para tecer uma história literária 

tendo como base a vida dos educandos. Apesar de nossas aspirações quanto as 

informações que almejávamos ter a partir deste diálogo, percebemos neste instante que 
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os educandos estavam demasiadamente tímidos na hora de externarem suas respostas, e 

por este motivo suas falas eram bastante limitadas e restritas mais a questões anatômicas, 

ou aos sonhos que estes possuíam quanto ao futuro. Mediante a este fato, resolvemos 

propor uma atividade para casa intitulada de “Relatos de minha vida”, para que por meio 

desta chegássemos a coletar mais informações, e de fato foi o que aconteceu. 

 Ao recebermos o exercício proposto conseguimos um material demasiadamente 

rico, de relatos dos educandos quanto a fatos que aconteceram em suas vidas e que 

consideraram marcantes, tinham vários sobre aniversários, outros que falavam de avós, 

viagens, presentes que foram ganhos, entre outros fatos retratados. Com este material em 

mão o que necessitávamos era selecionar o que utilizaríamos na construção da história, 

de forma que a situação retratada  nesta pudesse ser problematizada e através da qual 

pudéssemos vir a trabalhar o conteúdo de matemática escolhido pela professora titular da 

sala de aula: Resolução de Problemas, adição e subtração. 

Montar a história foi um instante difícil, pois além de escrever não ser uma tarefa 

simples, era preciso que tivéssemos cuidado de que as situações descritas, pudessem ser 

trabalhadas em matemática, além disso possuíssem algum sentido para os educandos. 

Selecionamos os relatos que permitissem que trabalhássemos com os alunos o assunto 

que havia sido proposto pela educadora a quem a sala pertencia. Considerando estes 

aspectos montamos quatro histórias intituladas de: “Tudo é o olhar”, “Para onde vão as 

aves”, “O que temos? Não! Quem temos...” e “A torre de papel”, cada uma destas deveria 

ser lida durante a aplicação de uma sequência de atividades pensada para aquele 

determinado dia. 

A primeira história que criamos foi “Tudo é o olhar”. Nesta é apresentada uma 

introdução sobre quem é o personagem principal das quatro histórias, um garotinho 

chamado Pedro sonhador que tem muito medo de com o tempo perca a sua capacidade de 

observar e notar a beleza que há na vida. Nesta narrativa é retratada a relação de tamanha 

proximidade de afeto entre o menino com sua avó, este enredo surgiu com base na roda 

de conversa, onde as avós eram um elemento presente nas falas dos educandos, e onde 

um dos discentes retratou o fato de amar sua avó extremamente, e ela está doente. 

Querendo retratar isto trouxemos esta relação em nossa escrita. Mediante a esta escolha 

de temática ficamos nos indagando, como poderíamos proporcionar um contexto de 

resolução problemas a partir desta trama? Pensando sobre isso pensamos em colocar os 

personagens deste enredo em situação de compras no supermercado, o que nos concederia 

a oportunidade de problematização.  

Para o dia desta história montamos uma sequência de atividades sobre Resolução 

de problemas em adição, a qual iniciamos resgatando os conhecimentos que estes tinham 

sobre adição, resolvendo algumas domas no quadro, e depois realizamos a leitura da 

narrativa que escrevemos. Em seguida dividimos a sala em grupos, elegendo um 

representante que dominasse bem a leitura e os cálculos e lhes entregamos uma lista de 

questões com situações que envolviam problemas relacionados as compras efetuadas por 

Pedro e sua avó.  

Durante a realização das atividades observamos um bom desempenho dos 

educandos, que apesar de possuírem muitas dúvidas quanto as questões estavam se 

empenhando na busca das soluções. 

A segunda História que criamos recebeu o nome de: “Para onde vão as aves?”. 

Nesta é narrada uma viagem que Pedro faz juntamente com sua mãe e Pai para a cidade 

de Portalegre no Rio Grande do Norte, para visitar um tio do garotinho. Esta narrativa 

nasceu porque dentre os relatos com os quais nos deparamos tinha um que retratava sua 

ida a tal cidade. Além disso nos sentimos motivados porque durante a roda de conversa 

alguns educandos se retrataram como pássaros pois se viam como livres. Através desta 
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buscávamos problematizar a questão dos gastos que poderiam ser feitos durante tal 

viagem.  

A partir desta narrativa arquitetamos uma sequência de atividades ainda centradas 

no mesmo conteúdo da anterior. Iniciamos com a correção do exercício que apresentamos 

na aula antecedente, em seguida efetuamos a leitura. Após esta fizemos através de slide a 

demonstração de como era a cidade de Portalegre, trazendo as principais informações 

para os discentes conheciam e as fotos que retratavam esta. Finalizando esta etapa 

montamos novamente os grupos da aula passada, elegendo os líderes, estes seriam 

responsáveis por serem juízes em um jogo que tínhamos elaborado para os educandos. 

Este jogo que chamamos de trilha consistia em um trajeto formado de 30 

quadrados, que denominamos de casas. Os discentes receberiam um carinho para os 

representarem no tabuleiro, e cada um jogaria o dado, avançando os números de casas 

que estivesse expresso na face superior do dado a cada jogada. No decorrer deste haviam 

casas que sugeria que os participantes ficassem uma vez sem jogar, voltassem alguns 

quadradinhos, e outros que solicitava que para os discentes fossem feitas indagações 

relacionadas a problemas de compras que os Pedro e seus pais viveram no trajeto. 

Este jogo foi um momento demasiadamente singular em meio as atividades que 

propusemos, pois os educandos se envolveram demasiadamente e se divertiram em meio 

as resoluções. Percebemos que muitos individualmente tinham dificuldades, pois uma das 

equipes chegou a reclamar na demora de uma das participantes em resolver as questões. 

E em outro grupo um dos integrantes apenas chutava as respostas para dar prosseguimento 

a brincadeira e não necessitar tentar responder. Analisando de uma forma geral os 

discentes demostraram bastante envolvimento nesta atividade lúdica proposta. 

Para finalizar a aula após a brincadeira, resolvemos trabalhar com o enunciado 

dos problemas, como os alunos já haviam tido contato com as formas escritas de como é 

organizado a pergunta destes, resolvemos que seria pertinente que eles organizassem um. 

Por isso lhes entregamos duas perguntas para eles enumerarem de acordo com a ordem 

das frases, estabelecendo assim uma coerência textual. Em um primeiro momento os 

educandos não conseguiram compreender o que lhes era solicitado, mas com mediação 

da docente titular, que comparou esta organização a enumeração de uma história, eles 

começaram a se aventurar a responder, apesar de que algumas vezes chegavam a cometer 

alguns erros. 

Com base no que observamos percebemos que os educandos estavam se sentindo 

envolvidos com as atividades que propomos, e estavam conseguindo chegar ao resultado, 

e já estavam construindo aprendizagens sobre a organização dos enunciados dos 

problemas. 

A terceira história que escrevemos foi: “O que temos? Não! Quem temos...”, esta 

foi elaborada porque ao coletarmos os relatos das crianças, havia 9 que retratavam festas 

de aniversário. Diante disso resolvemos montar uma história onde Pedro é surpreendido 

com uma festa surpresa, montada por sua família. Através desta narrativa pretendíamos 

conceder várias possibilidades que levassem a problematização no contexto festa de 

aniversário. 

A sequência de atividades que montamos com base nesta narrativa diferentemente 

das dos dois dias anteriores apresentava o assunto de Resolução de Problemas em 

subtração. Como o assunto já não era o mesmo, iniciamos a aula conceituando 

primeiramente o que era subtração, em seguida resolvemos algumas “continhas”, 

demostrando a lógica de uma subtração por reagrupamento. Logo após efetuamos a 

leitura, e novamente dividimos os grupos para juntos resolverem uma atividade escrita. 

Durante a resolução deste exercício percebemos que as dúvidas por parte do 

alunado eram muito grandes, e a todos os momentos estes nos perguntavam se aquelas 
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questões eram de mais ou de menos, o tempo transcorreu rapidamente e grande parte dos 

educandos não conseguiram chegar à solução de boa parte das questões. O que nos levou 

a que perguntássemos se estávamos propondo questões acima do que eles estavam 

acostumados, se havia muito texto, ou se os erros aconteciam por causa do conteúdo ser 

subtração. Em virtude das dificuldades apresentadas pelos educandos resolvemos as 

questões nos quadros. 

O que percebemos por meio desta aula era que os alunos apresentavam grande 

dificuldade em ler a questão e compreender o que lhes era solicitado, pedindo sempre que 

possível que demostrássemos o que a questão de saber, e quais procedimentos que 

deveriam ser adotados na busca desta solução. 

A última história: “A torre de Papel”, foi tecida com base em algumas afirmações 

que vários educandos realizaram na roda de conversa ao dizerem que amavam estudar. 

Por isso nesta narrativa trouxemos uma situação de compras de material escolar onde 

Pedro e sua mãe vão realizá-las. 

Começamos esta aula pela contação da narrativa, como esta era a maior das 

histórias resolvemos parar na metade e continuar nas aulas que se dariam após o recreio. 

Terminando de efetuar a leitura, propomos uma atividade, dividimos a sala em 6 grupos, 

e para cada um entregamos uma folha de papel madeira e um piloto. Para cada uma destas 

equipes elegemos um líder que dominasse a escrita e que pudesse auxiliar seus colegas, 

eles teriam que com base na história escrever um problema envolvendo a compra de 

materiais escolares. 

Para ajudá-los neste exercício apresentamos no quadro um problema para que eles 

pudessem tomar como base, cada um dos líderes dos grupos escreveu em seu caderno 

para se nortearem. Quando propomos a atividade ficamos um pouco inseguros, em virtude 

de exercícios semelhantes serem uma raridade em uma disciplina como a matemática, 

sentimos um certo receio sobre a reação dos alunos e da professora. Fomos bastante 

surpreendidos por este exercício, pois as crianças apresentaram um envolvimento que não 

esperávamos, e grande empenho durante a elaboração dos problemas. A atividade foi tão 

pertinente que a docente titular na sala nos disse: É em atividades como essa que 

percebemos o potencial de alguns alunos. Tal comentário foi tecido mediante a uma 

observação da educadora, quanto a um dos grupos presentes, onde uma das integrantes 

deste ficava corrigindo os erros gramaticais. Após o término desta parte fizemos a 

apresentação do que cada grupo havia elaborado, demostrando como chegaram a 

resolução. 

Este trajeto inicial que perpassamos foi bastante positivo e nos fez perceber que 

utilizar histórias nas aulas de matemática, é possível, e permite que consigamos apresentar 

aos educandos uma matemática mais conectada com a sua realidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

As estradas da matemática e literatura apesar de estarem, a um primeiro olhar, 

separadas, podem produzir bons frutos caso alinhadas e contribuir para a caminhada dos 

nossos alunos. Como professores que assumimos as viagens e a busca de sempre fazer 

trilhas para compor o ensino, é necessário que venhamos procurar conectar estes dois 

caminhos, e venhamos ladrilhar uma extensão que propicie esta união 

Ladrilhando este caminho percebemos que ainda existe muito a ser feito e 

investigado, ainda existem muitos ladrilhos que poderão ser colocados para compor a 

estrada do meio, responsável pela ligação dos caminhos da matemática e literatura. É 

necessário que nesta aventura não tenhamos medo de transgredir os limites impostos pelo 
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documentos curriculares e sistemas de ensino, mas que possamos trilhar um novo 

percurso que corrobore para a construção de sentidos da matemática na sala de aula. 

Inferimos, com base em tudo o que foi desenvolvido, que utilizarmos das histórias 

como base para os conteúdos matemáticos contribui para a construção de sentidos para 

esta disciplina e possibilita que os educandos vejam a matemática bem presente nas 

situações cotidianas que os circunda. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional 

comum curricular.  Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf. Acesso em:  04 de outubro de 2018. 

 

ALMEIDA, Veridiana. Literatura infanto-juvenil. Curtida: Editora Fael, 2011. 

 

ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 5 ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2002. 

 

FERREIRA, Hugo Monteiro. A literatura na sala de aula: uma alternativa de ensino 

transdisciplinar. Disponível em: ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/HugoMF.pdf. 

Acesso em: 21 de setembro de 2018. 

 

SMOLE, Kátia C.Stocco. Matemática e Literatura Infantil. Belo Horizonte, MG: 

Editora Lê, 1995. 

 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Porto 

Alegre: Artmed, p. 204, 2001. 

 

ROEDEL, Tatiana. A Importância da Leitura e da Literatura no Ensino da Matemática. 

Disponível em: http://www.ebrapem2016.ufpr.br/wp-

content/uploads/2016/04/gd1_tatiana_roedel.pdf.  Acesso em: 05 de outubro de 2018. 

 

NEUENFELDT, Adriano Edo. Matemática e literatura Infantil: Sobre os limites e 

possibilidades de um desenho curricular interdisciplinar. Disponível em: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/6795/ADRIANONEUENFELDT.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y. Acesso em: 05 de maio 2019. 

  



99 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM NO LIVRO DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

Maria Joyce Paiva Medeiros26 

Arandi Róbson Martins Câmara27 

 

 

RESUMO 

O livro didático costuma ser o suporte principal da prática de ensino-aprendizagem na 

maioria das salas de aulas em nosso país, de modo que são essenciais contínuas discussões 

acerca dos aspectos desse instrumento didático.  Nesta perspectiva, nos propomos a 

investigar como está aplicada a concepção de linguagem adotada no livro didático (LD) 

da modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Utilizamos como 

corpus de nossa pesquisa o volume 1 da coletânea intitulada EJA Moderna 

(alfabetização), publicada em 2013. A escolha considerou o fato do material ser 

distribuído nas escolas pelo MEC. Para realizar a análise, nos baseamos nas teorias de 

(Bakhtin, 1995) e a concepção de ensino de língua e linguagem descrita por Geraldi 

(1986), Koch (2001) e as discussões presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN e no Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. Neste sentido, verificaremos se 

a concepção de linguagem presente nas propostas de atividades adotadas neste material 

didático está adequada para o público de jovens e adultos. Dessa maneira, realizamos uma 

abordagem de natureza qualitativa em que os resultados demonstram que a abordagem de 

linguagem apresentada neste instrumento de ensino ocorre por meio de metalinguagem e 

contem a presença de linguagem infantil não sendo adequada e apropriada ao público 

alvo. 

  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Concepção de Linguagem. Livro 

Didático.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Levando em consideração que o Livro Didático (LD) é um recurso presente nas 

salas de aula e que se configura como um importante instrumento utilizado na escola para 

a disseminação de conhecimentos, faremos uma análise de como está aplicada as 

concepções de linguagem no material didático já que ele auxilia na aprendizagem dos 

sujeitos. 

Nesta perspectiva, decidimos investigar o livro didático utilizado nas turmas de 

EJA, visto que é o livro que costuma ser o suporte principal da prática de ensino-

aprendizagem na maioria das salas de aula em nosso país.   

O interesse pelo tema partiu de uma curiosidade enquanto folheávamos o material 

didático da EJA, em que percebemos que, em algumas atividades, a linguagem utilizada 

não era adequada para a modalidade de ensino de jovens e adultos. Assim, surgiu a 

necessidade de investigar qual a concepção de linguagem adotada nas atividades do nosso 

objeto de estudo que seria o volume 1 da coleção intitulado EJA Moderna, publicada em 

2013. 
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Para que entendamos melhor a proposta do nosso artigo, observamos as mudanças 

a que se submeteram os atuais livros didáticos da EJA. Reconhecemos nesta pesquisa, 

uma importante contribuição no que se refere, de modo mais particular, à possibilidade 

de desenvolvermos um estudo sobre a qualidade do material a ser utilizado em sala de 

aula, visto que foi aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático da Educação de 

Jovens e Adultos. Como sabemos, o livro didático ainda se apresenta como um recurso 

importante para o processo de letramento, sobretudo de estudantes oriundos das camadas 

populares, como é o público da EJA. 

Neste sentido, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa em que 

interpretamos os exercícios do material estudado. Para realizar a análise, nos apropriamos 

das teorias propostas por (Bakhtin, 1995) e a concepção de língua e linguagem descrita 

por Geraldi (1986), Koch (2001) e as discussões presentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais -PCN e no Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, visto que esse 

material foi distribuído em algumas escolas públicas que têm turmas da EJA.  

 Assim, o presente trabalho está estruturado em quatro seções. Na primeira, 

apresentamos uma contextualização histórica da educação brasileira, englobando a 

Educação de Jovens e Adultos. Em seguida, apresentamos uma explanação geral sobre o 

livro didático, desde o decreto de elaboração do livro didático até a exigências trazidas 

pelas leis de avaliação desse material, fazendo um paralelo com a teoria de Bakhtin. Nesse 

incurso, destacamos às políticas públicas adotadas para a EJA e a trajetória do livro 

didático, seu surgimento e suas transformações, assim como os aspectos mais relevantes 

com relação à produção do livro didático voltado para o ensino da EJA. Além disso, 

trazemos algumas contribuições sobre as normas do PNLD, no que concerne ao processo 

avaliativo do livro didático. Depois, fazemos umas pequenas explanações teóricas sobre 

as concepções de língua e linguagem adotadas pelos autores citados. E, por último, a 

análise do material propriamente dita, seguida de algumas considerações finais.  

 

ASPECTOS HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO  

 

 No Brasil, a educação de adultos foi mencionada pela primeira vez na 

Constituição de 1934, que estabeleceu a criação de um Plano Nacional de Educação em 

que traz a vantagem de que é dever do Estado à mantença, além de ser gratuita e 

obrigatória, inclusive para adultos (Lopes, Silvana; Damasceno, 2016). 

 Em 1968, com o intuito de diminuir as tensões existentes no país e abrandar a 

vergonha nacional que seria o analfabetismo, o governo brasileiro lançou o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, na tentativa de aumentar os índices de 

alfabetização. O educador Paulo Freire (1979) desenvolveu algumas abordagens 

educativas para contribuir com a formação desses adultos. Porém, com a recessão 

econômica sofrida no Brasil, nos anos 80, impossibilitou a continuidade do programa 

MOBRAL, o qual passou a ser chamado de Fundação Nacional para Educação de Jovens 

e Adultos – EDUCAR em 1985. Cinco anos depois, em 1990, a Fundação EDUCAR 

também foi extinta mesmo com o país cheio de analfabetos (Lopes, Silvana; Damasceno, 

2016). 

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, de 

20 de dezembro de 1996 veio reforçar o texto constitucional do direito de jovens e adultos 

à educação, que foi resguardado pelos artigos 37 e 38 da LDB. A década de 90 traz o 

Movimento de Alfabetização (MOVA), que trabalhava com critérios de alfabetização, e 

buscava trabalhar os critérios socioeconômicos das pessoas atendidas pelo programa, 

(Carvalho, 2010). 
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Atualmente, o governo brasileiro implementou o programa Brasil Alfabetizado, e 

ainda assim, há parte da população que não tem o domínio sobre a leitura, escrita e outras 

áreas do conhecimento (Carvalho, 2010). 

Diante deste contexto histórico, percebemos que a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no nosso país está diretamente ligada à própria história da educação, ligada a 

história de um determinado período. 

Dessa forma, considerando o perfil histórico da educação brasileira, a modalidade 

de ensino da EJA e ainda os livros didáticos como uma ferramenta pedagógica de apoio 

ao ensino em geral, decidimos investigar o livro didático Volume 1, da coletânea EJA 

Moderna, distribuído pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), já que é um 

material utilizado para formação crítica do aluno e também serve para subsidiar a prática 

pedagógica dos professores em sala de aula. 

Investigamos, assim, qual é a concepção de linguagem adotada neste material e se 

atende à concepção de educação presente nos documentos oficiais, já que é avaliado e 

distribuídos pelos Programas (FNDE28/PNLD29). Vejamos, agora, o que os documentos 

e alguns autores explanam sobre o livro didático. 

 

O LIVRO DIDÁTICO  

  

No Brasil, a discussão sobre os livros didáticos se inicia com o Decreto de Lei nº 

1.006, de 30 de Dezembro de 1938, criado para elaboração e utilização do Livro Didático. 

Tal decreto, determina em seu artigo 3º que 

 
A partir de 1º de janeiro de 1940, os livros didáticos que não tiverem 

tido autorização prévia, concedida pelo Ministério da Educação, nos 

termos desta lei, não poderão ser adotados no ensino das escolas pré-

primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias, em toda a 

República.  

 

Como podemos perceber, essa legislação prevê a avaliação do material que é 

distribuído nas escolas e é analisado enquanto produto cultural, como mercadoria ligada 

ao mundo editorial, como suporte de conhecimento e de métodos de ensino das diversas 

disciplinas. Assim, a inadequação desses recursos didáticos têm sido apontada como um 

dos problemas enfrentados na Educação de Jovens e Adultos. Além disso, o livro didático 

é um dos que exerce maior influência na prática de ensino brasileiro (Brasil, 2009). Por 

essa razão, é importante refletirmos sobre a qualidade do material que tem sido levado 

para as salas de aula da EJA. 

Para entender melhor essa questão, de como o livro didático chegou até os dias 

atuais, Gatti Júnior (2004) afirma que somente em 1890, depois que a escrita se tornou 

permanente, foi que materiais didáticos passaram a ser produzidos para dar suporte ao 

trabalho do professor em sala de aula. 

Dessa forma, esse material deixou de ter uma função estruturadora do trabalho 

pedagógico, e passou a uma função referencial, que orienta, em meio à diversidade e à 

flexibilidade das formas de organização escolar, as práticas que atendam às demandas de 

acordo com as necessidades atuais provenientes da cultura, perfil social e necessidades 

exigidas no dia a dia dos alunos. No entanto, esclarece Batista, “[...] na falta de condições 
                                                           
28O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o órgão responsável pela execução da 

maioria das ações e programas da Educação Básica do País, como a alimentação e o transporte escolar e 

outros. 
29Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nele são encontradas as informações que poderão auxiliar 

na escolha dos livros didáticos a serem adotados nas escolas 
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do professor, geralmente mal treinado, para preparar e corrigir exercícios e desempenhar 

outras atividades didáticas” (Batista, 2003, p.47), o livro didático continua, em alguns 

casos, sendo utilizado como base, estrutura do ensino, e perde o foco inicial que seria uma 

referência para os procedimentos pedagógicos em sala de aula. 

Segundo Soares (2002), os materiais didáticos existem desde que surgiu a escola 

e de formas variadas, se tornando mais presente na medida em que o número de alunos 

frequentando a escola aumentou. Assim, sentiu-se a necessidade do livro para dar apoio 

ao professor e ao ensino. Daí, surgiram, também, mudanças a respeito do papel desses 

recursos didáticos em sala de aula e do lugar ocupado pelo professor nessa interação. 

O autor defende ainda que “[...] o ideal seria que o livro didático fosse apenas um 

apoio para o professor”, (2002, p. 19) mas, não o roteiro diário do seu trabalho. Porém, 

atualmente, isso dificilmente se concretiza, pois o livro didático se torna o recurso 

principal nas salas de aulas e não um suporte para ajudar nas atividades pedagógicas. 

Na década de 1990, ocorreu a publicação do documento oficial de Educação, 

intitulado de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esse documento, é um norteador 

que orienta os conteúdos de ensino das diversas áreas do conhecimento. É importante 

destacar que os Parâmetros Curriculares (BRASIL,1998) servem como referência para a 

educação brasileira. 

 No ensino de Língua Portuguesa, a organização dos conteúdos está articulada em 

torno de dois eixos básicos, o uso da língua oral e escrita (prática de escuta, de leitura e 

de produção de textos orais e escritos) e a reflexão sobre a língua e a linguagem (prática 

de análise linguística). Assim, os princípios organizadores dos conteúdos de língua estão 

pautados no uso – reflexão – uso, num movimento metodológico de ação – reflexão – 

ação.  

Neste sentido, os PCN salientam que o discurso manifesta-se por meio de textos 

orais ou escritos que forma um todo significativo e que estes se organizam dentro de um 

determinado gênero. Logo, verificamos as reflexões sobre gênero do discurso de Bakhtin 

descritas no PCN. 

 
Os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 

formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 

São caracterizados por três elementos: conteúdo temático: o que é ou 

pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção composicional: 

estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero; estilo: 

configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, 

sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos particulares de 

sequências que compõem o texto dentre outros. (BRASIL, 1998, p. 21).  

 

Nesse contexto, os PCN corroboram que a língua se constitui nas diversas 

enunciações, que têm lugar nas diferentes situações sociais, por meio dos gêneros do 

discurso. A partir dessa perspectiva, o texto é tomado, nos PCN, como unidade básica do 

ensino, e os gêneros discursivos como o objeto, sendo portanto, responsáveis pela seleção 

dos textos a serem trabalhados. E é isto que observaremos no material estudado, 

verificando se as propostas de atividades trazem esses gêneros e, uma vez atendidas, 

apresenta a concepção de linguagem com o foco na ação - reflexão - ação. 

Dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa ao 

afirmar que “Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 

alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num contexto histórico e em 

determinadas circunstâncias de interlocução”, (BRASIL, 1998, p. 20-21) enfatizam que 

as escolhas, feitas ao produzir um discurso, não são aleatórias, mas decorrentes das 

condições em que o discurso é realizado. Entende-se, assim, que os PCN estão 
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fundamentados na concepção de linguagem como forma de interação social e almejam 

levar para o ambiente escolar a linguagem produzida nas mais variadas situações de 

interação. 

No que concerne ao Programa Nacional de Livro Didático - PNLD, é um 

programa do governo federal, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) do Ministério da Educação (MEC) que tem o propósito de avaliar, 

indicar, comprar e distribuir livros didáticos para as escolas públicas. Segundo a proposta 

do Guia do PNLD 2015,  

 
[...] o que justifica a permanência de uma disciplina escolar como LP 

(Língua Portuguesa) no ensino é o papel central da língua e da 

linguagem, tanto nas práticas sociais de diferentes esferas e níveis de 

atividade humana, quanto na aquisição pessoal de conhecimentos 

especializados (Guia PNLD 2015, p.8 Grifo nosso).  

 

E é neste sentido que devemos observar o material utilizado em sala de aula, no 

que concerne à sua continuidade, dadas as especificidades de seu alunado e das 

"demandas sociais que a ele estão associadas" (Guia PNLD 2015, p.8).  

O guia (PNLD) ainda apresenta a importância do livro didático como recurso 

pedagógico, ao mesmo tempo em que enfatiza que este não deve ser o único recurso a ser 

utilizado pelo professor em sala de aula, e sim um dos meios para auxiliar no processo de 

ensino. Além disso, enfatiza, também, a importância de se complementar o livro didático, 

tanto no que diz respeito a ampliar suas informações e atividades e contornar deficiências, 

quanto adequá-lo à realidade do local onde ele será utilizado, considerando as 

especificidades do grupo de alunos envolvidos. Assim, “É preciso levar em consideração 

as especificidades sociais e culturais da comunidade em que o livro é utilizado, para que 

o seu papel na formação integral do aluno seja mais efetivo” (BRASIL, 2007, p. 12).  

Logo, podemos dizer que a concepção de ensino abordada pelo PNLD configura 

em políticas linguísticas presentes no material didático, por isso, acreditamos ser 

importante discutirmos neste momento um pouco sobre a concepção de língua e 

linguagem apresentadas por Bakhtin. 

 

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA NA PERSPECTIVA DE BAKHTIN 

 

 Ainda na década de 80, Bakhtin (1995) em sua obra intitulada Marxismo e 

Filosofia da Linguagem apresenta discussões sobre a linguagem e sua natureza sócio-

ideológica em que vê a língua como algo concreto, fruto da interação social dos 

participantes na comunicação. Assim, é importante que o professor tenha em mente a 

concepção de linguagem que está transmitindo aos seus alunos, e isso deve ser observado 

no material didático, já que a ideologia da normalização é a que impera na questão de 

ensino da língua (Gal, 2006).  

 
O diálogo, no sentido estrito do termo, não se constitui, é claro, senão 

uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 

verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas como toda comunicação verbal, de qualquer 

tipo que seja. (BAKHTIN, 1995, p. 123). 

 

Para Bakhtin (1995), a interação é constitutiva da linguagem, mas com influência 

do social, não podendo ser compreendida e explicada, desvinculada da situação concreta, 
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da situação de produção. É o caso da produção de que determina o contexto social, o 

locutor e o interlocutor, a finalidade, o gênero, o estilo, e que também permite a ampliação 

do conhecimento de mundo por meio das palavras alheias (polifonia) advindas das 

interações sociais.  

No que concerne aos gêneros, Bakhtin (1995) distingue em gêneros primários 

(simples) e os secundários (complexos). Em que os primários se formam na comunicação 

discursiva imediata, seriam os gêneros usados no dia a dia. Já os secundários surgem nas 

condições de comunicação mais complexa, que intercedem às interações sociais como: 

artística, científica, religiosa, jornalística, entre outras. A riqueza de diversidade dos 

gêneros está relacionada as atividades humanas, aos campos da comunicação, que 

evoluem, gerando novos gêneros e extinguindo outros.  

 Falamos por meio de gêneros, de enunciados com formas relativamente estáveis 

e típicas de construção e os empregamos de acordo com a vontade discursiva do falante 

(seus objetivos) que escolhe o gênero a ser utilizado em determinado campo da 

comunicação discursiva, levando em consideração o tema a ser abordado, a situação 

concreta de comunicação e os participantes envolvidos.  

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DA EJA 

 

Concepção de Linguagem  

 

 Para analisar o livro didático, é interessante ter clareza da concepção de linguagem 

adotada, para ver se há congruência entre a concepção e a prática aplicada no material 

didático.  

 Em Travaglia (1998) a concepção de linguagem norteia o modo de como 

estruturar o trabalho com a língua em termos de ensino. Ele mostra que existem três 

maneiras diferentes de compreendermos linguagem que dão suportes para o trabalho com 

a língua materna na escola. A primeira é que a linguagem aparece como representação 

'espelho' do mundo e do pensamento; a segunda, ela é tida como instrumento 'ferramenta' 

de comunicação e; a última como forma, ou seja, “lugar” de ação ou construção de 

interação. 

 Compartilhando com essa ideia, Koch (2005) nos mostra que a concepção de 

língua, como representação do pensamento, corresponde à imagem de um sujeito 

psicológico, individual, ou seja, dono de sua vontade e de suas ações. Desse modo, "o 

sujeito é visto como um ego que constrói uma representação mental e deseja que esta seja 

'captada' pelo interlocutor da maneira como foi mentalizada" (KOCH, 2005, p.13).  

 Nesta concepção, a expressão seria criada apenas no pensamento e a língua 

também é compreendida como homogênea e estática, pois não considera que a produção 

de um enunciado, que se materializam no discurso, possui uma finalidade e utilização 

social, ou seja, “para essa concepção, o modo como o texto que se usa em cada situação 

de interação comunicativa não depende em nada de quem se fala, em que situação se fala, 

como, quando e para quem” (KOCH, 2005 p. 15). 

 Para a autora, diferentemente das outras concepções de linguagem, na perspectiva 

interacional/dialógica da língua, os sujeitos são vistos como sujeitos ativos nos processos 

sociais, considerando seu lugar da interação. Esta nova perspectiva de linguagem trouxe 

contribuições significativas para o ensino de língua portuguesa, uma vez que alterou o 

modo como o texto era trabalhado em sala de aula. 

 Em suma, a autora nos apresenta as três principais concepções de linguagem que 

determinam os métodos de ensino praticados: 1) a linguagem é a expressão do 

pensamento, esta concepção norteia os trabalhos do ensino tradicionalmente praticado na 
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nossa sociedade; 2) a linguagem é um instrumento de comunicação, esta posição ainda 

predomina nos livros didáticos atuais, apresentando a língua como um código pelo qual 

o emissor é capaz de passar uma mensagem ao receptor e 3) a linguagem é uma forma de 

interação social, nesse enfoque o falante é visto como alguém que pratica uma ação que 

modifica as relações dele com o ouvinte. Nessa concepção, o professor é convidado a 

refletir que a língua só tem existência no uso. Não basta classificar as frases em 

afirmativas, interrogativas, imperativas... O mais importante é estudar as relações que se 

constituem entre os sujeitos no momento em que falam. Definido, então, que o ensino da 

língua tem como objetivo possibilitar ferramentas de interação social, deve-se ater ao 

problema “o quê” ensinar. 

 Pensando assim, é importante refletirmos sobre que tipo de livros didáticos são 

aprovados pelo PNLD, porque as vezes são utilizados apenas como divulgação das 

políticas linguísticas e, assim, é importante observar que ideologia(s) linguística(s) 

está(ão) sendo transmitida(s) para os alunos. 

 

Análise do corpus 

 

 O objetivo desta análise é verificar como estão sendo apresentadas as concepções 

de língua e linguagem nas propostas de atividades do livro didático da EJA. Além disso, 

pretendemos avaliar se a linguagem utilizada está adequada para o público-alvo.  

 Como já mencionado, será analisado o Volume 1, EJA Moderna Alfabetização, 

organizado pela Editora Moderna, 1ª Ed., São Paulo, 2013.  

O volume 1 está organizado em 4 unidades com uma estrutura irregular de 

capítulos, ora com mais unidades, ora com menos, por cada capítulo. No início dessas 

unidades, são apresentados um texto ou imagem com um resumo dos capítulos a serem 

tratados na unidade com atividades das diversas áreas do conhecimento como Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências.  

 Feita esta explanação geral, utilizaremos a primeira unidade do livro como recorte 

de nosso estudo que servirá de amostra para identificarmos as concepções de linguagem 

presentes nas propostas de atividade deste material. 

Neste sentido, ao realizar uma análise preliminar do livro didático, percebemos 

que ele se adequa, em parte, ao que propôs os PCN e o que aponta Bakhtin (2005) no que 

concerne à teoria dos gêneros e à valorização do papel comunicativo da linguagem, pois, 

o material analisado aborda uma diversidade de gêneros textuais, como poema, lenda, 

crônica, propaganda, receitas, charge, dentre outros. Contudo, mesmo apresentando essa 

diversidade e conceitos de gêneros do discurso, sentimos a falta de alguns gêneros que 

fazem parte das práticas cotidianas necessárias para o aluno da EJA, como entrevista de 

emprego, bula de remédio, currículo, dentre outros. Assim, constatamos algumas lacunas 

no tocante à proposta sócio-interacionista. 

 Por outro lado, ainda folheando o livro didático de maneira geral, percebemos que 

os gêneros textuais apresentados por esse material estão em consonância com os diversos 

contextos de práticas sociais que cercam a sociedade letrada na qual os alunos estão 

inseridos e que alguns desses gêneros despertam o interesse dos alfabetizandos da EJA 

por fazerem parte de suas vivências cotidianas. Porém, a maneira como estão sendo 

abordados não faz com que o aluno pense, reflita o seu uso, uma vez que apenas solicita 

que os alunos transcrevam os dados de um lugar para outro, sem entender a estrutura e a 

aplicabilidade do seu uso.  

 Assim, selecionamos uma amostra, com três atividades, do livro didático para 

refletirmos sobre a concepção de linguagem adotada pelos autores.  
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Figura 01 – Atividade 01 

 
Fonte: AOKI, Virginia; Giannoni. R(org.). Educação de Jovens e Adultos: anos iniciais do Ensino 

Fundamental. (EJA MODERNA) 1ª ed. Vol. 01.São Paulo: Moderna, 2013, p. 10. 

 

 Observamos nessa atividade uma preocupação com a estrutura do exercício, em 

que solicita que o aluno apenas complete com a quantidade de letras, não atentando para 

outros pontos importantes que fazem o aluno refletir, como a relação dos sons entre essas 

letras e a fonética de cada letra e outros aspectos que podem ser estudados, não apenas o 

preenchimento de lacuna e identificar a quantidade. 

 Observamos um outro exemplo:  

  

Figura 02 – Atividade 02 

 
Fonte: AOKI, Virginia; Giannoni. R(org.). Educação de Jovens e Adultos: anos iniciais do Ensino 

Fundamental. (EJA MODERNA) 1ª ed. Vol. 01.São Paulo: Moderna, 2013, p. 11. 

 

Nesta questão, solicita apenas que o aluno observe os nomes abaixo e agrupe os 

que tem a mesma quantidade de letras, colocando primeiro os mais compridos e depois 

os mais curtos. Assim podemos dizer que o livro didático se preocupou com um conjunto 

de regras a serem seguidas, relacionando as palavras mais compridas e as mais curtas, 

coisa que um adulto já sabe, não contribuindo para que o aluno reflita minimamente que 

a junção de uma letra com outra realizam sons para formar palavras ou sílabas. E não 

apenas para contar as letras presentes. Logo, este tipo de tratamento pressupõe que o 

material não atende aos anseios dessa modalidade de ensino. E sua concepção de 

linguagem não condiz com a precedida nos documentos oficiais que é a concepção de 

linguagem como interação social, em que o falante é visto como alguém que pratica uma 

ação que modifica as relações dele com o ouvinte. Na concepção interacionista – o 

professor é convidado a refletir que a língua só tem existência no jogo que se joga na 
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sociedade (GERALDI, 1986). Nesta concepção, não basta classificar as frases, preencher 

lacunas ou identificar palavras. É mais importante estudar as relações que se constituem 

entre os sujeitos no momento em que falam e o LD estudado não traz essa interação.  

 Uma outra atividade que nos chamou a atenção foi  

 

Figura 03 – Atividade 03 

 
Fonte: AOKI, Virginia; Giannoni. R(org.). Educação de Jovens e Adultos: anos iniciais do Ensino 

Fundamental. (EJA MODERNA) 1ª ed. Vol. 01.São Paulo: Moderna, 2013, p. 11.  

 

Como podemos perceber nesta atividade que o gênero propaganda presente no 

exercício está sendo exposta sem nenhuma utilidade, em que poderia ser explorada de 

alguma maneira, mas, está exposta apenas para ser apresentada. 

 No que se refere à proposta de atividade, exige apenas que o aluno identifique se 

as situações presentes no enunciado ocorre quantidade, ordem, medida ou código. Desse 

modo, existe pouco ou nenhum estímulo que retome diretamente a bagagem linguística e 

a criatividade do aluno, sobretudo da EJA, conforme seria sugerido pelo PCN. Pelo 

contrário, há uma tendência que o estudante fique preso ao texto e passe a agir de forma 

reativa, obedecendo ao conteúdo apresentado. 

 Assim, podemos afirmar que o material estudado não vêm garantindo, em sua 

maioria, circulação de conhecimentos significativos para o público de EJA. E nesse 

contexto, o tratamento dado às atividades não apresenta exercícios que enfatizem a 

criatividade e estímulo dos alunos, no sentido dos seus conhecimentos adquiridos 

previamente (TRAVAGLIA, 2013), que devem ser considerados, a partir do momento 

em que eles se inserem na escola, contribuindo no processo mútuo de ensino-

aprendizagem. 

 Quanto ao uso dos gêneros textuais, vimos que aparecem no material didático, 

porém de maneira descontextualizada e sem funcionalidade. Assim, avaliamos que a 

simples inclusão desses gêneros não garante o alcance dos objetivos propostos pelo PCN. 

Isto é, mais uma vez, o trabalho com o texto, enquanto unidade viva representativa do uso 

corrente da linguagem, está em segundo plano. 

  Logo, podemos dizer que a concepção de linguagem apresentada no material 

estudado diz respeito a que entende a linguagem como expressão do pensamento, em que 

o texto é tido como um produto – lógico – do pensamento (representação mental) do autor, 

nada mais cabendo ao leitor/ouvinte se não captar essa representação mental [...] (KOCH, 
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2002, p. 16). Nesse caso, os exercícios analisados são constituídos da representação do 

pensamento do produtor e é visto apenas como preenchimento de lacunas.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao realizar a análise do livro didático, percebemos que ele promove abertura para 

gêneros textuais, mas, na maioria dos casos, esses gêneros estão apresentados de maneira 

descontextualizada. Vale ressaltar que essas propostas de atividades trazem uma 

concepção de linguagem que não contribui para a construção das identidades sociais dos 

alfabetizandos da EJA, pois, mesmo mostrando estes gêneros que estão inseridos nos 

contextos nos quais os educandos os utilizam, não os exploram de modo que os alunos 

sejam motivados a entender a importância que cada gênero tem no uso. Os gêneros são 

abordados desassociados dos usos efetivo, ou seja, são trabalhados apenas o gênero pelo 

gênero. 

 De igual modo, as atividades propostas não possibilitam avanços significativos na 

apropriação de conhecimentos diversos, em especial, a aquisição da leitura e de escrita, 

vista como instrumento importante, capaz de fazer valer todo o processo de aprendizagem 

esperado na modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 Entretanto, ao confrontarmos os fundamentos teórico-metodológicos, as 

concepções assumidas no material pelo PNLD, por exemplo, não se reflete no material 

didático, nas atividades propostas na unidade. Percebemos que não se incorporam os 

preceitos de uma concepção sócio histórica da linguagem, consequentemente não há 

contribuição significativa para o desenvolvimento da capacidade comunicativa do aluno.  

Portanto, podemos dizer que a concepção aplicada de língua, no material 

analisado é aquela que valoriza a forma de falar e escrever da "norma culta" ou "variedade 

padrão", sendo o seu aprendizado reduzido ao aprendizado da normatização da gramática. 
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DE CLIO A CALÍOPE: relações epistemológicas entre a História e a Literatura, e 

a possibilidade da utilização de fontes literárias no Ensino de História 

 

Vinícius Barbosa Lima30 

 

 

RESUMO 

Em conferência proferida durante o ano de 2007 no Collège de France – posteriormente 

publicada no Brasil sob o título de Escutar os mortos com os olhos –, o historiador Roger 

Chartier anuncia de forma solene que é papel dos profissionais da História perceber que 

nos dias de hoje, eles não mais detêm o monopólio das representações do passado. Tal 

fenômeno não é, no entanto, como ele mesmo explica, recente. A Modernidade traria 

tantos outros espaços nos quais essas narrativas se constroem, tais como o Cinema e o 

Romance. Longe de competir com a História por uma posição no hall de construtores dos 

estudos sobre o passado, estes diversos meios narrativos, bem como as pessoas que deles 

se utilizam, são sujeitos históricos que ocupam seu lugar no espaço social. A Literatura, 

sobretudo, tem a capacidade de ombrear com a História na construção dessas narrativas. 

Ainda assim, análises mais lúcidas da questão não deixarão de nos mostrar que tanto 

quanto aproximações, a História e a Literatura nutrem distanciamentos, sobretudo 

epistemológicos, e estes não permitem que uma e outra se confundam. Este artigo se 

propõe a pensar de que maneira a História e a Literatura interagem epistemologicamente, 

bem como refletir de que maneira esta relação atua no espaço escolar, haja vista que, 

considerando a Literatura uma fonte fecunda e promissora no Ensino de História, por 

consistir sempre numa representação a partir do lugar social de seu autor, sua análise 

permite uma visão mais ampla dos fenômenos históricos. Não se lança, portanto, o 

objetivo de se escrever um manual didático para utilizar as fontes literárias nas aulas de 

História, mas construir reflexões que ajudem a nortear a ação pedagógica do professor ao 

intencionar trabalhar com essas fontes. 

 

Palavras-chave: Literatura. História. Ensino de História. Representação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Todo e qualquer objeto produzido em qualquer época é eminentemente um objeto 

histórico. Existindo no tempo, e sendo produzido pelas sociedades humanas, um objeto 

histórico necessariamente tem algo a dizer sobre o tempo que o produziu, e o historiador 

seria aquele capaz de analisar e compreender estes objetos, para então narrar quais 

histórias estão por trás dele. Esta reflexão embasa-se no conceito de História oferecido a 

nós por Marc Bloch em sua Apologia da História, segundo o qual a História é a ciência 

dos homens no tempo (BLOCH, 2002). A própria origem deste livro poderia mobilizar-

nos no sentido de tecer reflexões mais profundas em torno da História, de seu estudo, mas 

sobretudo de sua importância. A inquietação que levou Bloch à escrita de tal livro não foi 

outra se não a pergunta de uma criança dirigida a ele, questionando-lhe: “para que serve 

a História?”. Não seriam as perguntas desta natureza que assombram tantos profissionais, 

não apenas os historiadores? Que faria o crítico literário se lhe perguntassem para que 

serve a literatura? Que faria o filósofo se lhe perguntassem para que serve a filosofia? 

Não é despropositadamente que coloco os nomes das disciplinas iniciados em letras 
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minúsculas. Que importa aos jovens de hoje a História, a Literatura, a Filosofia, ou 

mesmo à criança que questionou a Bloch sobre a importância da História. Alguns 

profissionais poderiam achar tal questionamento indigno de resposta, como prevê o 

próprio autor, ao que responde que tal reflexão não versa sobre outra coisa se não sobre 

a legitimidade dos estudos históricos. Não foram poucos os pesquisadores renomados que 

tentaram responder a tal pergunta. No entanto, se me for permitido, para nortear o presente 

estudo gostaria de dar minha própria resposta: a História serve para dar sentido ao que 

somos. Ora, isto não quer dizer que aquele que não estuda História não tenha sentido para 

o próprio ser, mas que a História pode constituir uma ferramenta poderosa para tornar os 

traços de nossa própria existência mais reconhecíveis, completos e lúcidos.  

 

1 NARRATIVA E ESCRITA: realidade e ficção na história  

 

Espero que me possa ser perdoado o crime de territorializar tão severamente o 

recorte do espaço de fala deste texto. Não me proponho a pensar como professor de 

literatura, como crítico literário, ou mesmo como admirador da arte literária. Transito aqui 

entre os papéis de professor de História e de historiador da Cultura. Ou de ambos juntos, 

se for preferível, haja vista que muitas vezes a função de professor de História é 

indissociável da de pesquisador, e o contrário também é verdadeiro.  

Iniciemos então nossas reflexões em torno de nossa temática. A comunidade 

acadêmica de História já há algumas décadas vêm inquietando-se com a questão da 

relação entre a História e a Literatura, que tornou-se ao mesmo tempo periférica e central: 

periférica por que geralmente mantida longe dos espaços de discussão mais amplos, e 

central pelo espaço que ocupa na zona de preocupações nutridas pelos historiadores 

profissionais com relação à legitimidade de sua prática profissional. Poder-se-ia 

argumentar que, longe de ser uma questão periférica, esta relação está sendo amplamente 

discutida e problematizada, dada a quantidade de grupos de pesquisa, trabalhos e eventos 

acadêmicos que formam-se em torno dela. Um argumento pouco convincente quando se 

nota, muitas vezes, a inabilidade de grande parte destes historiadores em manejar 

conceitos mais complexos que dizem respeito ao aspecto narrativo da História enquanto 

linguagem. Esse debate popularizou-se sobremaneira após a publicação do Meta-História 

por Hayden White em 1973, obra em que o autor analisa a História como “uma estrutura 

verbal na forma de um discurso narrativo em prosa” (WHITE, 1995), defendendo que a 

escrita historiográfica era sobremaneira determinada pelas concepções éticas, políticas e 

estéticas dos autores, mais do que por opções epistemológicas, isto é, a ideia de uma 

verossimilhança histórica estaria em segundo plano. Não é pouco compreensível o porquê 

de os historiadores terem se ressentido de tais reflexões, sobretudo com as comparações 

estabelecidas por White que comparam a historiografia aos gêneros literários.  

Seria um grande erro, porém, supor que tais reflexões devem ser deixadas de lado 

apenas por que desagradam à comunidade acadêmica, ou que tais proposições devam ser 

relegadas à lata de lixo da Teoria e rememoradas apenas como o exemplo do que não se 

deve fazer em historiografia, como comumente ocorre. Não são poucos os eventos e 

debates ocorridos nos meios acadêmicos que perpassam por esta questão, mas é difícil 

mensurar até que ponto de fato os historiadores repensam suas próprias atividades 

intelectuais sob este ponto de vista. Não se sugere aqui assumir que a História é um gênero 

ficcional – sugestão com a qual eu mesmo não simpatizo, haja vista que os estudos 

históricos assumem um caráter epistemológico próprio e distinto das demais Ciências 

Sociais, pela inserção da categoria do tempo nas análises – mas buscar perceber até que 

ponto a historiografia é, efetivamente influenciada pelos contextos sociais dos 
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historiadores, considerando que tal exercício poderia engrandecer enormemente a prática 

historiográfica. 

Conforme explicita Ciro Flamarion Cardoso,  

 
o lado positivo do pós-estruturalismo e do pós-modernismo consistiu 

em ter chamado a atenção para o poder constitutivo do discurso no 

aparecimento tanto dos sujeitos quanto dos objetos sociais. E, no caso 

da escrita da história, em salientar as estruturas retóricas, em especial o 

caráter narrativo dos escritos históricos como algo relevante na 

produção do sentido e do convencimento, bem como apontar que nem 

sempre é possível separar a forma e o conteúdo de um argumento. O 

imaginário social tem, sem dúvida, um papel de peso, antes pouco 

explorado, em temas como esses. O lado negativo do pós-modernismo 

– grave – está em absolutizar esse fator além de qualquer limite 

razoável. (CARDOSO, 2012, p. 236). 

 

 É possível para nós compreender as sínteses. Há que se perceber que é inegável o 

nível linguístico e narrativo na produção historiográfica, sem que para isso se perca de 

vista a possibilidade da escrita de verossimilhança histórica. Toda escrita, é, 

necessariamente, um ato estético. Esteja-se escrevendo sobre os impactos culturais da 

Segunda Guerra Mundial ou acerca do funcionamento do sistema nervoso central. É este 

aspecto que, inicialmente, White pretende abordar: a composição estética da escrita 

histórica, e compreender, numa “História da consciência histórica”, as formas como os 

historiadores e filósofos da história desenvolveram suas concepções, percebendo-as 

dentro de suas composições literárias. Não entendo a tese de White como uma afronta aos 

aspectos objetivos da escrita histórica – muito embora, como ele mesmo diz, nem sempre 

este seja o critério consciente utilizado pelos historiadores para escrever –, mas deve-se 

fixar certos contornos a ela, o que necessariamente nos leva a indagar quais seriam, 

portanto, as propostas teórico-metodológicas viáveis de construção de uma veracidade 

histórica. 

Levantaremos apenas duas: a reflexão em torno da construção dos tempos 

históricos realizada por Reinhart Koselleck e a pesquisa por meio da operação 

historiográfica proposta por Michel de Certeau.  Em Futuro Passado, Koselleck busca 

delinear uma das reflexões mais escorregadias dos estudos históricos, que seria a própria 

definição de tempo histórico. Provocativamente, o autor desenraiza a ideia de tempo 

cronológico do conceito de História, explicitando a cronologia como campo auxiliar da 

História, mas não inerente a ela. Como construção social, portanto, é possível reconhecer 

– e, por que não, historiografar? – o próprio conceito de tempo histórico, percebendo sua 

não-conexão a um tempo natural. Ainda assim, é possível reconhecer na análise do 

passado, a singularidade de certos períodos, apesar da diversificação das próprias esferas 

de significação dentro de um momento. As especificidades de um momento histórico – 

cujo reconhecimento é sempre necessariamente uma criação cronológica – em sua 

singularidade, seria uma forma de atestar a possibilidade de alguma veracidade do 

conhecimento histórico31. Dentro de uma mesma época e lugar podem coexistir (e 

frequentemente coexistem) diferentes regimes temporais, isto é, diferentes formas de 

sentir o tempo, mas mesmo essa disjunção pode ser vista como a singularidade de um 

                                                           
31 Embora isso deva ter ficado evidenciado no corpo do texto, não será demais reiterar que se está 

promovendo uma arbitrariedade no pensamento de Koselleck, cujo objetivo não era contrapor as posições 

de White, mas iluminar a discussão em torno do conceito de tempo histórico. Estamos “pegando 

emprestado” sua percepção da singularidade do tempo para denotar uma forma de perceber como a História 

pode ser concebida fora de seu caráter eminentemente estético.  
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tempo, que não se concebe como conhecimento objetivo pela imanência das experiências, 

mas pelo grau limpidez com que, juntas, estas experiências são capazes de atribuir a um 

tempo histórico – ainda que esta não seja a temática central do livro. Koselleck oferece 

uma percepção original para pensar os regimes de tempos: a de que o tempo sentido surge 

de um alinhamento entre passado e futuro, que assume sua semântica apenas com a 

reconfiguração das experiências futuras dos sujeitos de um já passado tempo presente. 

Conforme explica,  

 
A fim de garantirmos a unidade da história como ciência, devem ser 

desenvolvidas premissas teóricas que sejam capazes de trazer à luz 

tanto experiências passadas, completamente estranhas, como também 

experiências históricas que nos são próprias. Pois o nosso campo de 

pesquisa não se restringe apenas àquela história que desde os tempos 

modernos parece ter-se tornado o seu próprio objeto; ela abrange todas 

as histórias no plural, infinitamente diversas, que se contavam 

antigamente. [...]. É por isso que proponho a investigação das estruturas 

temporais que possam eventualmente ser próprias tanto à história no 

singular como às histórias no plural (KOSELLECK, 2006, p. 120).  

  

Ao conceber as estruturas temporais como espaço de experiência nós podemos 

estabelecer campos de experiência mais amplos e fixar a ação e mesmo a subjetividade 

de certos sujeitos em tempos melhor definidos. Poderíamos exemplificar tal situação 

desde simples questões materiais, como a impossibilidade de se falar em fotografia antes 

da invenção da máquina fotográfica – apesar de ser possível problematizar a relação das 

sociedades com suas produções imagéticas –, até questões subjetivas, como perceber as 

rupturas e permanências do imaginário cristão ao longo de quase dois mil anos de 

existência da Igreja Católica.  

 Num segundo momento, nos propomos a expor o conceito de operação 

historiográfica, segundo Michel de Certeau, como uma outra possibilidade de buscar a 

veracidade na História. É preciso dizer sobre os escritos de Certeau que sua concepção da 

escrita da História nutre semelhanças com a de Hayden White: ambos partem da noção 

de que o passado como objeto de pesquisa e o que dele se escreve são entes totalmente 

diferentes, ligados apenas pela intencionalidade do historiador e por sua própria vivência 

no fluxo temporal, bem como buscam, em seus trabalhos, analisar mais a escrita do que 

o passado como realidade posta. Iniciando o livro A Escrita da História de uma maneira 

nada ortodoxa, Certeau nos apresenta um texto marcado por infindáveis metáforas, 

construídas pelo itinerário posto pela textualidade de Michelet. “No sepulcro habitado 

pelo historiador não existe se não o ‘vazio’”, diz o autor, e logo a frente: “Após terem 

percorrido, passo a passo, a História da França, as sombras ‘retornaram menos tristes 

aos seus túmulos’. O discurso reconduziu-as para lá. Fez delas entes apartados. Ele as 

honra com um ritual que lhes fazia falta”. E conclui a primeira página de tal texto 

afirmando: “Esses espectros são acolhidos na escrita sob a condição de se calarem para 

sempre” (CERTEAU, 2013, p. XV). Ora, Michel de Certeau contraria grande parte da 

tradição intelectual que o antecedeu, ao tentar compreender o texto histórico como uma 

tentativa de presentificação do passado, ou seja, de reaver fatos, cenários e personagens 

e trazê-los de volta à vida. Pelo contrário, mais do que uma certidão de (re)nascimento, o 

texto histórico, em Michel de Certeau, é um atestado de óbito. Os mortos não serão 

retirados de suas tumbas, mas conduzidos de volta a elas. O historiador não é aquele que 

dá às sombras seu lugar na História escrita, mas aquele que, num exercício de alteridade 

entre o antes e o agora, na historiografia as sepulta de uma vez por todas. Assim como 

White, Certeau faz uma distinção radical e definitiva entre o passado e a escrita sobre ele, 
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e para Certeau, o historiador é um coveiro, pois, assumindo para si a responsabilidade de 

escrever sobre o passado e os sujeitos que nele habitam, é sua voz que o cria, não mais os 

mortos o pronunciam. Se a História é uma construção da escrita historiográfica, como se 

poderia conceber então a legitimidade de sua escrita com status de veracidade em 

contraposição à ficcionalidade de White? A partir do conceito de operação 

historiográfica, presente no mesmo livro de Certeau. O autor compreende que cada 

análise histórica efetuada por um historiador está implicada em uma situação histórica 

específica, sendo portanto impossível analisar as narrativas historiográficas de forma 

geral, mas sempre construídas problematicamente pela circunscrição da realidade de seu 

autor, assim, é cabível reconhecer a história, até certo ponto, como discurso, e dessa forma 

a verdade histórica surge numa relação quase dialética entre o presente e o passado, ou 

melhor, entre o agora do historiador e seu objeto de estudo. A relação conjugada entre o 

historiador e a fonte, portanto, é responsável pela origem de uma concepção histórica 

válida e validada socialmente.  

 Para fins deste trabalho, portanto, concebemos que é possível pensar os aspectos 

eminentemente “artificiais” e estéticos do trabalho historiográfico, sem necessariamente 

desvincular este trabalho de um chão social e de um status epistemológico mais amplo, 

aqui reconhecido pela possibilidade em distinguir a semântica dos tempos históricos 

como elemento de concretude de uma veracidade histórica e de fazer uma surgir uma 

reflexão legítima sobre um dado objeto do passado a partir da relação entre o sujeito 

cognoscente e a fonte histórica – e reconheça-se que não mais falo apenas de 

historiadores.  

 
VITRINES DO TEMPO: literatura como objeto e abordagem nos estudos históricos 

 

 Após tantas provocações, nos cabe, por fim, lançar uma pergunta chave: de que 

maneira a literatura pode interessar aos estudos históricos? São tantas as respostas para 

esta pergunta que torna-se difícil não fazer deste tópico apenas um conjunto de devaneios. 

Conforme foi dito anteriormente, todo e qualquer elemento produzido interessa à história, 

pois sendo produzido no tempo, em alguma medida pode revelar algo sobre a sociedade 

ou os sujeitos que a produziram ou de alguma forma estavam implicados na sua 

existência. Cada obra literária interage de forma bastante específica com seu meio, bem 

como foi construída sobre conceitos e perspectivas da ou das pessoas que a delinearam, 

de forma que é impossível estabelecer uma receita mais ou menos precisa sobre a pesquisa 

histórica com a literatura. Ainda assim, podemos nos utilizar de uma perspectiva lançada 

por Roger Chartier para compreender a questão. Segundo o autor, recorrentemente 

encontram-se duas formas de perceber as aproximações entre a História e a Literatura: 

uma “aproximação plenamente histórica dos textos”, tratando-se de  

 
identificar histórica e morfologicamente as diferentes modalidades da 

inscrição e da transmissão dos discursos e, assim, de reconhecer a 

pluralidade das operações e dos atores implicados tanto na produção e 

publicação de qualquer texto, como nos efeitos produzidos pelas formas 

materiais dos discursos sobre a construção de seu sentido. Trata-se 

também de considerar o sentido dos textos como o resultado de uma 

negociação ou transações entre a invenção literária e os discursos ou 

práticas do mundo social que buscam, ao mesmo tempo, os materiais e 

matrizes da criação estética e as condições de sua possível compreensão 

(CHARTIER, 2000, p. 197). 
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Nesta primeira perspectiva reconhecemos a multiplicidade de trabalhos 

imbricados no jogo de estabelecer interrelações entre o meio social e a produção literária. 

Vemos uma aproximação teórica, nesta perspectiva, entre Chartier e Antônio Candido, 

que entendia uma troca simbólica poderosa entre literatura e sociedade, na qual os 

elementos externos à obra, isto é, a realidade social do autor, frequentemente torna-se um 

elemento interno, sendo também possível perceber as formas como um texto literário é 

compreendido num dado grupo social bem como, até certo ponto, mensurar as 

apropriações que destes textos se fazem (CANDIDO, 2006). A segunda forma de 

perceber o texto literário historicamente, na proposta de Chartier, seria descobrir  

 
em alguns textos literários uma representação aguda e original dos 

próprios mecanismos que regem a produção e transmissão do mistério 

estético. Semelhantes textos que fazem da escritura, do livro e da leitura 

o objeto mesmo da ficção, obrigam os historiadores a pensar de outra 

maneira as categorias mais fundamentais que caracterizam a 

“instituição literária” (CHARTIER, 2000, p. 197).  
  

Esta vertente está visivelmente mais ligada às propostas estruturalistas e pós-

estruturalistas de análise textual. De qualquer forma, constituem, ambas, pontos de 

partida válidos para a compreensão do fenômeno histórico por meio da literatura, 

considerando sua utilização mais como fonte do que como objeto – embora virtualmente 

seja impossível utilizar uma produção literária como fonte num trabalho histórico sem 

recorrer a uma recuperação das condições de produção da própria obra, de forma que ela 

torna-se também objeto, ainda que não seja a intenção primária. É preciso reconhecer a 

temporalidade em que a obra está inserida, sem, contudo, fazer incidir sobre ela nenhum 

pressuposto extratemporal, isto é, analisar o texto literário e sua materialidade dentro das 

condições históricas e ela subjacentes. O autor exemplifica tal situação com a ideia de 

autoria, ao reconhecer que a ideia de um autor-pessoa ligado à escrita de uma obra é um 

fenômeno eminentemente moderno, e que tal dinâmica não se aplica necessariamente a 

todas as épocas.  

 Agora, há um conceito que nos ajudará a pensar a construção da narrativa 

historiográfica em diálogo com a literatura. Relativamente antigo, foi retomado na década 

de 90 do século passado pelo próprio Chartier, sob uma ótica nova e totalmente diferente, 

que seria a ideia de Representação. As representações não são reais ou irreais; estão 

suspensas entre o desejo de realidade e o de ficção. Antes de tudo, e como sua principal 

característica, o que define a representação é a ausência do objeto representado; ela ocupa 

um espaço no imaginário social que assegura a permanência de certos pressupostos 

autorizados justamente pela ausência do objeto. A literatura pode, ela mesma, ocupar esse 

espaço. A ficção pode construir-se como representação de um dado objeto, sendo 

possível, ao mapear os deslocamentos sociais em torno do contexto que se situa a 

produção literária, compreender os dispositivos de significação do próprio texto como 

fonte, à medida em que se percebem as relações interativas do contexto social mais geral. 

Conforme explica mais adequadamente Sandra Jatahy Pesavento,  
 

O imaginário compõe-se de representações sobre o mundo visível, do 

vivido e do experimentado, mas também sobre os sonhos, desejos e 

medos de cada época, sobre o não tangível nem visível, mas que passa 

a existir e ter força de real para aqueles que o vivenciam 

(PESAVENTO, 2006). 
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Analisando as representações contidas numa produção literária, portanto, é 

possível perceber diversos aspectos de uma dada realidade social.  O conceito de 

representação é, para nós neste momento, o fio condutor que nos permite pensar a 

literatura além da própria literatura; que a torna possível para a historiografia e legível 

para os historiadores.  

 
LEITURA E APROPRIAÇÃO DA FICÇÃO, OU COMO UTILIZAR UMA OBRA 

LITERÁRIA NA SALA DE AULA DE HISTÓRIA 

 

Enfim, a parte “divertida” deste trabalho. Fizemos uma série de reflexões que 

tiveram, basicamente, duas finalidades: a primeira, provar que há uma relação 

epistemológica entre a história e a literatura – composta tanto de aproximações quanto de 

distanciamentos –, e a segunda, provar que é possível estudar História por meio da 

Literatura. Então, de que maneira isto entra na sala de aula? As seguintes reflexões se 

tecerão a partir de 2 eixos; trata-se de um recorte teórico-metodológico retirado tanto de 

minha experiência como historiador da cultura como da de docente. Devo dizer que meus 

objetivos implicam o desenvolvimento de uma estrutura teórico-metodológica específica 

para conceber uma forma de utilizar a Literatura no Ensino de História, forma essa que 

dê conta das especificidades da literatura como fonte histórica e da riqueza semântica que 

esta fonte pode oferecer, sem perder o caráter eminentemente histórico dessas reflexões. 

O que proponho, como professor e pesquisador, é desenvolver um conjunto de reflexões 

que ajudem a pensar a literatura como um objeto-base na construção da consciência 

histórica32 no corpo discente, seja no nível fundamental, médio, ou mesmo no ensino 

superior.  

Surpreendo-me ao encontrar reflexões como a da pesquisadora Dislane Zerbinatti 

Moraes, que diz  
 

A disciplina de História tem acolhido com grande entusiasmo os objetos 

culturais, - obras literárias, cinema, fotografia, música, artes plásticas -

, que são analisados como documentos históricos e como recursos 

didáticos com o objetivo de propiciar aprendizagens de noções de 

História [...]  No que diz respeito à literatura, a pesquisa na área de 

História está se iniciando. Curiosamente a mãe de todas as linguagens 

é a última a ser abordada na sua dimensão pedagógica. Talvez porque 

sobre ela há a atenção dos professores de literatura, na disciplina 

específica e os professores de história façam incursões tímidas, 

esporádicas e despretensiosas. Talvez se sintam coadjuvantes em uma 

área que pertence a outros. 

 

De fato, a produção bibliográfica em torno da utilização da literatura no Ensino 

de História é consideravelmente menos volumosa quando comparada às pesquisas 

estabelecidas sobre a utilização de outras linguagens, como a fotografia, o cinema ou a 

música, com a exceção notável da literatura de cordel, que envolve um conjunto de 

problemáticas muito características. Além disso, a observação da pesquisadora sobre a 

forma como os professores de História sentem-se “intimidados” em lidar com a literatura 

também é verdadeira, apesar de que isso revela um problema mais amplo da Educação 

disciplinar de forma geral, que seria a dificuldade em apropriação de diferentes 

                                                           
32 Este conceito não é dos menos vistos e utilizados na produção acadêmica do Ensino de História. Aqui é 

entendido como a capacidade de discernir temporalidades históricas, estabelecendo uma alteridade entre o 

antes e o agora, e no processo, reconhecer as rupturas e permanências contidas no movimento do objeto 

proposto para reflexão. Em outras palavras, é a capacidade de pensar temporalmente.  
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instrumentos e recursos, comumente não utilizados dentro do campo da sua própria 

disciplina.  

A partir de minhas observações e leituras, creio ser seguro afirmar que há, 

basicamente, dois caminhos a se seguir na utilização da Literatura nas aulas de História: 

um primeiro que chamarei de abordagem sociológica, e um segundo que chamarei de 

abordagem interpretativa. O que tenho em mente é a perspectiva anteriormente apresenta 

em relação à construção da possibilidade de veracidade histórica; reitero que não busco 

confundir-me com um professor de literatura – muito embora avalie que uma parceria 

interdisciplinar no ambiente escolar possa ser bastante enriquecedora. Tenho em mente 

que a discussão em torno da utilização do conceito de semântica dos tempos históricos de 

Koselleck possa servir bem a um norte da ação pedagógica. Se considerar como um dos 

objetivos principais do Ensino de História o aprimoramento da consciência histórica – a 

capacidade de pensar temporalmente e de se perceber como sujeito inserido num processo 

histórico – e que a percepção das temporalidades é um meio seguro de se adquirir essa 

consciência, a reflexão em torno da utilização da literatura na tomada de uma consciência 

histórica ficará mais lúcida. De outro lado, temos a relação entre pesquisador e fonte 

histórica proposta por Michel de Certeau. Há uma produção considerável em torno das 

vantagens de levar fontes históricas para a sala de aula. Mas, devo dizer que, nas minhas 

experiências acumuladas até o presente momento, devo sugerir que existem significativas 

particularidades na fonte literária. Mas primeiro, vamos às abordagens.  

Na abordagem sociológica, a perspectiva é remontar um cenário social a partir dos 

elementos “externos” ao texto, recompondo a circularidade de um dado escrito. Isto 

implica analisar o texto como objeto cultural. E perguntar-se: Qual deveria ser seu 

público-alvo? Quem de fato o lia? Qual a tiragem dessa obra? Ela foi bem recebida? Se 

não, por quê? Em que locais ela mais circulava? Teve uma abrangência maior que outras 

obras publicadas no período? Por que outras obras da mesma época foram menos lidas? 

Em que suporte a obra circulou originalmente; folhetins, pergaminhos, jornais, volumes 

completos?  Qual a origem social do autor? Isso influencia a opinião de quem o lê? A 

origem social do autor de alguma forma determina seu público leitor?  

Pode-se pensar essa mesma abordagem a partir de campos amostrais maiores. Por 

exemplo: De que camadas sociais vinham os escritores do naturalismo no Brasil? Era a 

mesma de que vinham os do romantismo? Escritores de que regiões do Brasil eram mais 

lidos? E aqueles que vinham de outras regiões, por quê eram menos lidos?  E sobre o 

público leitor, as elites costumam ler que tipo de literatura? E as classes populares, o que 

mais leem? Podemos reconhecer a construção de identidades contidas nas obras? 

Poderíamos mapear a produção, por exemplo de uma literatura indígena? Uma afro-

brasileira? Poderíamos reconhecer o surgimento de uma literatura feminista? Uma 

literatura “panfletária” em prol dos operários, trabalhadores rurais ou categoria que o 

valha? 

Conforme se vê, a perspectiva da abordagem sociológica é, de fato, tornar cenários 

históricos mais reconhecíveis a partir da obra literária. Nesta modalidade, o conteúdo em 

si do texto importa menos do que os fatores relacionados à circulação e circularidade das 

obras em sua materialidade. Pode vir a ser bastante útil para perceber o funcionamento de 

estruturas sociais relevantes nos chamados programas oficiais ou bases curriculares, mas 

que normalmente aparecem apenas timidamente. Por exemplo, a utilização das obras de 

Machado de Assis a partir desta abordagem levaria inevitavelmente à discussão sobre a 

imprensa escrita, haja vista que boa parte de seus romances foi publicada em forma de 

folhetim. O estudo de certas obras panfletárias nas décadas de 20 e 30 poderia revelar que 

o Partido Comunista mantinha circuitos de circulação cultural próprios. A análise da 

composição material de obras temporalmente longínquas como os poemas de Gregório 
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de Matos, assim como das obras mais recentes da literatura brasileira de autores como 

Paulo Coelho poderiam deixar ver um circuito de circulação de impressos muitíssimo 

diferentes daquilo que se imagina. Para não falar de problemáticas sociais mais 

complexas, como as que poderiam surgir de uma análise da censura aos romances de 

Cassandra Rios. 

De outro lado, temos a abordagem interpretativa. Como se pode imaginar, esta 

abordagem se constrói a partir de uma leitura mais atenta das obras. Trata-se de 

reconhecer no texto elementos que de alguma forma ajudem a formular questões 

relacionadas a um dado contexto social. Dentro desta abordagem, por natureza mais 

ampla, as possibilidades da utilização da fonte são tanto mais tortuosas e escorregadias. 

As reflexões implicadas nessa abordagem surgem de observações mais aprofundadas no 

interior da obra, o que necessariamente provoca um afunilamento do tipo de 

questionamento surgido. No interior de um romance do século XIX, por exemplo, pode-

se analisar os processos das relações raciais na literatura naturalista, as representações da 

identidade regional na chamada geração de 30, a sexualidade na poesia colonial. Os 

exemplos seriam infindáveis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura é uma fonte promissora ao Ensino de História. Não creio que se 

possam levantar argumentos significativos contra esta proposição. Relegada por muito 

tempo a um campo periférico dos estudos acadêmicos no campo de ensino, a literatura 

como fonte histórica assume já há tempos um caráter central no campo da História 

Cultural e da História Social, havendo assim uma dissintonia na relação entre história e 

literatura como conteúdo no campo da historiografia acadêmica e na cultura histórica 

escolar. Considero que este campo seja bastante promissor para pesquisas no campo do 

ensino, e, não deixo de reiterar, fico surpreso que não tenha sido mais largamente 

explorado antes.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC: aprendizagem dos docentes cursistas 

para o ensino da leitura e escrita 
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Maria Katiene Sanita de Oliveira Pereira3 

 

 

RESUMO 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) visa promover a 

alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática até o 3° ano do Ensino Fundamental 

de todos os educandos do Brasil. Para o ensino de língua portuguesa, direciona instruções 

em volta da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Tendo em vista a 

alfabetização ser uma das prioridades do docente no contexto educacional, é necessário 

que este profissional tenha entendimento do que ensinar, a forma adequada para 

desenvolver este ensino, justificativa para tal ensinamento e quais as teorias que embasam 

sua prática. É nítido que o ensino da leitura e da escrita transita a formação continuada do 

PNAIC por completo, consequentemente nos foi despertado o interesse em refletir sobre 

a referida temática. Destarte, o presente artigo intenciona analisar quais estratégias 

pedagógicas são desenvolvidas pelos docentes participantes do curso do PNAIC para o 

progresso da leitura e escrita dos educandos, através dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do programa. O estudo foi baseado na Pesquisa Qualitativa, realizando 

conjuntamente uma entrevista com duas professoras cursistas. Ao longo da pesquisa foi 

perceptível a contribuição das orientações recebidas durante o curso, pois as docentes 

utilizavam estratégias para o desenvolvimento da leitura e escrita presentes no programa, 

como gêneros textuais, para instigar a leitura e aprimorar a interpretação, bem como, 

aplicam a produção escrita espontânea. Contudo, é notória a importância da formação 

continuada do PNAIC para a atuação das professoras alfabetizadoras, visto que os dados 

evidenciam que a aplicação das metodologias assimiladas no programa tem 

proporcionado resultados satisfatórios no que se refere ao processo de desenvolvimento 

da leitura e da escrita dos discentes. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Alfabetização. Estratégias. Formação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita é de suma importância para a vida dos 

educandos, tendo em vista que é a partir desses conhecimentos que eles passam a entender 

melhor o mundo a sua volta. Além disso, auxilia nas competências linguísticas e estimula 

a criatividade dos mesmos. 

O processo de alfabetização não é algo simples. Faz-se necessário que o professor 

esteja sempre buscando formas de melhorar sua prática, a fim de conseguir resultados 

satisfatórios em sua atuação. Tendo em vista a relevância deste processo, é preciso que o 

docente tenha entendimento do que ensinar, a forma adequada para desenvolver este 
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ensino, a justificativa para tal ensinamento e, também, quais as teorias que embasam sua 

prática. 

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) visa promover a 

alfabetização em Língua portuguesa e Matemática até o 3º ano do Ensino Fundamental 

de todos os educandos do Brasil. Para o ensino de Língua Portuguesa, direciona instruções 

em volta da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). O programa se estrutura 

em 4 eixos, sendo um deles a formação continuada, e para o ensino de Língua Portuguesa 

orienta estudos em torno do domínio do Sistema de Escrita Alfabética; do 

desenvolvimento das capacidades de Leitura e de produção de textos durante a 

escolarização; do aproveitamento dos conhecimentos das diferentes áreas pra ouvir, falar, 

ler e escrever sobre temas diversos; e da ludicidade como ferramenta para os processos 

de ensino e aprendizagem.    

 O ensino da leitura e da escrita transita a formação continuada do PNAIC por 

completo, isto posto nos foi despertado o interesse em refletir sobre a referida temática. 

O presente artigo intenciona analisar quais estratégias pedagógicas são desenvolvidas 

pelos docentes participantes do curso de formação continuada do PNAIC para o progresso 

da leitura e escrita dos educandos, através dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

programa.  

O estudo é fundamentado na pesquisa qualitativa, utilizando como metodologia a 

realização de entrevista com duas professoras cursistas. Utilizamos a entrevista 

semiestruturada para coleta dos dados e analisamos seguindo os princípios dos núcleos 

de significação, mediante os estudos de Aguiar e Ozella (2013). Dentre os núcleos de 

significação construídos a partir das entrevistas, dos quais dois abordaremos neste estudo: 

as modalidades de leitura que desenvolvem na sala de aula, e a produção escrita das 

crianças. 

 

O PNAIC COMO FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

O PNAIC é um programa que apresenta vários materiais didáticos para os 

professores trabalharem o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever dos 

educandos, tais como: livros didáticos, manual do professor, obras pedagógicas e acervos 

de dicionários de língua portuguesa, jogos pedagógicos de apoio a alfabetização, de 

Literatura e tecnologias educacionais de apoio, novos conteúdos para alfabetização, 

possibilitando, assim, aos docentes e alunos explorarem as melhores formas de utilização 

dos conteúdos (BRASIL, 2015). 

Além desses materiais, o programa orienta várias estratégias para desenvolver a 

leitura e a produção de texto, devendo estar presente na rotina do 1º ao 3º Ano do Ensino 

Fundamental. Uma das estratégias é a sequência didática, que permeia todo o trabalho 

pedagógico de forma interdisciplinar, ou seja, a leitura e a escrita transita a sequência de 

aulas e atividades em torno de um único tema. Assim, os professores aprendem 

metodologias que os ajudam a trabalhar com o desenvolvimento da leitura e da escrita em 

sala de aula. 

 

A LEITURA E ESCRITA COMO PAPEL CENTRAL NA EDUCAÇÃO 

 

Compreendemos a partir dos estudos de Oliveira (2008) que a leitura infantil pode 

se tornar estimulante quando as crianças são orientadas a ler desde cedo na escola. Sendo 

assim, é papel do professor ensinar a ler e a escrever, com o compromisso de tornar a 

criança leitora. As crianças no 1º Ano do Ensino Fundamental se encontram em fase de 

alfabetização e ao chegarem na escola reconhecem a importância da leitura e da escrita 
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na sociedade. Segundo Ferreiro (1985, p. 23) “[...] o que acontece no 1º ano tem reflexos 

não apenas na alfabetização, mas na confiança básica que cerca toda a escolaridade 

posterior”. Neste sentido, ao se alfabetizar, a criança precisa ser incentivada a continuar 

lendo e, para tanto, é necessário criar possibilidades de ensino. 

De acordo com Val (2006), além da relação que existe entre leitura e escrita, é 

importante refletir sobre como a alfabetização e letramento pode fazer parte do trabalho 

pedagógico. Os momentos de formação precisam considerar os componentes básicos da 

aprendizagem da escrita, sendo seus eixos: compreensão e valorização da cultura escrita; 

apropriação do sistema de escrita, leitura e produção de textos escritos. E esses eixos são 

contemplados para organizar no PNAIC os objetivos de aprendizagem de Língua 

Portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012) que compreende 

as estratégias de leitura e a inserção de vários materiais escritos que abordem vários 

gêneros textuais no intuito de formar alunos leitores. 

Percebemos, desta maneira, a importância dessa formação continuada, para que o 

professor contemple esses eixos em sua prática pedagógica. Pois a partir disso, as crianças 

se tornarão leitoras ativas durante toda sua escolarização conseguinte. Os trabalhos de 

fortificação e valoração da leitura e escrita devem ser iniciados desde cedo, onde seja 

possível que o aluno perceba a presença da escrita no seu cotidiano e entenda, também, a 

necessidade da leitura para resolver as mais diversas situações. 

 

AS MODALIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA 

 

No ciclo de alfabetização, o professor deve ser um inventor de estratégias 

didáticas para o ensino da leitura e da escrita, e principalmente para a formação da 

competência leitora. Para tanto, essas duas habilidades são incentivadas pela formação 

continuada do PNAIC, por meio de estratégias que valorize os conhecimentos que as 

crianças dispõem, bem como, favorecem novas descobertas, contribuindo para um ensino 

mais significativo para a realidade do educando. Essas estratégias podem ser, por 

exemplo, atividades com dinâmicas, ditados variados, produção de textos a partir de um 

outro final, brincadeiras lúdicas e entre outros. 

Pra este trabalho apresentamos a seguir dois núcleos de significação organizados 

pelas repetições de termos evidentes nas entrevistas realizadas com sujeitos. Quanto ao 

primeiro núcleo que aborda modalidades de leitura que as professoras identificadas como 

P1 e P2, respectivamente, desenvolvem na sala de aula, fica evidentes nas falas que:  
 

Eu trabalho leitura em sala de aula, as crianças não sabem ainda ler. 

Não leem ainda bem correto, mas eu faço a leitura para eles, e depois 

uns recontam e depois eu faço interpretação de texto oralmente.  

(P1, Patu-RN. Em fev. de 2019). 

 

  A professora P1 exemplifica em sua fala que utiliza a contação de histórias, e a 

recontação das mesmas pelos alunos, para posteriormente haver uma interpretação do 

texto, porém, percebemos que a referida professora não instiga a reflexão crítica entre os 

colegas, apenas questiona sobre os personagens, autores e passagens da história. 

Já a professora P2 descreve: 

 
Procuro trabalhar diferentes gêneros, como sugere o pacto: adivinhas 

parlendas, contos, fábulas, poemas, para assim, o aluno conhecer essa 

variedade de textos e assim se alfabetizar. (P2, Patu-RN. Em fev. de 

2019).  
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A segunda professora já consegue apresentar os gêneros textuais que usa para 

alfabetizar e que foram orientados pelo programa, mas não aborda como os desenvolve. 

As estratégias de leitura são inúmeras que vão desde a codificação até a compreensão e a 

produção do texto lido.  

É significativo reconhecer a necessidade de trabalhar com diferentes gêneros 

textuais para chamar atenção dos alunos quanto a importância da leitura, como enfocam 

as duas professoras entrevistadas, mas isso não garante significação das práticas docentes. 

Além disso, é preciso criar estratégias em que os alunos possam partilhar sua 

compreensão com os colegas, devendo comentar de forma crítico o que lê, para estimular 

uma interpretação mais profunda do que os mesmos estão lendo. 

O PNAIC orienta em seus objetivos que a leitura deve ser feita em voz alta, com 

fluência, em diferentes situações que possibilite a criança localizar informações explícitas 

e estabelecer relações entre um texto e outro, aspectos que não aparece nas falas dos 

sujeitos da pesquisa e são imprescindíveis na pratica pedagógica para a leitura e escrita. 

Quanto a produção de textos, nosso segundo núcleo de significação, a escrita exige 

outras capacidades que são adquiridas no processo de alfabetização, considerando seus 

usos e funções sociais. Sobre a produção escrita espontânea na sala de aula, as professoras 

entrevistadas falaram:  

Eu acho de grande importância para a criança, ela ter aquela autonomia 

de escrever e, graças a Deus, na minha turma tem umas crianças que 

escrevem, algumas escrevem tão bem, que eu me admiro. É muito 

gratificante.  (P1, Patu-RN. Em fev. de 2019). 

 

Ao falar da escrita com autonomia, P1 demonstra que dar oportunidade as crianças 

de pensar a escrita, mesmo elas cursando o 1º ano, são reconhecidas pela professora com 

potencial para produzir seus próprios textos. Porém, a mesma indica que apenas algumas 

tem autonomia de escrever, fato que ficou evidente na observação, as demais crianças, 

que não sabem escrever mais corretamente, não são instigadas a começar realizar suas 

produções. 

A professora P2 tem uma visão um pouco mais diferenciada: 

Uso a escrita espontânea, mas tem alunos que não querem tentar 

escrever do seu jeito, às vezes peço que ditem e escrevo no quadro, aí 

vou explorando as letras, as sílabas, os sons e vou pedindo que eles vão 

tentando escrever do seu jeito. (P2, Patu-RN. Em fev. de 2019). 

 

P2 não compreende que a escrita da criança passa por etapas conceituais, e por 

isso, ao invés de criar estratégias de produção espontânea da escrita, e posteriormente a 

sua apropriação da escrita, ela mesma dita e escreve no quadro, pois acredita que assim 

eles irão se alfabetizar e escrever sem faltar letras. Esta prática não condiz com as 

orientações recebidas pelo PNAIC, e a mesma limita a criatividade e autonomia do 

educando. 

O PNAIC orienta objetivos de aprendizagem no eixo da escrita que correspondem 

ao domínio dos aspectos dos Sistema de Escrita Alfabética para o professor possa criar 

situações de ensino em que a criança escreva por ter uma finalidade. “As crianças 

precisam aprender que, no planejamento da coerência do texto escrito, é sempre 

necessário levar em conta para que e para quem se está escrevendo e em que situação o 

texto será lido. (VAL, 2006, p.22) 

Dessa forma, observamos que as crianças não são estimuladas a realizar suas 

produções escritas espontâneas, demonstrando para elas, a finalidade e significação de tal 

ato. Deve-se apresentar a criança, situações do cotidiano da mesma, em que ela poderá 
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utilizar a escrita para se comunicar, efetivando assim o direito de aprendizagem orientado 

pelo PNAIC. 

Outro fato observados nas falas e observação da professora P1 é que a mesma não 

utiliza a ludicidade para desenvolver as suas atividades, como é orientado pelo programa. 

Podemos constatar em sua fala ao ser perguntada sobre como a mesma desenvolve com 

as crianças o trabalho para o aprendizado da variação das letras do alfabeto e da formação 

das palavras: 

Nessa daí, por exemplo, eles conhecem uma determinada palavra, aí eu 

pergunto a eles, vamos fazer uma palavra iniciada com o mesmo som 

inicial desta palavra, aí eles vão tentar fazer.  

 

Sentimos a necessidade de um trabalho mais voltado para o lúdico, pois nessa fase 

as crianças gostam e aprendem mais com algo concreto e palpável. A mesma utiliza uma 

forma mais tradicional de se trabalhar essa variação, o que não chamou atenção das 

crianças durante a observação.  

Outro fato que chama bastante atenção, é sobre a organização da sala, que apesar 

da mesma não praticar atividades lúdicas, possui uma sala extremamente ornamentada, e 

pouco aproveitada em sua prática. 

Observamos que ambas as professoras deram opiniões positivas sobre o programa 

do PNAIC, filtraram muitas coisas propostas pelo curso, porém não em sua totalidade. A 

professora P1 comenta:  
 

Eu acho que foi de grande importância... porque a pessoa já trabalhava 

dentro disso aí, mas não tinha aquele norte bem detalhado. Então, agora 

a pessoa já sabe, bem direitinho os pontos certos de se trabalhar. 

 

O programa atuou como um norteador para as mesmas, que possuíam uma 

orientação mais profunda sobre com efetuar a sua prática pedagógica de modo a garantir 

uma aprendizagem efetiva dos alunos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto a realização desta pesquisa ficou evidente quão importante foi formação 

continuada do PNAIC para as professoras alfabetizadoras. Os dados revelam que a 

utilização das metodologias aprendidas no curso tem trazido resultado satisfatórios 

quanto ao processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, dos educandos.  

Com a oferta de suporte de materiais didático-pedagógicos aos professores, 

consequentemente, contribuíram a concretizar o direito a uma aprendizagem 

significativa. Mas por outro lado, nem sempre se desenvolveu uma metodologia que 

compreenda as estratégias para o ensino da leitura e a aprendizagem da escrita adotadas 

pelo programa. Alfabetizar é uma tarefa, essencial para o sucesso dos alunos em toda a 

trajetória escolar, e possui imensa complexidade.  

Por este motivo, a formação do PNAIC para os professores já atuantes foi de 

extrema importância para a sua formação, dando-lhes a oportunidade de planejar aulas 

com mais recursos e qualidade, orientando os melhores caminhos a se seguir para 

assegurar a aprendizagem dos educandos com a estratégia de ludicidade, estimulando o 

aluno a ter autonomia no seu exercício.  

A alfabetização precisa ser repensada na prática docente, visto que em algumas 

situações, nem todos os professores demonstraram entendimento da escrita como uma 

atividade cognitiva, e precisa ser explicada como algo necessário ao cotidiano e a 
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comunicação, visto que exige esforço da criança e auxílio do professor para que avance 

em seu processo de apropriação do sistema de escrita e venham a se tornar crianças 

leitoras e escritoras. 

Contudo, a formação continuada oferecida pelo programa PNAIC rendeu bons 

frutos, e apesar da sua não totalidade de aplicação na escola, proporcionou inúmeros 

avanços se comparados com a ausência da referida formação. A formação serviu de norte 

para todas as professoras entrevistadas, e as mesmas aprenderam, mesmo que de forma 

tímida a trabalhar variados recursos antes ignorados. 

Portanto, propomos dar continuidade a pesquisa, observando pelo viés da 

formação continuada, e de que forma podemos oferecer minicursos, oficinas e diferentes 

meios para instigar uma prática docente mais produtiva, promovendo também que os 

docente possuam meios para tornar suas aulas mais lúdicas e interativas, onde os 

educandos sejam instigados a ler, interpretar, escrever de forma autônoma e que estas 

atividades sejam realizadas de forma prazerosa, indagando-os de forma crítica sobre as 

mais variadas questões  abordadas em sala de aula. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a fase silábica de uma criança de cinco 

anos em processo de alfabetização. Esse trabalho é recorte de pesquisa realizada durante 

o componente curricular Alfabetização e Letramento, ministrado no quarto período do 

curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Rio Grande do Norte 

(UERN), em que os assuntos abordados trouxeram para os alunos diversas oportunidades 

de problematizar acerca do processo de alfabetização e letramento de crianças. Como 

percurso metodológico, realizamos uma entrevista estruturada com fundamentos em 

Ferreiro; Teberosky (1999), Ferreiro (2001) e Teberosky; Colomer (2003). A entrevista 

aconteceu em duas etapas. A primeira das entrevistas consistiu na aplicação de duas 

atividades de escrita: ‘Prova do nome próprio’, na qual a criança escreveu o seu nome 

sem interferências externas, levando em consideração que o nome possui um grande 

significado para criança. Em seguida, foi aplicada a entrevista ‘Quatro palavras e uma 

frase’, assim, selecionamos quatro palavras do mesmo campo semântico, sendo uma 

monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Realizada esta exposição solicitamos que 

a criança escrevesse com base nas palavras que foram pronunciadas e em seguida 

formasse uma frase utilizando uma das palavras por ela escrita. No segundo momento foi 

uma atividade de leitura usando ‘Portadores de texto’, foram apresentados objetos com 

os quais a criança tinha familiaridade e se a mesma identificava sua funcionalidade. Nesse 

sentido por meio da metodologia aplicada e dos fundamentos teóricos estudados, 

identificamos que a criança pesquisada se encontrava no nível pré-silábico II, é nessa 

etapa que a criança passa a reconhecer algumas letras, sobre tudo as que formam seu 

nome,e utiliza dessas letras conhecidas na tentativa de escrever várias palavras diferentes. 

Dessa forma, percebemos a relevância dos estudos sobre a leitura e escrita na infância e 

compreendemos como o processo de alfabetização e letramento faz parte do cotidiano da 

criança. 

 

Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Nível Pré-Silábico. Alfabetização Infantil. 
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Este relatório apresenta o resultado de uma entrevista realizada com uma criança 

de cinco anos, chamada Victória Rebeka Teixeira Pinheiro39, ainda não alfabetizada, 

estuda em uma escola particular na cidade de Mossoró – RN. 

Pudemos observar, a partir de uma conversa com os pais, que a menina tem um 

desenvolvimento considerado por eles como comum, pois escreve seu primeiro e segundo 

nome de forma compreensível e reconhece quase todas as letras do alfabeto. De acordo 

com os pais, a menina realiza suas atividades escolares na aula de reforço todas as tardes, 

de segunda a sexta. 

Objetivamos com esta pesquisa verificar qual a hipótese silábica a criança 

entrevistada tem sobre o processo de escrita das palavras, tomando como pressuposto os 

conceitos dos autores estudados. Para isso, foi preciso compreender a bibliografia 

relacionada ao assunto e em seguida comparar os achados na entrevista com o que foi 

interpretado nas obras estudadas. 

Entre os métodos que propiciaram para o desenvolvimento deste trabalho está a 

realização de uma entrevista estruturada e de referenciais teóricos como Ferreiro e 

Teberosky (1999) que tratam dos níveis de evolução da escrita da criança, Ferreiro (2001) 

que traz conceitos e concepções acerca da escrita, Teberosky e Colomer (2003) 

analisando como a criança assimila informações e adquire conhecimentos a partir de 

textos. 

A atividade foi realizada na casa do irmão da entrevistada, localizada no bairro 

Alto da Conceição. A escolha do local se deu para que a mesma permanecesse em um 

ambiente familiar para que o diálogo fosse algo mais agradável. A pesquisa foi efetivada 

em apenas uma tarde.  

As entrevistas realizadas com a criança consistiram em observar e em seguida 

analisar a escrita da mesma que se encontra em processo de alfabetização. Nesse sentido 

foi divida em dois momentos: a primeira das entrevistas consistiu na aplicação de duas 

atividades de escrita: ‘prova do nome próprio’ e a ‘quatro palavras e uma frase’. A 

segunda entrevista foi uma atividade de leitura ‘portadores de texto’. 

A ‘prova do nome próprio’ se trata de solicitar que a criança escreva o seu próprio 

nome e o teste ‘quatro palavras e uma frase’ se constitui em selecionar quatro palavras de 

mesmo campo semântico obedecendo ao critério de número de sílabas: uma palavra 

polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e outra monossílaba e após é solicitado à criança 

que formule uma frase com uma dessas palavras escolhidas e a escreva.   

No outro momento realizamos o teste ‘portadores de texto’, no qual são levados 

alguns portadores de textos como rótulos, embalagens, revistas, livros, entre outros. Em 

seguida, esse material é exposto para criança, a fim de conhecer quais os portadores 

textuais que a criança tem familiaridade. A partir disso algumas perguntas são feitas para 

investigar a percepção da criança sobre o que está escrito.   

Por fim, percebemos a importância deste tipo de trabalho para formação de 

professores para que haja conhecimento do processo de construção das crianças em 

relação à leitura e escrita. 

 

DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Iniciamos tentando envolver a criança em uma conversa bem descontraída, para 

que ela não se sentisse intimidada, visto que era o primeiro contato dela com os 

entrevistadores. Assim perguntamos seu nome, sua idade, em qual escola ela estudava, o 

que ela queria ser quando crescesse e o que ela mais gostava de fazer. Victória Rebeka 

                                                           
39 Nome revelado mediante autorização dos pais da criança. 
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respondeu todas as perguntas iniciais de uma forma espontânea e sem timidez, então 

entregamos uma folha A4 branca e um lápis, e, antes de realizarmos os testes, fizemos 

uma sondagem com uma outra conversa sobre quais animais ela mais gostava. 

Solicitamos que Victória Rebeka escrevesse seu nome. Ao escrever, perguntamos 

para ela o que ela havia escrito e a mesma falou: “Victória Rebeka”, apontando com o 

dedo. 

Demos continuidade à entrevista com a escrita das quatro palavras e uma frase. 

Neste momento, a entrevistada já demonstrava bastante interesse em participar da 

atividade. Assim, escolhemos uma lista de palavras com animais. Essa escolha se deu 

porque a entrevistada contou durante a conversa inicial que quando crescesse gostaria de 

ser veterinária. As palavras utilizadas foram: Borboleta, Cachorro, Cobra e Boi. 

Atentamo-nos na maneira como Victória Rebeka escreveu cada palavra. Observamos, 

assim, que em todas as palavras escritas, ela utilizou letras de seu próprio nome, 

especificamente a letra Ó (com acento agudo) pertencente ao seu nome Victória. Após a 

escrita de cada palavra, pedíamos para que a entrevistada falasse o que estava escrito. 

Após a escrita das quatro palavras, perguntamos qual era o animal que a 

entrevistada mais gostava, com o intuito de formar a frase final. Ela respondeu que cobra 

era o seu animal preferido. Desta forma, a frase escolhida foi “Eu gosto de cobra”, que 

foi escrita com bastante entusiasmo pela entrevistada. 

A atividade com os portadores de texto foi realizada no mesmo dia da entrevista, 

então avisamos que havia outra atividade. Arrumamos a mesa com os portadores de texto 

como, rótulo de shampoo, encarte de supermercado, caixa de remédios, conta de energia 

elétrica, catálogo de roupa, calendário, bíblia, um livro infantil, um manual de ar-

condicionado e uma fatura de cartão de crédito. Depois de posicionar todos os portadores 

na mesa, convidamos a criança a sentar-se e observar aqueles objetos. Victória Rebeka 

mostrou conhecer a maioria dos portadores de textos, os que ela não conhecia, dava 

sempre respostas pertinentes e engraçadas. 

De modo geral, a criança demonstrou conhecimento sobre os portadores a partir 

das relações cotidianas, relacionando os produtos utilizados pelos pais e às propagandas 

que observa na televisão. 

 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético, que 

compreende a representação da cadeia sonora da fala pela forma gráfica da escrita. Para 

Magda Soares, no Glossário Ceale (2014), a alfabetização é a aprendizagem de um 

sistema notacional que representa, por grafemas, os fonemas da fala. A leitura e escrita 

são construções sociais e históricas, uma vez que, apenas os seres humanos são capazes 

de utilizar essas linguagens, a fim de comunicar-se com seus semelhantes. 

De acordo com Ferreiro (2001), a escrita é um sistema de representação da 

linguagem, não um processo de codificação, nesse sentido, as crianças no início da 

escolarização, no qual consiste o sistema de representação dos números e o sistema de 

representação da linguagem, enfrentam dificuldades semelhantes “às da construção do 

sistema, e por isso pode-se dizer, em ambos os casos, que a criança reinventa esses 

sistemas” (p.13). É importante deixar claro que não é que a criança vá reinventar as letras 

ou os números, porém, para que elas possam fazer uso desses elementos, precisam 

compreender o processo de construção e as regras de produção desse sistema. 

Dito isso, as crianças realizam produções espontâneas para compreender a 

natureza da escrita, que não são baseadas em cópias. “Quando uma criança escreve tal 
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como poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 

valiosíssimo documento que necessita ser interpretado” (FERREIRO, 2001, p.17). 

Portanto, a criança elabora um sistema de representação por meio de um processo 

construtivo, no qual ao enfrentarem problemas progridem regularmente bem como nas 

soluções que encontra em relação à tentativa de descobrir a natureza da escrita. Desse 

modo, Ferreiro; Teberosky (1999) afirma que a criança formula hipóteses sobre a escrita, 

e percorrem alguns caminhos, no qual podem ser representados pelos níveis pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético.  

Na entrevista realizada, após observar os escritos de Victória Rebeka na “prova 

do nome próprio” e em “quatro palavras e uma frase”, foi perceptível que a mesma se 

encontra no nível pré-silábico II. É nessa etapa que a criança passa a reconhecer algumas 

letras, sobretudo as que formam seu nome, e utiliza dessas letras conhecidas na tentativa 

de escrever várias palavras diferentes. 

 

Prova do nome próprio 

 

A primeira atividade que realizamos com a criança entrevistada, se denomina 

‘prova do nome próprio’, tendo em vista que o nome possui um grande significado para 

criança. 

Pelo nível que Victória Rebeka se encontra, ela conseguiu escrever o seu primeiro 

e segundo nome de forma compreensível, mas, faltando algumas letras.  

Sucessivamente, ao solicitar que a criança entrevistada lesse o que escreveu e 

apontasse sua escrita, ela conseguiu nos dizer qual seu nome, sem errar, e lembrava cada 

‘palavra’ que escreveu. 

 

Quatro palavras e uma frase  

 

Em relação à produção da criança em ‘quatro palavras e uma frase’, observamos 

que ao escrever as quatro palavras Victória Rebeka utilizou bastante letras do seu nome, 

como as letras K,Ó, A. Sempre lendo e apontando com o dedo o que tinha escrito.  Diante 

da escrita de Victória Rebeka e de nossas leituras sobre os níveis silábicos, notamos um 

traço marcante da fase em que ela se encontra, uma vez que não formou as palavras 

relacionando ao seu valor sonoro, mas se remeteu as letras de seu nome. 

Segundo Curto, (2000, p.31) “nesta bagagem, a criança já pode escrever qualquer 

coisa, ou seja, representar mediante signos específicos os nomes das coisas, das pessoas, 

etc. Algumas crianças, por exemplos, utilizam seu próprio nome para tudo, uma espécie 

de senha universal, que serve para escrever qualquer coisa imaginável”. 

 

Portadores de texto  

 

No que diz respeito à atividade “portadores de texto”, Victória Rebeka mostrou 

conhecer a maior parte dos portadores que levamos, expressando seus conhecimentos 

prévios sobre eles. Então, começamos a perguntá-la: “você sabe o que são estes objetos?”. 

E ela respondeu: “sim”. Prosseguimos, perguntando “Quais desses vocês conhece?” e 

apontando para alguns portadores ela disse que conhecia. Pedimos então para que ela 

dissesse o que era cada um daqueles objetos. 

Abaixo o quadro com os portadores e com o conceito da criança sobre os objetos: 

QUADRO 1 – Conceitos sobre objetos 

Xampu “Xampu”  
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Encarte de supermercado “Revista de compras” 

Conta de energia elétrica “Contas de luz” 

Calendário “Calendário para ver o dia”  

Caixa de Remédio “Remédio” 

Bíblia  “Bíblia de igreja”  

Manual do ar-condicionado  “Papel do carro do meu pai’’ 

Livro infantil “É a história da bela” 

Catálogo de roupas  “Catálogo de roupas que minha mãe vende”  

Fatura de cartão de crédito  “Contas do meu pai” 

Fonte: Autoria própria 

O que mais nos chamou atenção foi a maneira em que ela identificou o xampu, 

pois perguntamos como ela sabia que era xampu e não condicionador, e ela respondeu: 

“Minha mãe falou que a palavra xampu se escreve com dois o”40. De acordo com 

Teberosky e Colomer (2003), a criança constrói hipóteses a partir da interação com a 

escrita. Tais hipóteses aproximam-se com a pesquisa realizada. Especialmente quando 

Victória Rebeka nos fala que o xampu se escreve com dois o, percebemos com isso que 

ela identifica a vogal ‘o’ dentro do nome ‘shampoo’. Para as autoras, essa hipótese 

acontece devido ao conhecimento das letras, bem como a relação que a criança faz que 

quando existem várias palavras próximas, estas se combinam e, consequentemente, pode-

se ler. Do mesmo modo ocorreu com a conta de energia elétrica, ela reconheceu que 

aquele formato pertencia a algum tipo de conta e que essa conta seria a de luz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para fazer relação entre os vínculos teóricos e as perspectivas práticas foram dos 

referenciais teóricos citados, como Ferreiro; Teberosky (1999) que abordam a evolução 

da escrita das crianças, uma vez que falam como os sujeitos criam hipóteses acerca do 

sistema de linguagem nos possibilitam uma visão diferenciada da construção da criança 

em relação à escrita. 

Buscamos em Ferreiro (2001) reflexões sobre a alfabetização, e como é 

importante a escrita na vida do ser humano. Pode-se perceber também as etapas que a 

criança desenvolve ao iniciar o processo de escolarização. Em Teberosky e Colomer 

(2003), deparamo-nos com uma proposta construtivista para ler e escrever, na qual se 

discute que a leitura e escrita não estão apenas nas matérias escolares, mas também se 

encontram fora da sala de aula.  

Percebemos a necessidade de que as crianças tenham contato com ambientes ricos 

em experiência de leitura, pois precisam compreender como funciona o sistema de 

linguagem e escrita, contudo, é um processo de construção e cada etapa deve ser 

valorizada, evidenciando que cada criança possui suas características e singularidades, 

bem como seu tempo e, por isso, não deve ser comparado ao de outras crianças, pois 

existem vários fatores, tanto biológico quanto social, que envolvem o processo de 

aquisição da língua escrita.  

Uma das primeiras coisas que a criança aprende é a escrita do seu próprio nome, 

esse momento é de grande importância, sendo necessário o estimulo a essa escrita, pois é 

algo que faz parte da sua identidade. 

Concluímos que a construção desse trabalho foi de grande relevância para o nosso 

processo de formação pedagógico e nos proporcionou um novo olhar sobre a escrita das 

crianças em qualquer fase que se encontrem. 

                                                           
40 Referindo-se à escrita americana da palavra presente nos tubos, ou seja, shampoo. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende descrever e analisar a prática de ensino de literatura 

brasileira em sala de aula, bem como o papel do texto literário para a formação do leitor 

no Ensino Médio. Desse modo, verificamos o conteúdo e a metodologia privilegiados 

pela professora, assim como o seu posicionamento frente ao texto literário e a relação 

entre o aluno leitor e o texto. Esse trabalho foi realizado por meio da observação da prática 

docente, no decorrer de cinco aulas de literatura brasileira, em uma turma do 3° ano do 

Ensino Médio, de uma escola pública estadual, na cidade de Afonso Bezerra – RN. Para 

respaldar esta pesquisa, discutiremos com as reflexões de Antonio Candido (1995), que 

acredita ser a literatura uma necessidade universal do ser humano. Considerando os 

problemas que a escola pública enfrenta e a literatura como faz parte do contexto escolar 

também está inserida, e os possíveis meios para abordá-la nas salas de aulas, utilizamos 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), os quais destacam a importância do 

trabalho com o texto literário incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto 

tratar-se de uma forma específica de conhecimento. Contudo, foi possível verificar que, 

apesar de haver um certo desinteresse em se trabalhar a literatura nas aulas, ainda existem 

práticas que promovem o letramento literário. A partir da observação da prática docente, 

destacamos a importância da escola estimular a leitura literária com o intuito de despertar 

no aluno o gosto pelos mais variados gêneros, afim de trabalhar as interpretações e 

impressões do aluno, considerando que essa seja uma prática social que irá ajudar a 

desenvolver o senso crítico. 

   

Palavras-chave: Prática de ensino. Texto literário. Formação do leitor.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura exerce um papel de suma importância na sociedade, por meio dela o 

leitor exercita sua imaginação, despertando o interesse pelo o novo e expandindo sua 

visão de mundo. Além de desempenhar tal função com o leitor, também é capaz de ser 

objeto de estudo para análises científicas, pois é eficaz em expor criticamente, ações, 

comportamentos e costumes de povos e, ainda, construir identidades de nações.  

Porém, quando se trata do ensino da literatura, vê-se, ainda, grande fragilidade no 

âmbito escolar. Na Educação Básica ela é apresentada de forma fragmentada: no Ensino 

                                                           
41 Graduanda de Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
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Fundamental, a literatura aparece, quase sempre, como pretexto para se estudar os gêneros 

textuais; e no Ensino Médio é que se tem aulas voltadas para a temática, porém a 

metodologia empregada para esse ensino, muitas vezes, contribui para desestimular o 

interesse do aluno pelo texto literário. É nessa perspectiva que o mediador tem que 

trabalhar, tendo em vista que cabe a ele encontrar formas, métodos e estratégias que 

cativem o aluno e despertem o gosto pela literatura, mostrando sua importância para a 

construção de uma sociedade. 

Nesse sentido, o presente trabalho trata de um estudo qualitativo e bibliográfico, 

desenvolvido a partir de um relato de experiência, realizado no início de 2018, para fins 

de obtenção de nota parcial na disciplina Literatura Brasileira I, do curso Letras – Língua 

Portuguesa, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. A pesquisa foi 

executada mediante observações de cinco aulas de literatura em uma turma do 3° ano do 

Ensino Médio, de uma escola pública estadual, na cidade de Afonso Bezerra – RN. 

Pretendemos, aqui, descrever e analisar aspectos metodológicos da prática docente do 

ensino de Literatura em aulas de Língua Portuguesa, bem como o papel do texto literário 

para a formação do leitor no Ensino Médio.  

Para tanto, utilizaremos como suporte teórico as ideias de Antonio Candido 

(1995), Graça Paulino e Rildo Cosson (2009), Hélder Pinheiro (2006), Maria Valdênia da 

Silva (2008), que fazem uma vasta discussão, cada um com suas concepções, do tocante 

à literatura e do ensino dela na Educação Básica. Metodologicamente, topicalizaremos os 

conteúdos, dispondo em primeiro momento toda a fundamentação teórica, logo depois, 

discorreremos sobre a observação das aulas, detalhando os processos metodológicos 

utilizados pelo mediador, e, por fim, mostraremos nossas considerações a respeito do 

estudo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Literatura: um estudo em sala de aula 

 

O ensino de literatura no Brasil tem passado por dificuldades para se tornar mais 

eficiente, pois levando em consideração que ela não é bem vista pelos jovens, quando se 

menciona um texto literário, por desconhecerem sua importância, geralmente, os alunos 

fazem pouco caso. De acordo com Pinheiro (2006), o ensino de literatura para os alunos 

do nível médio tornou-se: 
 

[...] não um encontro pessoal com uma determinada obra, mas um 

tormento, uma vez que têm que decorar uma lista relativamente longa 

de autores e obras, características de estilos de época, afora as fichas de 

leitura (que agora mudaram de nome) para serem respondidas. O 

mecanicismo é a moeda corrente, com algumas poucas exceções. E esse 

tormento, nalgumas escolas, saiu do ensino médico e chegou até a 

sétima série do ensino fundamental. Ouvi muitos alunos do ensino 

médio a afirmação de que gostam de ler mas gostam de aula de 

literatura. (p. 114) 

 

Nesse sentido, o motivo pelo qual os alunos gostam de ler, mas não gostam da 

aula de literatura pode estar relacionado ao modo como ela é apresentada para eles, isto 

é, à forma como está sendo ensinada. Nas salas de aula, é possível observar um ensino de 

literatura no qual o trabalho com o texto literário esbarra em um ponto de vista pré-

fabricado de análise, saindo do conteúdo do livro didático ou da metodologia do professor.  

Porém, se faz necessário saber que a literatura é imprescindível para a formação 
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do aluno, tanto no aspecto emocional, quanto no social. Sendo assim, o estudo do texto 

literário incentiva a imaginação e colabora para que o aluno tenha uma visão crítica e 

reflexiva a respeito do mundo, possibilitando a melhoria de suas habilidades de leitura e 

escrita. Que, de acordo com os PCN (1997): 
 

É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 

práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma 

específica de conhecimento. Essa variável de constituição da 

experiência humana possui propriedades compositivas que devem ser 

mostradas, discutidas e consideradas quando se trata de ler as diferentes 

manifestações colocadas sob a rubrica geral de texto literário. (p. 24). 

 

No entanto, em termos gerais, não é bem assim que funciona o ensino da literatura. 

Diante da quase escassez literária que se vê em sala de aula nos últimos tempos, é 

perceptível o quanto os alunos se encontram ociosos e limitados de cultura. Resultado, 

esse, que se espelha no reflexo da sociedade, a qual não considera a relevância da 

literatura no cotidiano escolar e para à vida. No entanto, partindo do que Candido (1995) 

propõe sobre a literatura, acreditamos que: 
 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que 

explica inclusive o papel contraditório, mas humanizador (talvez 

humanizador porque contraditório). Analisando-a, podemos distinguir 

pelo menos três faces: (1) ela é uma construção de objetos autônomos 

como estrutura e significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, 

manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) 

ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa 

e inconsciente. (p. 6)  

 

Assim, a literatura é parte do contexto social em que é produzida, pois está ligada 

ao homem por meio da ficção e das ideologias. Dessa forma, ela age como instrumento 

para a construção do intelecto humano ou, ainda, pode atuar como um paradoxo, 

construindo ou desconstruindo o homem ao mesmo tempo. Sendo assim, se faz necessário 

ter controle sobre ela e aprender usá-la como meio de integração e composição do ser. 

Então, é nesse aspecto que Silva (2008, p. 47) acredita que “o aluno leitor necessita 

perceber a importância da leitura literária para si mesmo, observando que seus efeitos 

permanecem provocando mudanças ao longo de sua vida”. Diante disso, o aluno precisa 

entender que, a partir da literatura, nos formamos seres críticos e com uma visão de 

mundo mais ampliada. 

Mas, para tanto, Kleiman (2002, p. 15) expõe que “para formar leitores, devemos 

ter paixão pela leitura”. Levando isso em consideração, observa-se que há a necessidade 

de o professor ter conhecimento na área específica de leitura, pois, assim, facilitará seus 

métodos de ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Visto que, quando 

o professor possui o domínio do conteúdo conseguirá usá-lo de maneira adequada e até 

criativa. Seguindo essa ideia, Kleiman (2002) ainda sugere que: 
 

Na aula de leitura, em estágios iniciais, o professor serve de mediador 

entre o aluno e o autor. Nessa mediação, ele pode fornecer modelos para 

a atividade global, como pode, dependendo dos objetivos da aula, 

fornecer modelos de estratégias específicas de leitura, fazendo 

predições, perguntas e comentários. (p. 27) 

  

Por falta de uma abordagem como essa, nos momentos inicias de estudo, que 
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vemos alunos dispersos em aulas de leitura e literatura. A partir disso, ouve-se, 

corriqueiramente, reclamações sobre a postura do nosso aluno em relação a esses 

aspectos. Não tentando generalizar, mas a realidade é que a maioria não tem apreço algum 

pelo ato de ler e se envolver com tal atividade. Infelizmente, essa situação, constante em 

nossas escolas, ocorre como resultado às práticas desencorajadoras da leitura forjadas no 

aluno no próprio meio escolar, desde a alfabetização. 

 Nesse aspecto, concordando com Kleiman (2002, p. 16) quando diz que 

“ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não consegue 

extrair o sentido”, nos faz pensar em como uma criança, em processo de inserção na 

leitura, se sente ao ter que, além de procurar compreender o que está escrito em um texto, 

tem que, ao mesmo tempo, observar as regras e as convenções da língua. Essa atividade 

se torna realmente difícil, que, por sua vez, se torna enfadonha, maçante, enervando um 

ato que deveria ser prazenteiro para essas crianças. 

Bem se vê, então, que há a necessidade de o professor ter conhecimento na área 

específica de leitura, literatura e que, trabalhando textos, ao invés de vê-los como um 

conjunto de elementos gramaticais, forneça modelos de estratégias características de 

leitura, evitando a propagação de concepções antiquadas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como já se sabe, o corpus deste artigo se baseia em um relato da observação de 

prática docente. Esse tipo de atividade permite que o aluno-observador tenha contato com 

o seu futuro campo de atuação, a docência. Essa é uma técnica de coleta de dados, que 

não consiste em apenas ver ou ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se 

desejam estudar, elemento básico de investigação científica, utilizado na pesquisa de 

campo como abordagem qualitativa. Auxilia o pesquisador na identificação e a obtenção 

de provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas 

que orientam seu comportamento, sujeita o pesquisador a um contato mais direto com a 

realidade. 

Com esse intuito, saímos da teoria da sala de aula e passamos a observar a prática, 

mais precisamente nas aulas de Língua Portuguesa em uma turma do 3° ano do Ensino 

Médio, de uma escola pública estadual, na cidade de Afonso Bezerra – RN. Levamos um 

período de cinco aulas a observar, que nos permitiu apreciar e compreender a forma de 

como está sendo desenvolvido o ensino de literatura nas aulas do nível médio da 

Educação Básica, bem como, adquirir conhecimentos acerca das construções das práticas 

educativas.  

A partir dessa observação, pudemos analisar a metodologia empregada pelo 

docente em aula, que será relatada com mais detalhes nos subtópicos a seguir. O relato 

das aulas a serem apresentados aqui é uma tentativa de conhecer e expor a relação e a 

interação entre professor e alunos, o envolvimento dos alunos em relação às aulas, o 

conteúdo selecionado e os aspectos metodológicos da prática docente. 

 

Relação professor x aluno 

 

Cabe ao professor desenvolver atividades em sala de aula que promovam a 

socialização e a interação entre os alunos, buscando também estratégias que tornem a 

aprendizagem, dos discentes, mais interessante. Isso faz com que os alunos apresentem 

mais dedicação pelo assunto e/ou matéria a ser estudada. Assim, “a interação social em 

situações diversas é uma das estratégias mais importantes do professor para a promoção 

de aprendizagens pelas crianças” (RCNEI, 1998, p. 31 apud. FRANÇA, 2018) – e isso 
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não se dá apenas as crianças, mas cabe a todas as faixas etárias e níveis de ensino.  

Nesse sentido, durante a observação, percebemos que havia boa harmonia entre o 

professor e os alunos. O professor sempre estimulava a interação, tanto durante as 

atividades, quanto durante as conversas e debates. Buscava, também, sempre retomar ao 

que já foi discutido na aula anterior para fixação das ideias já trabalhadas. 

Resumidamente, o professor conseguia promover um ambiente de aprendizagem mais 

significativo para que houvesse maior aproveitamento do rendimento dos alunos. 

 

Relato de observações da prática docente 

 

Neste momento, iremos relatar as atividades trabalhadas e os métodos utilizados 

pelo professor em sala de aula no decorrer do tempo em que passamos observando. Foram 

dois dias, os quais passamos tomando notas para a realização e produção do relatório de 

campo. 

 

Primeiro dia de observação (duas aulas) 

 

Nessa aula, o professor fez a retomada e a discussão sobre um documentário (Eu 

e os Anjos) assistido numa aula anterior. Logo após a turma foi dividida em duplas, o 

professor fez a distribuição de algumas poesias de Augusto dos Anjos (1884 – 1914), 

grande nome do Pré-modernismo brasileiro, para que os alunos realizassem a leitura. Foi 

organizada uma roda de conversa, na qual fizeram a declamação e a análise de um dos 

poemas trazidos, contando com a participação de todos os alunos presentes. No decorrer 

dessas duas aulas, eles discutiram sobre os aspectos do poema e, principalmente, sobre a 

agressividade do vocabulário usado, ou seja, sobre a linguagem utilizada, que é uma 

característica marcante nos escritos do autor.  

Imagem 1 – Roda de conversa 

 
Fonte: fotografadas pelas autoras. 

 

Imagem 2 – Roda de conversa 
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Fonte: fotografadas pelas autoras. 

 

Imagem 1 – Declamação dos poemas na roda de conversa 

 
Fonte: fotografadas pelas autoras. 

 

Ao fim das aulas, o professor propôs para o dia seguinte uma atividade de fixação 

diferente do convencional, que seria uma espécie de Varal Literário com a leitura 

dramatizada dos poemas trabalhados. Para tanto, os alunos foram divididos em grupos, e 

todos puderam levar cópias dos textos de Augusto dos Anjos para ensaiarem e 

organizarem tudo para a apresentação no dia seguinte.  

Foi possível observar, nesse primeiro contato, que o professor utiliza de uma 

prática de leitura que estimula a autonomia do aluno na interpretação dos textos. A 

atividade escolhida pelo professor, permitiu a participação de todos os alunos e que, a 

divisão em duplas e a roda de conversa, possibilitou uma interação proveitosa entre os 

alunos. Além disso, ele foi feliz na escolha do autor, Augusto dos Anjos, pois possibilitou 

tratar e relacionar as características da sua escrita e ideias com a história da literatura 

nacional, cumprindo com o que se espera ser atingido numa aula de Língua Portuguesa 

do Ensino Médio.  
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Segundo dia de observação (três aulas) 

 

No primeiro momento dessas aulas, professor e alunos organizaram e decoraram, 

em ajuda mútua, a sala para a exposição. Logo em seguida, deram início as apresentações, 

contando com a participação unânime da sala dividida em cinco grupos.  

O Varal Literário foi um sucesso, funcionou da seguinte forma: os discentes 

expunham análises de poemas pré-selecionados e realizavam a leitura dramatizada dos 

mesmos. O professor deu autonomia aos alunos, deixando-os livres para escolherem a 

maneira que mais lhes provessem de apresentar os poemas de Augusto dos Anjos. Alguns, 

apenas recitaram timidamente, outros mais ousados encenaram à sua maneira. Ao final 

de cada apresentação, todos os alunos aplaudiam e gritavam, demonstrando satisfação no 

que estavam vendo e fazendo. Após o término das apresentações, foram pendurados no 

varal os poemas trabalhados por cada grupo.  

Mais uma vez o professor buscou recursos para tornar a aula produtiva e 

interessante, além de incentivar o trabalho em equipe. Essa atividade, mais que interativa, 

possibilitou ao leitor estabelecer uma relação entre o texto literário e a vida e promoveu 

uma visão atrativa da literatura para o aluno, na qual puderam fazer suas observações e 

expressá-las com certa autonomia, inspirados nos poemas de Augusto dos Anjos. 

Imagem 1 – Varal Literário 

 
Fonte: fotografada pelas autoras. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

Com base na experiência vivenciada em sala de aula, observamos que é possível 

utilizar estratégias lúdicas no ensino de Literatura, que podem ajudar a promover o 

letramento literário. Sendo que este, para Cosson e Paulino (2009), requer: 
 

[...]o contato direto e constante com o texto literário. É, aliás, esse 

sentido básico do letramento literário. Sem esse contato, a vivência da 

literatura não tem como efetivar. À escola e ao professor cabe, pois, 

disponibilizar espaços, tempos e oportunidades para que esse contato se 

efetive. (p. 74) 

 



139 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Assim, a experiência da observação abordada neste artigo, nos permitiu concluir 

que, apesar de todos os desafios presentes na prática de ensino de literatura, a adesão à 

práticas inovadoras possibilita transformar esse ensino, permitindo gradativamente uma 

aproximação do aluno com o texto literário.  

Cabe ao professor, como mediador de conhecimentos, transformar a leitura em 

instrumento de letramento literário. Para que isso aconteça, o professor deverá buscar 

metodologias que aproximem o aluno do texto literário, despertando a sua criatividade e 

seu senso crítico. Que, de acordo com Cosson e Paulino (2009, p. 74), o ensino de 

literatura “deve dispor de um espaço curricular, seja dentro do ensino da língua, seja como 

uma disciplina à parte, com atividades sistematizadas e contínuas envolvendo textos 

literários que devem ser desenvolvidos dentro e fora da sala de aulas”.  
Além disso, é considerável destacar que ao se prenderem a leituras de obras 

fragmentadas, presentes apenas no livro didático, os professores acabam comprometendo 

o ensino de literatura e causando um certo distanciamento por parte do aluno. A respeito 

disso, Cosson e Paulino (2009) ainda afirmam que é:  
 

[...] importante que o aluno compreenda que a literatura se faz presente 

em sua comunidade não apenas nos textos escritos e reconhecidos como 

literários, mas também em outras formas que expandem e ajudam a 

constituir o sistema literário. Nessa perspectiva, é importante que sejam 

explorados, com os textos literários, textos de tradição oral, doa meios 

de comunicação de massa, de outras manifestações artísticas, 

mostrando como a literatura participa deles e eles participam da 

literatura. (p. 75) 

 

 Contudo, para que esta situação seja revertida, é necessário que o professor não 

busque apenas embasamentos teóricos sobre o estudo da literatura, mas também, estar 

sempre em contato com a leitura e buscando a todo momento se reinventar. 

Em suma, a observação da prática docente e a pesquisa realizada para esse 

trabalho, possibilitou-nos a aquisição de uma visão parcialmente aprofundada a respeito 

de como a literatura é abordada no âmbito escolar. Parcial, porque não podemos basear o 

ensino da literatura numa escala mais ampla com apenas cinco aulas observadas numa 

cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte. Além disso, com essa experiência, 

também refletimos e ampliamos nossos métodos para aplicar a literatura em sala, 

observando como o discente interage de acordo com a metodologia abordada. Portanto, 

esse trabalho resultou em uma melhoria na nossa qualificação acadêmica como discentes 

do curso Letras Língua Portuguesa, nos preparando para atuar e desempenhar bem nossa 

função na área. 
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RESUMO 

A pesquisa ora apresentada tem como objetivo investigar as relações entre leitura de 

Literatura Infantil e o processo de familiarização da criança com os seus direitos e o 

exercício da cidadania. O referente estudo surge da inquietação sobre o entendimento do 

que é literatura e o seu potencial no debate sobre os direitos humanos desde a mais tenra 

idade. Assim, interessa-nos analisar o desenvolvimento do imaginário coletivo infantil, 

através de leituras literárias, investigando os artifícios lúdicos e metodológicos utilizados 

para a explanação da temática dos direitos das crianças. Como percurso metodológico foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica sobre o tema (COLOMER, 2017; BRITTO, 2013; 

CADEMARTORI, 2010; MELLO, 2016); pesquisa documental contemplando a análise 

dos direitos das crianças e da cidadania, presentes na Constituição Federal (1988); na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); em documentos curriculares como 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) e Base Nacional 

Comum Curricular para Educação Infantil (2017/2018). Foram analisadas ainda três 

obras de Literatura Infantil do Programa Nacional do Livro Didático (2013/2015), tendo 

como base a presença dos seguintes temas: apresentação dos direitos do cidadão, 

possíveis violações desses direitos e o exercício da cidadania. As obras são “De mãos 

dadas: às crianças de toda parte do mundo” (2011), “Ser criança é... Estatuto da Criança 

e do Adolescente para crianças” (2013), “O livro das combinações: quando um país joga 

junto” (2012). Compreende-se que, ao ser incorporado o livro de literatura infantil dentro 

da escola, este pode contribuir para fomentar reflexões que, conforme as legislações e 

diretrizes nacionais devem influir na percepção da criança enquanto sujeito de direito, e, 

assim, desenvolver sua consciência político-cidadã. A Literatura Infantil permite o 

diálogo sobre a temática, de forma lúdica e apropriada para cada idade, sendo de grande 

auxílio para os professores na elaboração de atividades que possibilitem a compreensão 

de si enquanto sujeitos históricos e de direitos. 
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Os momentos históricos, as evoluções do pensamento científico e as conquistas 

sociais de uma determinada época, colocam-nos diante de reflexões acerca das relações 

entre educação escolar e vivência social, pois, ambas, possuem uma composição 

elementar comum: a formação humana.   

A Terceira Carta Pedagógica de Paulo Freire (2000) anuncia que, “se a educação 

sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 

p.31,2000). Em face desta perspectiva, os estudos de Andreola (2011) ressaltam que, a 

educação deve ir para além das problemáticas de sala de aula, propondo, como 

intervenção social, uma pedagogia das urgências planetárias que tendem à construção de 

um mundo mais humano e solidário.  

Em nosso país, as compreensões atuais e divergências nos posicionamentos 

sociais – nas variadas temáticas – podem se caracterizar, em alguns casos, como desafios 

ao exercício da criticidade e da compreensão de mundo. Sendo, então, indispensável 

reconhecer em si um sujeito histórico e de direitos, para, assim, construir uma cidadania 

coletiva democrática, em respeito ao disposto na nossa constituinte e demais legislações 

componentes do ordenamento jurídico nacional. 

Todavia, a efetivação da cidadania, através do conhecimento e respeito das 

normas vigentes, primordialmente da familiarização dos indivíduos com seus direitos, 

ainda, perpassa uma distante realidade. De acordo com pesquisa realizada no Brasil, com 

pessoas adultas, pela Agência do Senado (2013), 7,8% da amostra revelaram não ter 

conhecimento algum sobre a Constituição Federal (1988), outros 35,1% afirmaram ter 

baixo conhecimento sobre o texto oficial. 

Diante das breves considerações apresentadas, inquietações emergiram em 

relação à potencialidade dos textos literários no debate acerca dos direitos humanos desde 

a mais tenra idade. No cerne das discussões, dentre os questionamentos levantados, 

elegemos a seguinte reflexão para prosseguirmos com a escrita desse texto: como a leitura 

de Literatura Infantil pode favorecer o debate sobre cidadania e possibilitar a 

familiarização das crianças com os seus direitos no contexto escolar? 

Assim sendo, em paralelo à análise inicial da legislação e de documentos 

curriculares nacionais, foram apreciadas três obras literárias infantis, introduzidas nas 

escolas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), nos anos de 

2013/2015. No que concerne aos textos literários selecionados, as dimensões analisadas 

consideraram o acesso ao imaginário coletivo, o desenvolvimento do domínio da 

linguagem e a socialização cultural (COLOMER, 2017).  

 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS 

 

 De início, cumpre esclarecer que a Constituição Federal (1988) apresenta um rol 

de direitos fundamentais, que, conforme entende Sarlet (2012), foram inseridos 

cumulativamente através de um processo evolutivo e, por sua natureza, são 

complementares.  Assim, os direitos sociais, presentes no Título II, compreendem direitos 

de segunda geração, ou seja, precisam de uma ação positiva do Estado para serem 

efetivados, reproduz Cavalcante Filho (2018). 

 Em capítulo especial, o bojo do art. 205, da Constituição Federal brasileira, 

assevera que, a educação é direito de todos, sendo sua garantia dever do Estado e da 

família, objetivando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 Compreende-se que, as diretrizes e bases da educacional nacional, de competência 

legislativa exclusiva da União, art. 22, XXIV, devem abarcar ações incentivadoras do 
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exercício da cidadania nos diversos campos etários, sendo este, para Marshall (1967, 

p.73), “pré-requisito necessário para a liberdade civil”. 

 Sônia Kramer (2006, p. 55), ao debater sobre a dimensão política do projeto 

pedagógico para a Educação Infantil, ressalta que: 

 
Todo projeto de educação infantil deve afirmar a igualdade, entendo 

que as crianças – também as de zero a seis anos – são cidadãos de 

direitos, têm diferenças que precisam ser reconhecidas e pertencem a 

diversas classes sociais, vivenciando na maioria das vezes uma situação 

de desigualdade que precisa ser superada. [...] as políticas de infância 

são cruciais porque a educação da criança é um direito – não só social, 

mas um direito humano (grifos dos autores). 

 

Em conformidade com essas abordagens, no art. 214, V, a norma maior prevê o 

estabelecimento do plano nacional de educação a definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias para programar o ensino e desenvolver, nas diversas etapas, níveis e 

modalidades, a promoção humanística do país, que foi sancionado através da LEI n° 

9.394, de 1996. 

 Dessa forma, a construção cidadã, preconizada pelas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), deve ser uma composição colaborativa entre família e o 

Estado, lastreadas em princípios, ressalta-se: art. 3°, II, a liberdade de aprender; IV, 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; XI, vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais, dentre outros. 

 Sobre as disposições gerais da educação básica, constantes na lei referida acima, 

o art. 26, §9º estabelece uma base nacional comum que trabalhe os direitos das crianças, 

em conformidade as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), devendo 

ser “observada a produção e distribuição de material didático adequado” (BRASIL, 

1988).  

Adiante, é indispensável para o suporte legal deste trabalho, o corpo do art. 27, da 

referida Lei 9.394/1996, que aduz: “os conteúdos curriculares da educação básica 

observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática” (BRASIL, 1996). Bem como o previsto especialmente para a Educação 

Infantil no art. 29, parafraseando, as crianças de até 5 anos devem desenvolver na escola 

seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, como complemento da atuação 

familiar e da comunidade. 

Outrossim, a formação cidadã abarca, também, as idades subsequentes, na 

abertura da seção III, do Ensino Fundamental, explica o art. 32, da supracitada Lei que, o 

Ensino Fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

sobretudo, através do pleno domínio da leitura, da compreensão de ambiente natural e 

social, do sistema político, das artes e dos valores que são basilares à sociedade, 

incentivando o desenvolvimento da capacidade de aprender, com a aquisição de 

conhecimento e habilidades para a formação de atitudes e valores, incluindo, de forma 

obrigatória, conteúdos que versem sobre os direitos das crianças e do adolescente 

(BRASIL, 1996).  

Para argumentar, em cumprimento ao art. 214, da Constituição Federal, o Plano 

Nacional de Educação – PNE visa dar maior procedimentalidade ao direito garantido 

formalmente, com reavaliação material em períodos decenais. Assim, algumas diretrizes 

objetivam a superação das desigualdades sociais, com ênfase na promoção da cidadania, 

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e a 

sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014), entre outros.  
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Além das coadunações legislativas, imperioso para esse estudo levantar, também, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas pelas 

Resoluções n° 5, de 2009, e n° 7, de 2010, do Ministério da Educação, que articuladas 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, compõem um 

conglomerado de princípios, fundamentos e procedimentos que norteiam as “políticas 

públicas, elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de Educação Infantil” (BRASIL, 2010). 

Inicialmente, as diretrizes para a Educação Infantil sustentam-se em três pilares 

principiológicos: éticos, políticos e estéticos, que, quando correlacionados, visam uma 

propositura pedagógica autônoma, responsável, que trabalhe a solidariedade e o respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente, a diversidade, as identidades e singularidades, como, 

também, o respeito a democracia e, por fim, o estímulo a sensibilidades, criatividade, 

utilizando-se da ludicidade e promovendo a liberdade de expressão cultural. 

Com essa base, se dar o início a um processo de novas concepções em relação às 

crianças, explícito no art. 4°, da resolução n°5, de 2009, considerando-as enquanto 

sujeitos históricos e de direitos, que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, constrói sentidos sobre a sociedade, entre 

outros (BRASIL, 2009). 

 Logo, é possível extrair que as crianças são construtoras de conhecimento, 

utilizando como ferramentas suas interações com os demais indivíduos e o ambiente. 

Ainda assim, o art. 7, I, das Diretrizes para a Educação Infantil, ressalta que, as propostas 

pedagógicas devem cumprir a função sociopolítica e pedagógica, fornecendo processos 

viáveis para o usufruto dos direitos civis, humanos e sociais, pelas crianças. Da mesma 

forma, o art. 9°, I, afirma serem os eixos norteadores: as interações e as brincadeiras, para 

proporcionar o conhecimento de si e do mundo através da ampliação de experiências, e, 

o art. 10°, I, que destaca a necessidade de contemplar a observação crítica e criativa das 

atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano (BRASIL, 2009).  

 Em acordo ao exposto, é imprescindível destacar as competências da BNCC - 

Base Nacional Comum Curricular (2017), que compila todo anteriormente ressaltado nas 

três etapas da Educação Básica. Esse documento curricular enuncia diversas 

competências, sendo pertinentes a este trabalho ressaltar: a valorização do exercício da 

cidadania e do projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

Em suma, a promoção do exercício da cidadania e dos direitos da criança na escola 

é norma amparada tanto pela Constituição e legislações esparsas, quanto nos documentos 

que dispõem as diretrizes e bases curriculares da educação nacional. É notório que, a 

educação escolar deve ser um complemento aos ensinamentos familiares e socais, logo, 

é de extrema importância familiarizar as crianças, desde a idade mais tenra, sobre a 

compreensão de si enquanto sujeitos históricos e sociais, integrantes de uma coletividade.  

É oportuno destacar que a linguagem, instrumentos e metodologias que abordem 

temas político-sociais sejam adaptados à realidade de cada etapa da educação escolar. 

Com isso, percebemos que a prática de leitura literária ganha relevante espaço, visto que, 

os elementos lúdicos e as diferentes narrativas podem facilitar a construção do imaginário 

coletivo das crianças, sobre a sociedade em que vivem, tão quanto, a compreensão e o 

envolvimento das temáticas consideradas complexas de serem abordadas. 

 

A LEITURA DE LITERATURA INFANTIL  

 

Em conformidade com a legislação incialmente apresentada, foram escolhidas três 

obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, no período de 2013 a 2015, 
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compreendendo o acervo de obras complementares, que são eficazes instrumentos para 

apoio ao processo de alfabetização e de formação do leitor; ao acesso do aluno ao mundo 

da escrita e à cultura letrada; ao ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares 

(BRASIL, 2012).  

Quando iniciamos uma discussão sobre prática de leitura de literatura infantil, na 

tentativa de compreender e explicar o ato de ler, alguns autores apontam a leitura como 

uma prática social. Britto (2003) afirma que o ato de ler é fundamental para o 

desenvolvimento intelectual dos sujeitos, ainda argumenta que a leitura é uma ação 

cultural e um ato de posicionamento político, compreendendo que os efeitos da leitura 

não devem ser reduzidos ao simples acúmulo de informações ou a decodificação de 

símbolos gráficos. Assim, conseguimos perceber a contribuição da literatura para o 

debate sobre a construção de uma sociedade mais democrática. 

Considerando essas afirmações, percebemos que não vivemos em uma sociedade 

leitora. Segundo o Instituto Pró-Livro (2016), na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

grande parte da população brasileira não desenvolve práticas de leitura com frequência 

no seu dia a dia, ou simplesmente não leem. A mesma pesquisa ainda mostra que, ser 

leitor no nosso país “é uma característica significativamente associada à escolaridade, à 

renda e ao contexto sócio econômico” (Pró-Livro, 2016). Nessa perspectiva, podemos 

compreender que ser leitor é algo que está intrinsecamente ligado ao status social do 

individuo, ou seja, quanto menos instruído e mais desfavorecido economicamente o 

individuo é, menor é a sua ação leitora. 

Em conformidade com o exposto, Britto (2003), afirma que: 

 
Se o que se quer é valorizar a leitura como um bem público, como 

possibilidade de cidadania, tem-se que abandonar visões ingênuas de 

leitura, fortemente ideológicas, e investir no conhecimento objetivo das 

práticas de leitura e num movimento pelo direito de poder ler. O 

excluído da leitura não é o sujeito que sabe ler e que não gosta de 

romance, mas o mesmo sujeito que, no Brasil de hoje, não tem terra, 

não tem emprego, não tem habitação. A questão do letramento na 

sociedade contemporânea é uma questão político-social e não de gosto 

ou prazer (p. 114). 

 

Assim sendo, a reflexão sobre como desenvolver práticas que assegurem o direito 

de ler dos indivíduos, sobretudo, o direito à informação e sua formação enquanto sujeito 

histórico e político-social é fundamental.  

Ao considerar a leitura como uma prática social, Sueli Amaral Mello (2016) 

destaca que uma das formas de aquisição da leitura, talvez a mais eficaz, ocorre por meio 

da inserção e participação do indivíduo em espaços e/ou momentos de leitura. Desse 

ponto de vista, a autora afirma: 

 
A criança aprende socialmente, com o outro, o prazer de ler; cria para 

si a necessidade da leitura com a vivência do próprio ato de ler do outro. 

Nesse processo, internaliza, reproduz para si individualmente, o prazer 

que o outro expressa ao ler e, com isso, ler vai se tornando uma 

necessidade dela – uma nova necessidade, uma necessidade aprendida 

socialmente (MELLO, 2016, p. 46). 

 

Compreende-se que é na primeira infância que se constrói a gênese do leitor 

literário, pois as experiências humanas nos primeiros anos de vida são fundamentais para 
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a formação da atitude leitora que ajudará a criança na compreensão de si e da sociedade 

em que vive. Conforme ressalta Reyes (2010): 

 
Em meio ao burburinho e à avalanche de notícias que veem de fora, a 

literatura traz para o leitor “notícias de si mesmo” e notícias dos outros, 

que são ao mesmo tempo distintas e essencialmente semelhantes. A 

possibilidade de entender nossa humanidade comum partindo das 

múltiplas perspectivas da linguagem literária, como texto habitado por 

sujeitos, torna possível o antigo ensinamento filosófico “conhece-te a ti 

mesmo” (e conhece os outros em ti mesmo) e situa leitura não só 

durante os primeiros anos, mas durante a vida (p. 91). 

 

Nessa perspectiva, concebemos a escola como um espaço público, social, de 

democracia e cidadania, e o seu acesso é direito de todos. O professor é parte integrante 

e fundamental desse espaço. Sua função é de grande importância na promoção de 

momentos de acesso aos livros e participação em rodas de leitura. Nesse sentido, 

concordamos com Mello (2016) e com a sua afirmação de que: 

 
O professor, na escola – não apenas e nem necessariamente o professor, 

mas o professor como responsável em última instância por organizar as 

experiências vividas pelas crianças na escola – medeia essa relação das 

novas gerações com a cultura, o que implica dizer que o professor é o 

responsável por criar nas crianças a leitura como necessidade 

humanizadora e desenvolvente. É ele quem inicialmente propõe 

cenários para as histórias, escolhe lugares para a leitura, organiza 

espaços para apresentar os livros a serem apresentados, lê para as 

crianças, enfim, organiza as situações que provocam as vivências dos 

bambinos (p. 46). 
 

Esse pensamento da autora abre outra vertente de discussão quanto ao trabalho do 

professor no processo de escolha dos livros. Compreende-se que o professor é o mediador 

das primeiras leituras literárias de muitas crianças. Nessa perspectiva, é importante que 

as escolhas realizadas abordem temas diversos e emergentes na sociedade.  

 

OBRAS DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

  

Considerando a presença dos livros de literatura infantil na escola, é necessário 

compreender quais as características desse gênero. Segundo Cademartori (2010): 

 
A literatura infantil se caracteriza pela forma de endereçamento dos 

textos ao leitor. A idade deles, em suas diferentes faixas etárias, é levada 

em conta. Os elementos que compõem uma obra do gênero devem estar 

de acordo com a competência de leitura que o autor previsto já 

alcançou. Assim, o autor escolhe uma forma de comunicação que prevê 

a faixa etária do possível leitor, atendendo seus interesses e respeitando 

suas potencialidades. A estrutura e o estilo das linguagens verbais e 

visuais procuram adequar-se às experiências da criança. Os temas são 

selecionados de modo a corresponder as expectativas dos pequenos, ao 

mesmo tempo que o foco narrativo deve permitir a superação delas. Um 

texto redundante, que só articula o que já é sabido e experimentado, 

pouco tem a oferecer (p.16). 
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Compreendendo estes aspectos, Colomer (2017) ainda destaca três funções 

importantes atribuídas à literatura infantil, são elas: a) o acesso ao imaginário coletivo, 

em que por meio do texto literário as crianças compreendem a sociedade e as relações 

sociais; b) o desenvolvimento e o domínio da linguagem, possibilitando reflexões e 

discussões sobre possíveis estratégias para mudar a narrativa apresentada; c) a 

socialização cultural que visa romper preconceitos e estereótipos que limitam a leitura 

dos textos literários. 

 Com base nesses três aspectos apresentados pela autora, realizamos a análise de 

três obras de literatura infantil que abordam a temática dos direitos das crianças, bem 

como a violação desses direitos e o exercício da cidadania. As obras analisadas foram 

“De mãos dadas às crianças de toda parte do mundo”, de Bellinghausen (2011), que 

referenciaremos adiante como livro 1, “Ser criança é... Estatuto da criança e do 

adolescente para crianças” Sgroi (2013) referenciado como livro 2, e “O livro das 

combinações: quando um país joga junto” Feliciani (2012) por livro 3. 

 Quanto ao imaginário coletivo, Colomer (2017) afirma que a corrente 

psicanalítica destaca as contribuições da leitura de literatura infantil na construção da 

personalidade das crianças. Desta forma, compreendemos que quanto mais cedo os 

pequenos tiverem acesso a leituras que os informem sobre os seus direitos, maiores serão 

as possibilidades de debates sobre as formas de participação social e de reconhecimento 

de violações de direitos na infância. 

 Nesse sentido, o livro 1 apresenta uma abordagem simplificada na apresentação 

da Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959), em que a autora por meio do 

texto e imagens expõe quais são esses direitos e nas ilustrações amplia e complementa o 

sentido do texto. As páginas 12 e 13 deste livro evidenciam essa afirmação, quando, no 

texto verbal a educação é exposta como direito de todos os indivíduos, ainda que estes 

necessitem de condições especiais para o acesso e a permanência na escola, e, com a 

ilustração confirma e amplia-se este sentido, ao colocar uma criança cadeirante na sala de 

aula, atentando para a educação inclusiva.  

 Ainda analisando a construção do imaginário coletivo, no livro 2, o autor 

apresenta um resumo dos direitos básicos das crianças, defendidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Percebemos a criatividade do autor na exposição da 

temática, que não se detém em abordar apenas os direitos, mas enfatiza o descumprimento 

deles nas ações cotidianas. Na obra, a violação dos direitos é tratada com indignação e 

exposta em notícias de manchetes de jornais, lidas pelos personagens. Questões 

importantes como trabalho infantil, o abuso e os maus-tratos contra crianças ganham 

especial atenção na obra. 

 Encerrando a análise, no livro 3, os direitos são apresentados de forma mais 

abrangente - não se limitando aos direitos das crianças –, mas aos direitos dos indivíduos 

na sociedade, em particular a brasileira. O autor desta obra escolhe falar sobre a 

Constituição Federal, oferecendo a ideia de que o cumprimento das leis na sociedade 

garante uma convivência harmônica entre os sujeitos. 

 Quanto à segunda função da literatura infantil apresentada por Colomer (2017) – 

o desenvolvimento e domínio da linguagem, esta pode ser compreendida por 

complementar à construção da primeira função e a base para discussões da terceira. Para 

a autora, 

 
Os melhores livros são aqueles que estabelecem um compromisso entre 

o que as crianças podem entender sozinhas e o que podem compreender 

por meio de um esforço da imaginação que seja suficientemente 

compensado (p. 37). 
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Dessa forma, compreendemos a importância da utilização dos recursos lúdicos 

nas obras de literatura infantil, em ambos os textos: verbais ou visuais. Cademartori 

(2010), explica a relação entre os textos da seguinte forma: 

 
A relação do texto visual com o texto verbal pode se dar de diferentes 

maneiras e em graus diversos de complexidade: pode ser de autonomia 

ou de relação complementar, pode ter sentido de confirmação ou de 

contraponto. Há obras em que os sentidos da leitura se expandem na 

interação entre as duas linguagens, mesmo quando elas se contradizem 

(p.18). 

  

Nessa concepção, todas as obras analisadas integram estreita relação de 

complementação do texto verbal com os símbolos e imagens para facilitar a compreensão 

das crianças frente às temáticas abordadas. Logo, a quebra das formalidades e a utilização 

de mecanismos textuais que aproximem o mundo infantil aos textos legais, cumprem 

fundamental papel para o entendimento de si enquanto sujeito histórico e de direitos. 

 Desta forma, percebemos que Bellinghausen (2011), no livro 1, nas  páginas  8 e 

9,  verbalmente apresenta o direito a um nome e nacionalidade, e segue ilustrando ao 

centro das páginas o globo terrestre, cercado de nomes, o que pode fomentar ricos debates 

sobre o que seria nacionalidade e pertencimento a uma nação enquanto individuo – ser 

único.  

 Já no livro 2, é interessante enfatizar as primeiras páginas, em que Sgroi (2013) 

inicia a narrativa apresentando as violações dos direitos das crianças. Assim, questiona-

se o que se esperar de um circo e de palhaços, senão alegria e diversão? Nesse sentido, o 

autor estabelece profícua relação do texto verbal com o visual, quando, a priori, apresenta 

os palhaços alegres e empolgados com a abertura do espetáculo e, em seguida, a reação 

de espanto e indignação por se depararem com notícias absurdas sobre situações de vidas 

de crianças de diversas partes do mundo cujos direitos foram violados. 

 Diferente das obras anteriores, o livro 3, Feliciani (2012) traz uma abordagem que 

engloba não só o direito das crianças, mas, a legislação da sociedade brasileira e o direito 

dos cidadãos, presentes na Constituição Federal. Na narrativa, o autor evidencia a 

mensagem que deseja veicular, em que independente da idade, classe econômica, raça ou 

qualquer outra característica, somos cidadãos e fazemos parte de uma sociedade, e para a 

convivência harmônica nesta, é necessário estabelecer algumas regras. A linguagem 

verbal é muito bem elaborada, o autor usa termos simples para explicar questões 

complexas. Contextualiza a legislação e a maneira como ela é cumprida em atividades 

comuns do nosso cotidiano. Um exemplo disso é associar a elaboração de leis com os 

acordos coletivos que as crianças fazem em suas brincadeiras; daí o termo 

“combinações”, tão comentado no livro, e parte do título da obra. 

 Destacada por Colomer (2017), a terceira função atribuída à literatura infantil é a 

de socialização cultural. Conforme a autora: 

 
A literatura infantil e juvenil exerceu sempre uma função socializadora 

das novas gerações. Foi precisamente o propósito de educar 

socialmente que marcou o nascimento dos livros dirigidos a infância. 

[...] os livros infantis ampliam o diálogo entre as crianças e a 

coletividade fazendo-lhes saber como é ou como deseja que fosse o 

mundo real. [...] não há melhor documento que a literatura infantil para 

saber a forma como a sociedade deseja ver-se a si mesma (p. 62).  
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Nesse sentido, podemos perceber que a literatura infantil pode contribuir para 

romper preconceitos e estereótipos sociais, que limitam o desenvolvimento intelectual e 

social dos sujeitos. Por meio da leitura de literatura infantil de temáticas diversificadas, 

as crianças podem compreender melhor a sociedade em que vivem. Nessa perspectiva, 

conforme analisamos nas funções anteriores, podemos concluir que a temática dos 

direitos das crianças pode ser abordada e discutida pelas crianças a partir da leitura das 

obras de literatura infantil. 

No livro 1, é possível refletir sobre a Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças e socializar com os pequenos, segundo a perspectiva da autora. Podendo assim, 

o mundo tornar-se melhor para as crianças somente quando o que é proposto pela 

Declaração for devidamente cumprido. No livro 2, a atenção é voltada para o 

descumprimento das leis de amparo e proteção às crianças e adolescentes. A temática 

abordada possibilita debates sobre violação de direitos em diversos aspectos, bem como 

suscita as seguintes discussões: o que é direito e quais são os meus direitos? O direito é 

permanente ou podemos negociá-lo de acordo com as circunstancias convenientes? Tais 

abordagens, favorecem ricos diálogos e podem contribuir significativamente na formação 

político-cidadã das crianças. 

O livro 3 amplia o diálogo quando apresenta não só o direito individual dos 

sujeitos, mas a dimensão do direito para todos. Com isso, independentemente de qualquer 

característica que diferencie um indivíduo do outro, espera-se que todos sejam tratados 

de igual forma perante a lei. Aqui, a ideia de cidadania e participação política, desde a 

mais tenra idade, apresenta-se como algo possível, a partir de práticas simples no nosso 

cotidiano, tais como acordar as regras de um jogo ou brincadeira, antes de iniciá-la, de 

forma que contemple e satisfaça a todos, atenuando as diferenças entre os participantes.  

Portanto, através das obras escolhidas, considera-se uma cronologia na 

distribuição dos livros em relação à idade das crianças, dando suporte para iniciar a 

abordagem dos direitos das crianças na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e a sua continuidade nos demais anos escolares. Objetivando, dessa 

maneira, uma possível construção de identidade político-cidadã consciente, que 

certamente refletirá em ações futuras no convívio social.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao abordar temas caros para a formação humana, consideramos que esse trabalho 

contribuiu para o debate sobre a formação do leitor literário no contexto escolar, 

notadamente na Educação Infantil. A escolha de obras de literatura infantil que tematizam 

os direitos das crianças favoreceu sobremaneira as discussões que reconhecem o potencial 

dos textos literários para o debate acerca dos direitos humanos. 

No diálogo com os textos legais, foi possível observar que a legislação brasileira, 

em diversos dispositivos, ampara a produção do conhecimento cidadão dentro da escola, 

sendo este, um direito fundamental à existência humana da criança e do adulto cidadão 

em potencial.  As abordagens transdisciplinares, que refletem a realidade social, a qual a 

criança está inserida, podem ser mais bem compreendidas e praticadas com a leitura de 

literatura infantil adequada à etapa da educação. 

 Da mesma forma, a consideração da leitura como uma prática social incorre 

diretamente na amplitude do desenvolvimento intelectual infantil e pode ser 

compreendida como ato político que encaminha o pensamento e a criticidade das crianças 

para além das simples decodificações. Sendo, então, papel do professor iniciar, por meio 

das escolhas das obras literárias, o caminhar para o exercício da cidadania. Nesse sentido, 

ratifica-se a potencialidade dos encontros engendrados entre crianças e adultos leitores na 
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perspectiva de uma experiência literária baseada, sobretudo, no respeito às diferenças, às 

culturas e formas de expressão, contribuindo desse modo para a formação humana.  
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desenvolvimento 
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RESUMO 

Durante o processo de desenvolvimento da criança, a escola constitui um ambiente de 

avanços e recuos. A Literatura Infantil aparece como um gênero familiar às crianças que 

estão em processo de construção. Embora muito utilizado nas escolas, uma perspectiva 

acerca da Literatura Infantil apresenta-nos uma verdade preponderante: estamos iniciando 

a criança na literatura e podemos, ou não, criar uma nova geração de leitores. Nessa 

perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar os principais aspectos da literatura 

infantil e suas contribuições para a formação de novos leitores, relacionando com o 

espaço escolar. Entendemos a relevância da literatura no processo de aprendizagem cujas 

crianças devem ter acesso às narrativas infantis. Como aporte teórico, utilizamos Colomer 

(2017), Mello (2016), Cademartori (2010) e Lajolo (1994) Assumindo os protocolos da 

pesquisa qualitativa, de cunho teórico-crítico. Diante da escolha da temática surge um 

problema pertinente: como a literatura contribui para formação da criança nos anos 

escolares iniciais.  Assim, consideramos a capacidade da pesquisa qualitativa, que possui 

o diferencial de desnudar as relações humanas imbricadas nas produções científicas, além 

de fornecer interpretações mais profundas acerca dos dados. Notamos que a literatura 

infantil, além de uma excelente aliada no ensino, é fonte inspiradora de imaginação, 

incorpora de maneira sensível diversos saberes humanos constituídos no universo infantil. 

Bem como a leitura desse gênero, capaz de quebrar paradigmas no ensino e aprendizagem 

do processo de formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Ensino. Leitura. Imaginação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura infantil assume um importante papel no desenvolvimento das crianças 

de maneira geral, pois, através da leitura ou do ato de ouvir histórias elas podem relacionar 

suas vivências, seus sentimentos do mundo real. Por isso, a leitura na infância se mostra 

muito importante para o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil. Ao 

ouvir ou ler histórias, elas se tornam capazes de lidar com seus sentimentos em relação 

ao mundo, pois as histórias infantis trabalham problemas existenciais típicos da infância 

como medos, raiva, saudade, curiosidade, tristeza, alegrias, de maneira que esses assuntos 

explorados ganham maior significado para elas. 
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As fases iniciais de desenvolvimento permitem o acumulo de informações e 

experiências receptoras oriundas do desejo de ampliar a imaginação. Por isso, é recorrente 

em crianças a capacidade de dar vida a objetos inanimados, ou mesmo aparelhar um 

objeto alheio à sua função social, tornando possível transforma-lo em brinquedo. Assim, 

as toalhas viram grandes estruturas para tetos de cabanas, os copos tornam-se monstros 

advindos de um mundo sobrenatural, as canetas são naves que sobrevoam a atmosfera 

etc. 

A literatura infantil, de uma maneira especial, incide nesse mundo, ou é 

alimentada por ele, no processo de captação de uma realidade que foge do concretismo 

da vida, impulsionando a experimentação daquilo que é natural à criança: a liberdade do 

pensamento enquanto forma de criação. O desejo infantil de visitar o mundo das 

maravilhas de Alice, ir à escola de bruxos do Harry Potter ou navegar no universo de 

Senhor dos anéis, nada mais é que uma consequência natural do pensamento que ainda 

não se deu conta dos desafios da realidade, ou, na experiência mítica, cria um universo 

onde o que parece como problema na vida adulta é carregado pelo antagonismo dos 

monstros e dragões no mundo fantástico.  

Neste trabalho, se discutirá a importância da leitura dos textos literários na fase 

infantil. Durante a discussão, mostrar-se-á o papel do ato de ler, tanto efetuado pela 

criança já alfabetizada, como a oralização por parte de outrem. No entanto, alguns 

problemas surgem do desafio da leitura de tais textos, como a natureza da motivação, se 

tratando do ambiente escolar, a escolha dos textos, e os equívocos que podem surgir pela 

insistência na obrigação da atividade, bem como os pressupostos teóricos dos professores. 

Para isso, os trabalhos de Lajolo (1994) e Mello (2016) enriquecem a discussão sobre a 

iniciação no mundo da leitura e no universo literário. 

Outro ponto a ser destacado é a importância da literatura infantil. Teresa Colomber 

(2017) explica em seu livro, Introdução à literatura infantil e juvenil atual, a tese de que 

a literatura infantil assume três principais e importantes funções, as quais serão mantidas 

ao longo desse trabalho, são elas: iniciar o acesso ao imaginário coletivo, desenvolver o 

domínio da linguagem e oferece representações do mundo que auxiliem as crianças a se 

socializarem. Além disso, Cadermatori (2010) traz os desafios que são encontrados para 

aceitação da massa, a qual geralmente segrega esse gênero do sistema literário. 

Uma pequena exemplificação também foi extraída da estória Giz Vermelho, para 

ilustração das características do gênero infantil. O texto demonstra como o processo de 

identificação da criança com o mundo literário se dá por meio dos recursos utilizados nas 

narrativas, composto pelos períodos curtos, uso de imagens e atenuação do universo 

imaginativo infantil.  

  

A LEITURA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, SEUS 

PROBLEMAS E DESAFIOS  

 

É reconhecida a utilização da leitura no processo de ensino-aprendizagem da 

criança, a experimentação no mundo da literatura, como meio de inserção no universo 

imagético. No entanto, essa característica peculiar da leitura, junto ao mundo oferecido 

pela ficção literária, não se dá somente no processo de abertura do livro, porque a leitura 

também é um contínuo estágio de observação das coisas do mundo. Uma vez que ninguém 

nasce sabendo ler, pois 

 
aprende-se a ler à medida que se vive. Se ler livros geralmente se 

aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, na 

chamada escola da vida: a leitura do vôo de arribações que indicam a 

seca – como sabe quem lê Vidas secas de Graciliano Ramos – 
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independente da aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana 

com o mundo das coisas e dos outros. (LAJOLO, 1994, p. 7 grifos do 

autor) 

  

A experiência do cotidiano ensina novas maneiras de olhar a vida, da qual não 

escapa da captação do gesto curioso daqueles que querem compreende-la pelas variadas 

perspectivas. A leitura é a leitura do mundo, antes de se formalizar dentro das instituições 

de ensino, mesmo porque há necessidade de enxergar por essa captação as coisas ao redor. 

Por outro lado, as escolas mantêm o papel pedagógico de apresentar ao leitor, nesse caso 

a criança, novas possibilidade de leituras, as quais convergem na formação cidadã do 

indivíduo, ou seja, “lê-se para entender o mundo, para viver melhor” (LAJOLO, 1994, p. 

7), criando uma relação entre livros e leitores, leitores e mundo. 

A autora demonstra nessa imbricação a impossibilidade de cisão entre as partes, a 

saber, o mundo da leitura e a leitura do mundo, tendo em vista o grande envolvimento em 

ambas. O que parece, no entanto, é haver um verdadeiro fluxo, de tal maneira que uma 

pode ser vista na outra e vice-versa. Essa possibilidade confere uma importante 

caminhada: a leitura não se limita ao ambiente escolar, mas sobrepuja os limites 

exatamente por ser plural e vir a ampliar o horizonte significativo do indivíduo.  

O texto literário assume um papel importante no diálogo com o mundo, pela sua 

capacidade expressiva e conteúdo. Internamente, o texto reproduz discursos importantes, 

traz temáticas de cunho moral, ético, religioso, conversando com outras áreas do 

conhecimento; todavia o abandono do texto em si revela uma má compreensão didática 

por parte dos professores, ou ainda, o próprio fato da leitura ser exigida na escola, o que 

pode desvalidar o caráter prazeroso. Lajolo (1994) analisa depoimentos recorrentes no 

ambiente escolar, acerca da literatura enquanto matéria de leitura na escola, 

argumentando que “O que surge nas linhas e entrelinhas dos quatro depoimentos é um 

professor que se crê investido da função sagrada de guardião do templo; lá dentro, o texto 

literário; cá fora, os alunos; na porta, ele, o mestre, sem saber se entra ou sai, ou se melhor 

mesmo é que a multidão se disperse...” (LAJOLO, 1994, p. 12).  

Nessa metáfora da cerimônia, o professor é levado a iniciar o aluno em um 

processo ritualístico, cujo primeiro passo parece obscuro – levar os alunos até o texto, ou 

trazer o texto até os alunos? Esse desconhecimento gera uma crise didática, pois, se os 

primeiros momentos são perdidos, o restante do tempo pode ser desastroso, como a 

dispersão da multidão. Não só uma deficiência didática, mas, sobretudo, pelas políticas 

educacionais equivocadas, o ensino brasileiro demonstra, muitas vezes, despreparo para 

efetuação da atividade. A obrigação do ato de ler não contribui para o universo leitor, 

dada a aversão inicial ao texto, o resultado não se torna eficaz. 

Por isso, “A compreensão do significado da leitura e a atribuição de um sentido 

pessoal positivo a ela é possivelmente a maior contribuição que a escola da infância pode 

fazer à formação do bom aluno ao longo de toda sua carreira escolar e ao seu sucesso na 

vida profissional e na vida privada.” (MELLO, 2016, p. 49) Se a escola eliminar a 

característica de iniciação no mundo da leitura pode gerar deficiências no aprendizado e 

na formação individual o aluno. Mas esse processo deve realizar-se de maneira gradativa, 

sem substituição de etapas para que não haja um sentido negativo atribuído ao ato de ler. 

Como bem precioso, o texto literário contém uma riqueza capaz de proporcionar acesso 

aos bens culturais, tanto pertencentes às gerações anteriores, como ao mundo 

contemporâneo.  

Outro ponto destacado pela autora diz respeito às técnicas utilizadas, pressupostos 

teóricos assinalados pelos professores. Lajolo (1994, p. 14) comenta que “Técnicas 

milagrosas para convívio harmonioso com o texto não existe, e as que assim se 
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proclamam são mistificadoras, pois estabelecem uma harmonia só aparente, mantendo 

inato – quando já instalado – o desencontro entre leitor e texto.” Ainda que possam manter 

por determinado tempo, as técnicas não criam raízes profundas, em especial, como 

perguntas semi-abertas, resumos das obras, trechos etc, porque não absorvem o leitor com 

a carga poética do texto. 

Geralmente, o professor é convencionado a seguir regras mais ou menos 

determinadas pelos livros didáticos e manuais de ensino, os quais descartam a utilização 

do material primário da educação: o próprio texto. O que já aparecia como distanciamento 

alarga-se, pois os professores fazem o processo inverso, de ir das nomenclaturas dos 

estilos literários até o texto, mas “uma vez que a formação da atitude leitora exige a 

presença de livros” (MELLO, 2016, p. 46), a necessidade inicial é de aproximação com 

o texto, sem o qual a experiência leitora estaria sendo falseada. 

Mello (2016) complementa a visão de Lajolo (1994) ao afirmar que o gesto de 

oralizar as narrativas para as crianças também gera uma capacidade imaginativa, 

acompanhada de um fazer histórico-cultural, pois 
 

Ainda contamos histórias para as novas gerações, movidos pelo prazer 

de promover curiosidade e vontade de saber no outro mais jovem, de 

perceber a imaginação se formando nas crianças, de rever nelas nossa 

infância, de recuperar memórias e reconstruí-las com a distância das 

experiências vividas. Por isso, a leitura oralizada é a forma atual de 

apresentarmos histórias para as novas gerações nas sociedades 

ocidentais, o que amplia significativamente o universo de 

possibilidades de acesso das novas gerações às memórias e às fantasias 

de diferentes culturas. (MELLO, 2016, p. 43) 

 

A oralização, portanto, insere a criança no universo ficcional, mas ao mesmo 

tempo reproduz um gesto muito conhecido no passado: o de contar histórias e fazer delas 

elevar os significados culturais e históricos de cada época. O poder imaginativo dos 

antigos reboca agora sob o texto impresso – o que antes era tradição oral – criando uma 

nova maneira de aproximar tanto as gerações uma das outras, como a criança para com 

os símbolos pertencentes a outros povos e civilizações.  

 

A LITERATURA INFANTIL: aspectos e contribuições 

  

Um gênero tem total destaque no ambiente escolar, embora seja muitas vezes 

esquecidos no sistema literário. A literatura infantil colabora de maneira eficaz para 

constituição primária da educação da criança. Cademartori (2010) afirma que esse gênero 

ganha espaço no mercado do livro, ainda que receba essa segregação no que se pode 

chamar de “cânone literário”. Nisso, a autora defende a interferência direta dos meios de 

comunicação, os quais não oferecerem informações precisas sobre a vinculação dos 

principais escritores do país. Muitos desses escritores, por exemplo, produziram material 

suficiente para destaque no campo da educação primária. Cademartori (2010, p. 15) 

declara:  
 

No final do século XX, a literatura infantil passou pelo que se pode 

chamar de internacionalização do gênero, resultado da globalização dos 

mercados. Um livro infantil, uma vez comprovada sua aceitação pelo 

público de um país influente, é logo distribuído para crianças dos 

demais países e rapidamente se torna sucesso global.  
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 A influência da literatura infantil só chega a tocar verdadeiramente a massa, 

quando seu sucesso incorpora na vida do público leitor, em especial, nos grandes países 

do mundo, capazes de investirem na produção direta desses livros. É o que acontece com 

as obras de J. K. Rowling e Tolkien, as quais não são somente objeto de apreciação no 

ambiente escolar, mas conseguiram ampliar o número de leitores para fora das quatro 

paredes da escola, inclusive tornando-se obras cinematográficas. 

 As possibilidades, dentro do universo infantil, não se esgotam, embora a literatura 

se limite, pois precisa realizar a sua função direcionando-se a um público específico, 

porque  
 

A literatura infantil demarca um conjunto de produções literárias a toda 

e qualquer manifestação do sentimento ou pensamento por meio de 

palavras. Define-se não apenas pelo texto resultante dessa 

manifestação, mas também por se destinar a um público específico, o 

qual tem características determinantes (NASCIMENTO, 2006, p. 23) 

 

Diferentemente dos demais tipos de narrativas, a literatura infantil é endereçada a 

um público seletivo, não somente em uma perspectiva de leitor ideal, mas também se 

difere por fixar uma faixa etária, um tipo específico de linguagem. É característico do 

gênero se apropriar de fenômenos fantásticos, priorizando a possibilidade imaginativa da 

criança. Por isso, pode-se perceber, tipicamente, a recorrência de textos inundados no 

mundo das fábulas, contos de terror, histórias de princesas etc. Além disso, os textos 

podem lançar mão da utilização somente da linguagem verbal, trazendo recursos relativos 

a imagens, nesse caso, a literatura infantil também mescla os tipos de linguagem, de tal 

maneira a favorecer a experiência da criança com a leitura.  

 Sem levar em consideração esses fatores, a literatura infantil pode incorrer no erro 

de criar um universo alheio ao da experimentação da criança, pois “As obras infantis que 

respeitam seu público são aquelas cujos textos têm potencial para permitir ao leitor 

infantil possibilidade ampla de atribuição de sentidos àquilo que lê.” (CADEMARTORI, 

2010, p. 17) Levando às últimas consequências, o texto literário infantil infunde no 

mundo dos significados por meio dos jogos de imagens, vívidos na fase primária da 

educação, através de um estilo que permite um grande repertório de interpretação por seu 

público. Atentos às cadências, os problemas e argumentos do texto, a criança faz a relação 

necessária para apurar o olhar sobre a realidade em que vive. 

Dessa forma, esse gênero costuma, frequentemente, assumir várias funções que 

estão relacionadas a exemplos comportamentais de cunho moralizante, para que as 

crianças aprendam a serem bem comportadas e solidárias. Mais de uma vez, podem 

também servir como pretexto para a educação dos pequenos na escola, com a finalidade 

de alfabetiza-los ou desenvolver atividades escolares que aproximam as crianças das 

regras da língua materna, tendo em vista que ainda estão em processo de aprendizagem. 

Mas ainda podem representar a possibilidade de desenvolvimento artístico que tornam os 

pequenos mais sensíveis e imaginativos.  

Segundo Colomber (2017, p. 19 – 20) as narrativas infantis podem assumir pelo 

menos três atividades, das quais  
 

as principais funções desses textos podem se resumir em três: 1. Iniciar o 

acesso ao imaginário compartilhado por uma determinada sociedade; 2. 

Desenvolver o domínio da linguagem através de formas narrativas, 

poéticas e dramáticas do discurso literário; 3. Oferecer uma representação 

articulada do mundo que sirva como instrumento de socialização de 

novas gerações. 
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Nesse sentido, os textos têm a função social de engajar a criança, ao menos no 

campo da ficção, aproximando-a do aspecto mitológico das narrativas, ou seja, abrir as 

portas para o imaginário humano e os seus símbolos que podem ser recriados 

constantemente pela literatura e se tornam conhecidos. Tais símbolos são compartilhados 

pela coletividade de maneira geral. Mais ainda, ele proporciona uma experiência 

linguística, ou até metalinguística, advinda do ato de ler, bem como o acesso aos temas 

recorrentes no ambiente social o qual ela está inserida. 

Sobre o desenvolvimento do domínio da linguagem através das formas literárias, 

a autora afirma que “a literatura infantil supõe também que os meninos e as meninas 

tenham a possibilidade de dominar a linguagem e as formas literárias básicas sobre as 

quais se desenvolvem as competências interpretativas dos indivíduos ao longo de sua 

educação literária.” (COLOMBER, 2017, p. 26)  

Deste modo, nota-se que, para iniciar esse domínio nos primeiros contatos com os 

livros, os autores utilizam a linguagem da forma mais clara possível, uma vez que no 

processo de exposição da linguagem os meninos e meninas aprendem o poder da palavra. 

Este fator é importante no desenvolvimento da criança, pois “quando já podem entender 

uma história ou seguir a leitura de contos, experimentam um tipo especifico de 

comunicação” (COLOMBER, 2017, p.28) É no jogo de interação do ato de ler e da 

experiência proporcionada pelo texto literário que se obtém um novo processo de 

comunicação, um diálogo incessante com o texto, mas, sobretudo, um diálogo consigo 

mesma, porque não há interação sem que se considere o contexto cognitivo da criança e 

suas experiências advindas do mundo real. 

Ainda sobre os aspectos da linguagem que se pode identificar em grande parte das 

obras, é a utilização de períodos curtos. Nos textos infantis, os autores expõem seus 

pensamentos de maneira mais didática, frases simples, sem complexidade sintática que, 

muitas vezes dificultam na apreensão do texto. Este recurso permite uma melhor 

compreensão acerca da história, tendo em vista que a criança, quando se depara com 

períodos longos, tem dificuldade em assimilar as ideias contidas no texto. 

Assumir o papel de socializar novas gerações é também uma das funções 

destacadas pela autora através da transmissão de valores sociais de um determinado 

período da história. "Foi precisamente o propósito de educar socialmente que marcou o 

nascimento dos livros dirigidos à infância." (COLOMBER, 2017, p. 62) Sobre esse 

aspecto, destaca-se principalmente a transmissão cultural dos modelos femininos e 

masculinos nos livros infantis. É importante destacar, no entanto, sobre esse ponto que a 

partir dos anos 60 com o advento das teorias feministas a literatura infantil passa a abordar 

temáticas relacionadas ao progresso social na superação da discriminação feminina. 

Pode-se demonstrar as características aqui mencionadas dentro de uma narrativa 

infantil denominada Giz Vermelho, escrito por Iris Van der Heide, ilustrado por Marije 

Tolman e traduzido para o português por Monica Stahel. A narrativa conta a estória de 

uma menina chamada Sara que tinha um giz vermelho, mas estava muito aborrecida, pois 

não conseguia desenhar na calçada da forma que desejava. Assim se inicia uma história 

cheia de imaginação:  

 

Sara está aborrecida. Queria desenhar no chão, com giz vermelho, mas a 

calçada era muito irregular. Todos os seus desenhos davam errado. Já ia 

jogar o giz fora quando viu Tim do outro lado da rua. Ele estava 

brincando com suas bolas de gude. "Deve ser divertido", Sara pensou. 

(VAN DER HEIDE E  TOLMAN, 2006 p. 2) 
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Sara então propõe uma troca de brinquedos, trocando o giz vermelho pelas bolas 

de gude de Tim, dizendo: "É um giz mágico. Tudo que você desenha com ele cria vida." 

(VAN DER HEIDE E  TOLMAN, 2006, p. 3), ou seja, quando Sara vai pedir a troca  

entre os brinquedos, ela fantasia o objeto convencendo seus amigos de que o próprio 

objeto é algo magnífico. Dessa maneira, os meninos podem se aventurar no mundo 

fantástico da imaginação, por isso todos os colegas fazem as trocas com ela.   

O garoto Tim, após ter trocado as bolas de gude pelo giz, logo desenha um dragão 

e, em sua imaginação, o animal cria vida. Mas Sara, ainda insatisfeita, demonstra o 

mesmo desinteresse com as bolas de gude. Então, ela as troca por um pirulito com sua 

amiga Sam, dizendo que eram pérolas. Sam, também usando sua imaginação, cria um 

universo marinho, com peixes e sereias. Já seu amigo Ben com uma flauta desafinada, 

usa a imaginação e faz com que as centenas de ratos o sigam. Nada, no entanto, parece 

agradar a Sara, que continuou trocando um brinquedo por outro e nunca se mantendo 

satisfeita. Sara não conseguia perceber que o que faz um brinquedo especial é o 

significado atribuído a ele através da imaginação, ou seja, brinquedo sem criatividade e 

sem o processo de imaginação, não garante a diversão de ninguém. Assim como os 

brinquedos são os livros, que devem exercer a função de fazer a criança sentir, o sonhar 

e o imaginar.  

Apenas no final da estória, ela percebe como é bom brincar com os amigos e com 

tudo aquilo que ela tinha trocado, se imaginasse universos diferentes daqueles da vida 

real, os quais poderiam ser criados. Ela consegue, então, o giz vermelho novamente e 

percebe as coisas que poderia desenvolver a partir do brinquedo, expressando sua alegria 

em estar com os amigos. 

As narrativas infantis criam problemas reais para aproximar a criança “Muitos 

livros infantis oferecem aos pequenos a confirmação do mundo que conhecem: a vida 

cotidiana em família, as compras, os jogos no parque etc.” (COLOMBER, 2017, p. 37), 

ou seja elementos da vida real são representados nos livros escritos para as crianças. Mas 

há ainda uma função de elevar os significados do real por meio da literatura, criando um 

mundo diferente da vida comum para aumentar o universo da imaginação, Colomber 

(2017, p. 31) diz  
 

cabe destacar, que no universo infantil, as crianças precisam também de 

uma literatura que amplie sua imaginação e suas habilidades de 

percepção, além dos seus limites atuais e, talvez ainda muito pequenos, 

os meninos e as meninas podem ter mais interesse em explorar um 

animal extraordinário do que um normal.  

 

Por isso que o fantástico se torna a narrativa mais comum entre o gênero infantil, 

porque o processo imaginativo, nesse campo, recebe mais atenção, o que promove 

certamente uma quebra com a relação do real. Esse efeito suspensivo chama atenção ao 

espírito investigador infantil, pois não só por ser incomum com o mundo das coisas, mas 

por levar em consideração uma realidade só plausível nos sonhos, como afirma Todorov 

(2007, p. 15) sobre a natureza do fantástico: 
 

Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, 

nem vampiros se produz um acontecimento impossível de explicar 

pelas leis desse mesmo mundo familiar. Quem percebe o acontecimento 

deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma 

ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo 

seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é 
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parte integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis 

que desconhecemos. 

 

O que é possível dentro do universo da imaginação infantil, na verdade, recebe 

uma significação ainda mais alterada do que se conhece no mundo real. Mesmo nesse 

mundo, muitos desdobramentos ainda se mostram incognoscíveis ao conhecimento 

humano. Permite-se, no entanto afirmar que esse acontecimento é sombra de uma 

realidade desconhecida ou manifestação da realidade vivida, mas o mistério paira sobre 

a verdade do acontecimento. Para a criança, as possibilidades se ampliam: os brinquedos 

se tornam objetos que fogem do uso comum, como canetas, cadernos, copos, folhas, 

criando um mundo pelo manejo oferecido pela realidade. 

É frequente também que as crianças se interessarem mais por livros que possuam 

imagens, sejam aquelas que reproduzam ações do dia-a-dia, ou ainda aquelas que não 

condizem com sua rotina e podem estimular ainda mais sua criatividade, sonhos e 

imaginação por não relatar do previsível.  

A presença de imagens nos livros infantis permite deslocar para elas diferentes 

elementos narrativos que podem continuar presentes na narrativa sem sobrecarregar o 

texto, isto é, elas são postas para que os períodos não fiquem compridos, uma vez que os 

autores infantis utilizam os períodos curtos para não sobrecarregar a leitura. “A ilustração 

tornou-se, assim, um dos recursos mais poderosos, tanto para simplificar a leitura como 

para proporcionar um andaime para narrativas mais complexas” (COLOMBER, 2010, p. 

45). Considera-se, também, o fato da imagem carregar uma carga semântica e ser capaz 

de ser lida tal qual o texto verbal. Nesse sentido, o recurso ilustrativo proporciona riqueza 

de detalhes e pontos de partida, inicial para obtenção do êxito da imaginação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propomos, neste artigo, uma reflexão acerca da Literatura Infantil e suas 

contribuições para o desenvolvimento emocional das crianças.  Como mencionamos ao 

longo desta produção, além de uma excelente aliada no ensino, as estórias infantis, são 

fontes inspiradoras de imaginação e representação do universo infantil. Além disso, a 

partir dos livros, do ato de ouvir estorinhas as crianças podem incorporar de maneira 

sensível diversos saberes humanos constituídos em seu universo. Por isso, reafirmamos 

que a leitura desse gênero na escola contribui de forma positiva para o desenvolvimento 

dos alunos e alunas, por ser capaz de quebrar paradigmas no ensino e aprendizagem e 

principalmente contribuir para a formação de leitores. 
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RESUMO 

É consenso entre os documentos que regem o ensino e entre muitos linguistas a orientação 

do ensino de Língua Portuguesa alicerçado nos gêneros discursivos. Convergindo para 

estas orientações, este trabalho tem como objetivo provocar algumas reflexões acerca do 

emprego do gênero artigo de opinião e o ensino de LP. Para isso, partimos do que defende 

Bakhtin (1994) acerca da definição de gênero como tipos relativamente estáveis de 

enunciados inerentes às diferentes esferas da atividade humana, para chegarmos ao que 

postula Dolz e Schneuwly (2004) ao conceberem, influenciados pelas discussões 

bakhtinianas, os gêneros como megainstrumentos para o ensino de línguas. Ainda sobre 

o arcabouço teórico que nos norteará, é necessário salientar que conceberemos o artigo 

de opinião como um gênero discursivo em que se busca convencer o outro de uma 

determinada ideia, influenciando-o e transformando os seus valores através da 

argumentação (BRÄKLING, 2000). Nesta perspectiva, nosso olhar repousa sobre a 

seguinte questão: como o ensino de Língua Portuguesa pode beneficiar-se tendo como 

apoio gêneros como o artigo de opinião? A riqueza de reflexões voltadas para o diálogo 

de gêneros como o artigo de opinião e o ensino, como a que buscamos empreender nesta 

pesquisa, explicam-se pela natureza intrinsecamente argumentativa que ampara a 

constituição deste gênero e pela grande relevância que este gênero tem assumido no 

cenário educacional brasileiro, considerando o fato de que o artigo de opinião é um dos 

gêneros indicados para ser trabalhado nas aulas da disciplina de Língua Portuguesa nos 

dois últimos anos do ensino médio, objetivando incentivar os alunos à participação nas 

edições bienais da “Olimpíada de Língua Portuguesa – escrevendo o futuro”, conforme 

divulgado no site https://olimpiada.escrevendoofuturo.org.br/index.php, com acesso em 

29 de abril de 2019. Diante disso, direcionamos nosso olhar para este gênero, pela 

natureza intrinsecamente argumentativa que ampara a sua constituição e pela grande 

relevância que este gênero tem assumido no cenário educacional brasileiro. No que tange 

aos benefícios deste gênero no ensino de LP, podemos adiantar que o artigo de opinião 

estimula o despertar para diferentes pontos de vista sobre temas variados, influenciando 

na domada de posicionamento por parte do leitor. Acreditamos que o ensino de LP com 

base em gêneros como este pode ser de grande valia para o docente desta disciplina. Este 

aspecto, por si, já mostra a relevância de reflexões como as que nos propomos 

desenvolver.  (384 palavras) 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, ensino, gênero artigo de opinião, 

megainstrumentos. 
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Atualmente, nos estudos linguísticos correntes, considera-se indispensável o 

estudo dos gêneros discursivos no âmbito escolar, com base nas dimensões dialógicas e 

sociais dos gêneros. Partindo dessa premissa, este trabalho tem o objetivo de propor 

algumas reflexões no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa com base no estudo 

dos gêneros discursivos, nesse momento, especificamente, do gênero artigo de opinião. 

Esta análise tem como forma de abordagem a metodologia qualitativa. Esse tipo de 

metodologia considera que há uma relação dinâmica entre os sujeitos e o mundo ao qual 

pertencem. Dessa forma, a interpretação e significação dada pelo pesquisador são 

primordiais durante a análise dos dados. Para Gil (2002, p. 133),  

 
A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois 

nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente 

simples. A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a 

natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos 

de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. 

Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma sequência de 

atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses 

dados, sua interpretação e a redação do relatório. 

   

Gil (2002) destaca que a pesquisa qualitativa se pauta num conjunto de fatores que 

convergem para a sequência de atividades realizadas pelo pesquisador. Dessa forma, o 

analista reduz e categoriza os dados, conduzindo a interpretação e redação do material 

escrito subsequente. Nesse sentido, a subjetividade do pesquisador também conflui para 

o processo e conclusão dos trabalhos de pesquisa. Concordamos com Gil (2008, p. 175) 

quando o pesquisador afirma: “Assim, a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa 

a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador”. Reconhecemos que nossa 

pesquisa é perpassada pelo olhar subjetivo e significativo do pesquisador ao qual se 

vincula, todavia, reconhecemos que este olhar sobre o objeto de estudo é dialógico, a 

partir do momento em que constituímos nossas reflexões com base no estado da arte 

corrente sobre o tema em questão.  

Desse modo, conforme já mencionado, baseamo-nos numa metodologia 

qualitativa, objetivando elaborar uma análise bibliográfica sobre a importância do gênero 

artigo de opinião para o ensino na disciplina de Língua Portuguesa. Destacamos que esse 

gênero é permeado pelas marcas enunciativas de um “eu” consciente de seu papel 

enunciativo: convencer o leitor sobre determinado ponto de vista, levando-o a aderir a 

determinada opinião. Esse ponto traz uma nova significação ao trabalho com gêneros na 

escola, por que o professor pode exercitar a criticidade dos alunos, assim como colaborar 

para a construção de sentidos discursivos pelos discentes. 

Com o objetivo de promover essas reflexões, o artigo tem a seguinte organização 

retórica: na primeira seção, trataremos da importância dos estudos dos gêneros 

discursivos, reconhecendo o lugar desse tipo de abordagem no contexto da escola; por 

sua vez, na segunda seção, delinearemos algumas reflexões sobre o gênero artigo de 

opinião em relação com os aspectos linguísticos formais e argumentativos do gênero. Já 

na terceira parte, traçaremos algumas considerações sobre a relação dinâmica existente 

no trabalho com o gênero artigo de opinião em sala de aula, reconhecendo o seu lugar no 

cenário educacional brasileiro. Por fim, apresentamos algumas considerações na 

conclusão. 

Para isso, nos valeremos das contribuições de teóricos como: Koch (2015), 

Bakhtin [1952-1953] 2003), Bräkling (2000), Boff, Koche e Marinello (2009). Todos 

esses autores trabalham com a dimensão enunciativa da linguagem, considerando a 
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relação dinâmica existente entre língua, história e cultura. Assim, Bräkling (2000), Boff, 

Koche e Marinello (2009) tratam sobre o gênero artigo de opinião, a primeira articulando-

o a uma experiência em sala de aula com o gênero, já o segundo trabalho, traça alguns 

dos principais movimentos retóricos envolvidos no delineamento de sentidos do gênero 

artigo de opinião. Bakhtin ([1952-1953]) nos orienta quanto ao aspecto social da 

linguagem e sua relação com os domínios discursivos, demonstrando que os sujeitos 

constituem e são constituídos pela língua. E por fim, Koch (2015) traça importantes 

considerações sobre o uso dos gêneros como prática em sala de aula, apontando questões 

históricas concernentes ao trabalho com os gêneros no Brasil. Passamos, em seguida, às 

mencionadas seções.  

 

A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DOS GÊNEROS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Na concepção bakhtiniana de linguagem, os gêneros são tipos relativamente 

estáveis de enunciados, que partilham das condições genéricas a que se submetem, mas 

além disso, possuem características próprias de constituição, por isso são relativamente 

estabilizados. Bakhtin ([1952-1953] 2003) elenca no artigo “Os gêneros do discurso” 

algumas peculiaridades concernentes aos gêneros. São elas: os gêneros são formados pelo 

estilo individual e genérico, pela estrutura composicional do enunciado e pelo conteúdo 

temático. Esses elementos estão interligados constitutivamente, retroalimentando-se. 

Além disso, os gêneros do discurso podem ainda ser classificados como primários e 

secundários. Os primários são gêneros mais simples, pertencentes à esfera do cotidiano, 

um exemplo é a conversa informal. Por sua vez, os gêneros secundários têm em comum 

o fato de serem mais complexos culturalmente e estarem geralmente associados ao 

formato escrito. Como exemplos, cabe citar o romance, o teatro, o artigo científico, dentre 

outros. 

Há poucos anos, no Brasil, por volta dos anos 80, a concepção de Bakhtin sobre 

os gêneros tomou uma proporção enorme. Podemos elencar, nesse sentido, o papel 

primordial de Geraldi (1997) com o livro O texto na sala de aula. A partir desse marco, 

muitos professores, linguistas e entusiastas da linguagem têm dado uma atenção especial 

ao papel que o texto deve assumir em sala de aula. A importância de Bakhtin nesse 

processo diz respeito à preocupação do teórico com os mais diversos gêneros, sendo eles 

literários ou da esfera não literária. Bakhtin partia do pressuposto de que os gêneros não 

literários também deveriam ter sua importância reconhecida no âmbito dos estudos da 

linguagem (BAKHTIN, 2003). 

Bronckart (1994), um teórico contemporâneo a Bakhtin, ao tratar da ação de 

linguagem, também partia do pressuposto de que essa atividade exigiria do produtor 

diversas decisões pertinentes à escolha do gênero, ao modo como os textos poderiam ser 

articulados linguisticamente, às mobilizações discursivas, dentre outras questões (KOCH, 

2015). Nesse sentido, a produção dos discursos seria estruturada com base nas intenções 

do sujeito, partindo do estilo do autor, levando em consideração o lugar social desses 

indivíduos enunciadores e coenunciadores de discursos. Assim, os gêneros exigiriam do 

produtor uma série de decisões sociais. Essas reflexões sobre o caráter da linguagem 

desaguaram no ensino de línguas, que passou a estar cada vez mais associado à dimensão 

textual e discursiva dos constituintes linguísticos. 

Na escola, por volta dos anos 80, com a intensificação dos estudos do texto no 

âmbito escolar, apresenta-se uma situação bastante particular em que os gêneros deixam 

de ser ferramentas de comunicação e passam a ser também objetos de ensino-

aprendizagem (KOCH, 2015). Nesse sentido, Koch (2015) aponta uma discussão sobre 

os tipos de gêneros escolares desenvolvidos no âmbito das instituições de ensino. As 



164 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

reflexões propostas pela autora são iniciadas por Schneuwly (2004) e também 

comentadas por Rojo (1998). Os autores pontuam que existem pelo menos duas 

classificações para os gêneros escolares. A primeira diz respeito aos gêneros escolares 

constitutivos do âmbito escolar. Neste caso, a escola necessita desses gêneros para poder 

funcionar, seriam as regras, as instruções de funcionamento desse espaço institucional. A 

outra junta de gêneros escolares são os gêneros escolarizados. Esses gêneros 

pertenceriam a outras esferas da vida dos sujeitos, mas seriam transpostos para a escola 

com a finalidade de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a tão conhecida redação escolar 

seria um dos gêneros prototipicamente escolarizados.  

Convergindo para a discussão sobre as vantagens de um ensino de língua com 

base nos gêneros, Koch (2015) no livro Desvendando os segredos do texto apresenta 

inúmeras contribuições do estudo dos gêneros discursivos para o ensino. No capítulo 

“Gêneros do discurso” a autora coloca questões concernentes às contribuições do estudo 

dos gêneros em sala de aula. Dentre elas, destaca-se: 

 
Levar o aluno a dominar o gênero, primeiramente para melhor conhecê-

lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, produzi-lo na escola 

ou fora dela; para desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e 

são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes [...]” 

(KOCH, 2015, p. 58).  

 

O estudo dos gêneros discursivos em sala de aula é uma ferramenta muito 

importante na constituição de sujeitos que refletem sobre a linguagem, que compreendem 

que o projeto de dizer é orientado por posicionamentos sociais, vinculações, objetivos, 

etc. Além disso, o trabalho com os diversos textos permite que o aluno possa se apropriar 

dos tipos relativamente estáveis de enunciados54, sabendo como articulá-los 

linguisticamente, reconhecendo que os textos fazem parte de rotinas sociais e que, 

portanto, se estabelecem em um contexto específico. Além disso, esse tipo de estudo 

permite que os alunos relacionem um gênero com outro, saibam divergências e 

orientações temáticas destoantes entre os textos, aprofundando, dessa forma, cada vez 

mais, suas habilidades epilinguísticas (TRAVAGLIA, 1997). 

Outro ponto que Koch (2015) destaca ao tratar da introdução do estudo dos 

gêneros na escola é que os textos, muitas vezes, são utilizados com o objetivo de 

aproximar a escola da realidade extra-escolar, para que os alunos possam dominar esses 

gêneros e utilizá-los com facilidade em outras situações da vida. Isso converge para o que 

a autora pontua de “variação do gênero de referência”. Ou seja, a escola, muitas vezes, 

objetiva trabalhar com os textos que se aproximam da realidade do aluno, vinculando-se, 

dessa forma, primeiramente ao objetivo de apropriação superestrutural, estilística e 

composicional do gênero. Assim, a autora afirma “colocar os alunos, ao mesmo tempo, 

em situações de comunicação o mais próximo possível das verdadeiras, que tenham para 

eles um sentido, para que possam dominá-las como realmente são [...]” (KOCH, 2015, p. 

58).  

 

O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO: entre o espaço escolar e as ações sociais da 

vida 

 

Os gêneros do discurso, para Bakhtin ([1952-1953]), devem ser considerados a 

partir das múltiplas relações culturais, históricas e sociais. Nesse sentido, o autor se 

                                                           
54  Conceito apresentado por Bakhtin ([1952-1953] 2003) no capítulo “Gêneros do discurso”, do livro 

Estética da criação verbal. 
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posiciona contrário à uma prática formalista acerca da abordagem dos gêneros. Esta 

prática do filósofo russo trouxe inúmeras contribuições para o ensino. De modo que uma 

das maiores conquistas em sala de aula nas disciplinas de Língua Portuguesa têm sido a 

adoção gradual das práticas de letramento com base nos gêneros do discurso. Essa ótica 

acerca do ensino consolida-se com base na concepção bakhtiniana de linguagem. Para o 

filósofo russo,  

 
Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo 

linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade 

do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. 

(BAKHTIN [1952-1953] 2003, p. 283). 

 

Por sua vez, Marcuschi e Dionísio (2007) tratam no capítulo “Princípios gerais 

para o tratamento entre fala e escrita” do livro Fala e escrita sobre os princípios que 

constituem a língua. Para os autores, a língua está intrinsecamente relacionada à vida dos 

sujeitos. Isto é, a atividade linguística é conjunta e formativa. Assim, ela contribui para a 

formação de identidades individuais dos sujeitos, como também para a coletividade. 

Nesse sentido, os gêneros do discurso são o lugar os sujeitos participam das atividades 

significativas da linguagem.  

 
Mais do que um simples instrumento, a língua é uma prática social que 

produz e organiza as formas de vida, as formas de ação e as formas de 

conhecimento. Ela nos torna singulares no reino animal, na medida em 

que nos permite cooperar intencionalmente, e não apenas por instinto. 

Mais do que um comportamento individual, ela é atividade conjunta e 

trabalho coletivo, contribuindo de maneira decisiva para a formação de 

identidades sociais e individuais. (MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2007, p. 

14) 

 

Com base nas contribuições de Bakhtin para os estudos da linguagem, por volta 

dos anos 80 foi-se delineando uma reflexão mais aprofundada acerca do papel da 

linguagem no eixo social e cultural. Nesse sentido, os PCNs (1980) tomaram para si 

muitas das contribuições de Bakhtin para os estudos da linguagem, a começar pelo papel 

dinâmico assumido pelos gêneros no campo social. Assim, a escola passou a priorizar o 

estudo dos gêneros que seriam “escolarizados”, visando a inserção dos jovens nas práticas 

de uso da modalidade formal da Língua Portuguesa. 

Nesse sentido, o gênero artigo de opinião tem sido um dos principais gêneros 

abordados em salas de aula de todo o Brasil, reafirmando a percepção de que com o 

decorrer dos anos, a escola passou a dar cada vez mais atenção ao texto como o lugar do 

sentido em sala de aula. De modo que tomaram corpo inúmeras discussões no âmbito da 

linguística sobre como os gêneros podem ser trabalhados na escola. Nesta esfera escolar, 

um tipo de gênero que atualmente tem se destacado nesse panorama é o artigo de opinião. 

Esse gênero, marcado pela defesa de um ponto de vista, é viabilizado por uma tese 

elaborada com base em argumentos mobilizados pelos enunciadores.  

Essa relevância atribuída ao artigo de opinião decorre do fato de que esse gênero 

permeia os mais variados núcleos cotidianos da contemporaneidade, o que permite que 

os sujeitos possam apresentar e discutir pontos de vista com base em argumentos e contra-

argumentos a serem refutados. No que diz respeito à organização retórica e linguística do 

gênero em discussão, Bräkling (2000) apresenta as seguintes características do artigo de 

opinião: 
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I. A organização do discurso quase sempre em terceira pessoa; 

II.O uso do presente do indicativo — ou do subjuntivo — na 

apresentação da questão, dos argumentos e contra-argumentos; 

I. A possibilidade de uso do pretérito em uma explicação ou 

apresentação de dados; 

II. A presença de citações de palavras alheias; 

III. A articulação coesiva por operadores argumentativos (BRÄKLING, 

2000, p. 227) 

 

A autora apontou essas características a partir da observação de um corpus de 

artigos não técnicos e jornais não especializados. É cabível enfatizar que as características 

citadas por Bräkling (2000) articulam-se à tomada de ponto de vista dos articulistas. De 

modo que os escritores de artigo de opinião se valem de recursos como citações, 

operadores argumentativos, discurso em terceira pessoa, visando conferir ao discurso o 

estatuto de verdade. Da mesma forma, Bräkling (2000) propôs algumas considerações 

sobre a configuração temática do gênero artigo de opinião.  Ao analisar artigos de opinião 

de um mesmo autor e de diferentes autores, Bräkling (2000, p. 227) constatou algumas 

das principais marcas de progressão temática dos artigos de opinião. São elas: 

 
I. A ordem de apresentação da tese, conclusão, argumentos, contra-

argumentos; 

II. A ordem de apresentação dos argumentos no que se refere à sua 

maior ou menor força elocucional. 

 

Para a autora, esse gênero possui fundamentalmente uma organização temática e 

retórica marcada pela sustentação de afirmações realizadas no texto, de modo que o 

articulista constrói argumentos e desconstrói outras opiniões contrárias com vistas a 

conseguir a adesão do leitor. Grosseiramente, poderia ser dito que um artigo de opinião 

não se constrói com palavras vazias e sem sentido. Isto é, o articulista necessita mobilizar 

sua construção argumentativa com coerência e articulação temática. Além disso, os 

argumentos devem ser os mais fortes possíveis, para que o leitor possa ser convencido de 

determinado ponto de vista. Nesse sentido, Boff, Köche e Marinello (2009) assumem que 

este gênero é permeado por alguns princípios constitutivos. São eles: a) uma situação 

problema; b) uma discussão sobre a problemática apresentada; e c) uma solução-

avaliação correspondente a este problema.  

 

O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA SALA DE AULA 

 

Conforme mencionamos anteriormente, o gênero artigo de opinião é um dos 

gêneros de maior relevo em sala de aula e a importância concernente a esse gênero deriva 

do fato de que o artigo de opinião permeia o cotidiano do homem moderno. Este indivíduo 

ao abrir uma página eletrônica de jornal ou comprar um periódico impresso se depara 

com artigos de opinião dos mais variados temas. Além do mais, esse gênero possui uma 

característica extremamente importante que deve ser explorada em sala de aula: a 

construção de pontos de vistas. Considerando o fato de que os indivíduos escreventes de 

artigo de opinião delineiam e argumentam sobre os diversos temas da atualidade, buscam 

convencer o leitor a aderir aos seus posicionamentos. 

Koch (2011, p. 17), no livro Argumentação e linguagem, enceta algumas reflexões 

sobre o caráter argumentativo da linguagem. Para a autora, “A interação social por 

intermédio da língua caracteriza-se, fundamentalmente, pela argumentatividade”. Ou 
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seja, as ideologias perpassam os mais variados discursos, desde uma breve conversa nas 

redes sociais, até os gêneros mais complexos. Nesse sentido, o gênero artigo de opinião 

assume como principal objetivo a prática de argumentar sobre uma questão problemática 

apresentando uma tese e argumentos favoráveis a defesa de um ponto de vista.  

A escola, nesse sentido, é a instituição ideal para proporcionar reflexões sobre o 

caráter argumentativo e dialógico dos discursos. Ao considerar que o público da escola, 

geralmente, é constituído de jovens que estão em um processo de formação de identidade, 

descobrindo o mundo e se descobrindo como sujeitos. Nesta esfera social, o gênero artigo 

de opinião voltado para os objetivos das aulas de língua materna pode representar uma 

excelente forma de contribuir para a formação social e crítica desses sujeitos.  

Bräkling (2000) apresenta de forma bastante instrutiva uma sequência didática 

realizada em uma turma de sexta série. Comentaremos, em linha gerais, a atividade 

promovida pela autora com objetivo de inspirar, no nosso leitor, novas estratégias de 

abordagem do gênero. Primeiramente, a autora realizou um estudo inicial do gênero. 

Assim, apresentou diversos textos de gêneros diferentes (os gêneros notícia, conto, 

verbete de enciclopédia e artigo de opinião) e pediu que os alunos identificassem as 

principais características dos textos apresentados. Posteriormente, apresentou diversos 

textos do gênero artigo de opinião com o objetivo de que os alunos apontassem os pontos 

semelhantes e divergentes entre os textos. Com isso, a pesquisadora objetivava que os 

alunos pudessem conhecer e relacionar as características pertinentes a cada gênero 

estudado em sala. 

Em seguida, Bräkling (2000) pediu aos alunos que produzissem textos no gênero 

artigo de opinião. A autora apresentou temas diversos os quais os alunos deveriam criar 

uma situação polêmica e elaborar um artigo no qual argumentassem sobre uma tese. A 

partir disso, a pesquisadora fez algumas reflexões com os alunos sobre como eles haviam 

feito essas produções: apresentaram uma questão polêmica?; existiu um posicionamento 

acerca do tema?; houve contra-argumentos no texto que fossem refutados?; além dessas, 

a pesquisadora apresentou outras questões sobre a produção dos alunos que poderiam 

leva-los a se questionar acerca da construção de seu próprio texto.  

Posteriormente ao estudo inicial do gênero, Bräkling (2000) relata que elaborou 

um estudo sobre a história do gênero para que os alunos pudessem conhecer um pouco 

mais sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo, como também, a origem e o 

processo constitutivo do gênero artigo de opinião. Por conseguinte, trabalhou com os 

alunos os diferentes aspectos linguísticos e discursivos do artigo de opinião: as operações 

sobre a defesa, refutação de argumentos, a organização textual do gênero, os dados 

relevantes para os textos desse gênero, a organização de coesão e coerências nesses textos, 

além de diversos outros aspectos abordados pela pesquisadora neste momento.  

Sequencialmente, a pesquisadora relatou que fez com os alunos um estudo sobre 

os textos deles próprios. Ela propôs que os alunos retomassem os registros realizados 

durante a sequência didática. Esse estudo da revisão convergiu para a prática de revisão 

de texto propriamente dita, em que os alunos releram e corrigiram e adequaram seus 

textos aos aspectos convenientes ao gênero artigo de opinião. Assim, os alunos realizaram 

tanto uma avaliação da atividade, como também uma autoavaliação   

Esta ilustração realizada sobre a sequência didática proposta por Bräkling (2000) 

teve como objetivo delinear uma prática real e eficaz do uso do artigo de opinião em sala 

de aula. A prática da pesquisadora pode ser aplicada por diversos profissionais em outros 

contextos de ensino, com vistas a uma construção do letramento social e crítico dos alunos 

que, diariamente, leem e vivenciam as produções efetivas de textos opinativos. 

Outra ilustração da importância do gênero artigo de opinião no contexto 

educacional é a presença dele nas Olímpiadas de Língua Portuguesa. Esse gênero está 
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entre os cinco (5) gêneros adotados nas Olímpiadas de Língua Portuguesa 

(https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso). Na sexta edição desse concurso, no 

ano de 2019, foram adotados os seguintes gêneros: poema (para as quintas séries do 

ensino fundamental), memórias literárias (para os sextos e sétimos anos do ensino 

fundamental), crônicas (para os oitavos e nonos anos), documentários (para os primeiros 

e segundos anos do ensino médio) e, por fim, o gênero artigo de opinião a ser escrito pelos 

alunos do terceiro ano do ensino médio. 

Acreditamos que a escolha do artigo de opinião para o terceiro ano é referente ao 

fato de que é esperado dos alunos, ao final do ensino médio, que eles sejam capazes de 

apresentar pontos de vista e argumentar acerca de uma tese sobre determinado tema. Além 

disso, a escolha desse gênero apenas para o terceiro ano pode ser decorrente do fato de 

que os alunos nessa faixa etária possuem mais maturidade no que tange à necessidade do 

delineamento argumentativo na elaboração do artigo de opinião. Sob essa ótica, o artigo 

de opinião pode ser considerado um gênero altamente complexo, por exigir a exposição 

de uma temática com base em argumentos favoráveis à defesa de uma tese.  

Para incentivar a participação nesse concurso de Língua Portuguesa, os 

organizadores propõem oficinas de textos que possam orientar os alunos no decorrer do 

processo acerca da construção temática estilística e estrutural dos gêneros: são oficinas 

de leitura e escrita. No site oficial da Olimpíada de Língua Portuguesa, há diversos tipos 

de atividades que podem ser utilizadas pelo professor nas oficinas de leitura e escrita 

sobre todos os gêneros trabalhos no concurso. O espaço eletrônico: “Especiais por 

gênero”, desenvolvido desde 2016, está disponível no link: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/especial-artigo2016/.  Nesse espaço, os 

professores podem encontrar vídeos sobre os textos do gênero artigo de opinião, vídeos, 

jogos. A elaboração do concurso possui uma seção intitulada: “polêmica musical”, em 

que o professor pode explorar com base em músicas, uma questão polêmica, aspecto que 

norteia a construção do artigo de opinião. 

Considerando as discussões apresentadas, constatamos que o gênero artigo de 

opinião faz parte do cotidiano escolar, influenciando na formação social dos estudantes e 

atuando na constituição crítica e social dos sujeitos. Dessa forma, os professores podem 

se valer da sequência didática apresentada por Bräkling (2000) para elaborarem práticas 

significativas de atividades com base no gênero artigo de opinião. Outra faceta da 

importância desse gênero é a presença dele nas Olímpiadas de Língua Portuguesa, um 

dos maiores concursos educacionais do país. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que o gênero artigo de opinião permeia os 

mais diversos contextos sociais modernos, estando presente em revistas e jornais 

eletrônicos, jornais impressos. Além disso, esse gênero, marcadamente persuasivo, é um 

excelente recurso de como os professores podem participar com seus alunos de eventos 

de letramentos crítico e social. Como ilustração de prática efetiva realizada, apresentamos 

as reflexões de Bräkling (2000) acerca do tratamento didático dado ao gênero artigo de 

opinião, como também apresentamos alguns dos possíveis usos que podem ser feitos a 

partir desse gênero em sala de aula, com base nas propostas da Olimpíada Brasileira de 

Língua Portuguesa, no espaço eletrônico “Especiais por gênero”. De modo sucinto, é 

inegável que o artigo de opinião estimula o despertar para diferentes pontos de vista sobre 

temas variados, influenciando na domada de posicionamento por parte do leitor. 

Acreditamos que o ensino de LP com base em gêneros como este pode ser de grande valia 

para os educandos e para o docente desta disciplina.  
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O EXPERIMENTO PEDAGÓGICO PARA REELABORAÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO DA ESCRITA DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS 

 

Rozicleide Bezerra de Carvalho55 

 

 

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi o de elaborar e desenvolver um experimento pedagógico com 

professores do Ensino Médio da área das Ciências da Natureza de uma escola pública 

estadual do Rio Grande do Norte para a reelaboração da orientação para escrever 

relatórios de atividades experimentais com base no Método Funcional Estrutural de 

Reshetova (1988) e na Teoria de Galperin (1979). O estudo foi embasado principalmente, 

em autores como Galperin; Talízina; Reshetova; Leontiev; Vygostky; Petrovisky; 

Zaporozhets, entre outros. A pesquisa é de abordagem quantitativo/qualitativa; é 

exploratória, descritiva e analítica. O percurso teórico-metodológico realizou-se em três 

etapas, mediante um sistema didático desenvolvido em um experimento pedagógico. As 

análises dos resultados enunciam as representações mentais dos professores antes e após 

o experimento pedagógico acerca da orientação da escrita de relatórios de atividades 

experimentais. As representações mentais do grupo de professores acerca do objeto de 

estudo: a orientação para escrever relatórios de atividades experimentais, após o 

experimento pedagógico é a seguinte: “a orientação para escrever relatórios de atividades 

experimentais nas Ciências da Natureza consiste em uma atividade em que se planeja e 

se explicita os passos de uma atividade experimental, desde o planejamento da escrita do 

texto, definição do título e do objetivo até a sua revisão. Os resultados expressam que a 

orientação para escrita de relatórios de tais atividades, nessa área de conhecimento, na 

perspectiva do Método Sistêmico Funcional Estrutural de Reshetova (1988) e da Teoria 

de Galperin, é um aporte inovador na prática desses profissionais, de forma a ser 

contributiva para sua profissionalização.  

 

Palavras-chave: Experimento Pedagógico. Teoria de Galperin. Método Funcional 

Estrutural. Escrita de Relatório. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de produção desta pesquisa foi contínuo e permanente pois, o mesmo 

foi sendo elaborado como mais uma atividade inerente à minha profissão e constitutivo 

do meu conhecimento profissional na investigação por novos conhecimentos, ao longo 

de um processo constante de aprendizagem, formação e desenvolvimento docente. Essa 

diversidade de experiências tem propiciado múltiplas aprendizagens e, ao mesmo tempo, 

grandes desafios nos diversos contextos de atuação profissional, em especial junto aos 

professores do Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Norte.   

Como principais motivações (pessoais e profissionais) para este estudo, cito as 

experiências adquiridas durante a participação da RNCiências - feira de ciências 

promovida pela SEEC/RN que funcionava junto a Semana de Ciência e Tecnologia da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CIENTEC/UFRN), onde os professores e 

estudantes que integram o ProEMI apresentam seus projetos de Iniciação Científica e 

Pesquisa, bem como aqueles que ainda não fazem parte desse. A minha participação nesse 

evento, consistiu em selecionar os projetos que eram enviados pelas escolas a SEEC/RN 

e avaliá-los no decurso de suas apresentações. Como resultado dessa avaliação, foram 

identificadas diferentes necessidades formativas nos professores da área das Ciências 

Naturais (Biologia, Química e Física) do Ensino Médio.  

Dentre essas necessidades, a escrita dos projetos e dos relatórios das atividades 

experimentais. Em seus textos, os professores relatavam trabalhar com projetos de 

iniciação científica e pesquisa e com experimentos. Os conteúdos identificados nos textos 

não representavam tal situação, como por exemplo, não foram identificadas 

características de um projeto científico (situação-problema, problema e os passos de um 

trabalho experimental), o que refletia na escrita dos relatórios; constatando-se desse 

modo, a imprescindibilidade de integrá-los na profissionalidade desses docentes, 

conhecimentos científicos importantes que permitem aos estudantes pensar 

cientificamente e, assim, poder mobilizá-lose para resolver situações enfrentadas em seu 

o cotidiano.   

Um dos objetivos principais da Educação é que os sujeitos assimilem 

conhecimentos da ciência e desenvolvam habilidades como aquelas que fazem parte do 

cotidiano do trabalho dos cientistas (DRIVER, 1989), uma vez que, permitem o 

desenvolvimento do pensamento científico. Desde diferentes perspectivas, orienta-se que 

o ensino em ciências ofereça aos seres humanos oportunidades de aprender acerca da 

natureza da ciência como uma atividade intelectual que inclua generalizações e 

incremento dos distintos campos do conhecimento. 

De acordo com o texto discorrido no Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (PISA, 2015) faz-se necessárias três competências específicas de domínio para os 

cidadãos pensarem e atuarem utilizando a ciência (ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015): a) a primeira, diz 

respeito a capacidade de fornecer explicações para fenômenos naturais, artefatos técnicos 

e tecnologias e suas implicações para a sociedade; b) a segunda, refere-se à competência 

para utilizar um conhecimento e compreender a investigação científica para: identificar 

questões que podem ser respondidas por investigação científica; identificar se os 

procedimentos adequados foram utilizados e propor maneiras de eventualmente, abordar 

tais questões; c) a terceira, competência para interpretar e avaliar dados e evidências 

cientificamente afim de avaliar se as conclusões são justificadas.   

O domínio da competência científica pelos cidadãos nesse século e o seu acesso 

só será possível mediante a compreensão do ser humano em relação à linguagem da 

ciência, por meio da comunicação das descobertas científicas que se dá por meio da 

produção do conhecimento científico que deve estar disponível para todos, e assim, 

constituir-se como via para permitir a interação entre os seres humanos e a produção desse 

conhecimento.  

Conforme Lemke (1997), falar ciências não significa tão somente falar acerca da 

ciência. Significa fazer ciência por meio da linguagem. Ou seja, compreender a linguagem 

científica implica, saber comparar, classificar, analisar, discutir, hipotetizar, teorizar, 

questionar, desafiar, argumentar, desenhar experimentos, seguir procedimentos, julgar, 

avaliar, decidir, concluir, generalizar, informar, ler, e assim, poder escrever em e por meio 

da linguagem da ciência.   

A comunicação pela via da escrita acompanha os seres humanos há milhões de 

anos, e nessa condição de interação e prática social, eles têm levado em consideração a 

elaboração dos primeiros registros da natureza humana. Escrever, implica enunciar em 
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um texto ideias e pensamentos, uma forma de estabelecer comunicação interativa com o 

outro, como expressa Vigotsky (2005). Embora, essa atividade humana remonte todo esse 

tempo de existência, os estudos científicos sobre comunicação têm demorado 

significativamente. Esse fato tem contribuído relevantemente para a inacessibilidade da 

população humana às descobertas científicas e dificuldades na aplicação de seu produto.   

A escrita científica como parte da comunicação e interação com a Realidade é 

fundamental para a constituição das Ciências. Para além de uma forma da prática e da 

relação com a realidade, na constituição de verdades, a ciência ancora-se em uma certa 

atuação discursiva que constitui campos de validade.   

Linguagem, na concepção vigotskyana, pois, segundo Vigotsky (2005), é por 

meio das palavras na forma de imagens que o ser humano pensa. A generalização e a 

abstração só se dão pela linguagem e com base nelas melhor compreendemos e 

organizamos o mundo à nossa volta. Considerar a importância da escrita nas Ciências da 

Natureza, como uma linguagem de comunicação e prática social, implica para 

humanidade, saber dialogar, interagir, discutir, ler e escrever com competências 

linguística e científica, em um contexto que exige tomar decisões cada vez mais 

complexas. Esse fato, envolve a compreensão do impacto das dimensões científica e 

tecnológica sobre a sociedade, relacionada ao seu entendimento sobre à ciência, no 

tocante, ao seu processo de produção.  

Essa habilidade torna-se relevante como linguagem de comunicação, e não está 

vinculada apenas ao domínio dessa ação pelos seres humanos, mas também pelo fato de 

ser uma prática social, que permite a interação entre os pesquisadores e a sociedade, de 

modo que por meio dela, os cidadãos possam posicionar-se, atuando nos diferentes 

contextos, transformando-se e transformando a sociedade de maneira sustentável, 

considerando às suas exigências atuais.  

A escrita, nas ciências é uma via de comunicação e de mensuração, do processo 

de produção do conhecimento científico, com um padrão próprio, organizado por um 

conjunto variado de signos, que quando articulados, atribuem significados às entidades 

da ciência, como expressa Nardi (2010). Essa via de comunicação constitui parte 

significativa da competência científica e do trabalho científico, portanto, imprescindível 

para as Ciências da Natureza.  Nesse trabalho, compreende-se competência cientifica 

como sendo a capacidade de se envolver com as questões relacionadas com a ciência e 

com a ideia da ciência, como um cidadão crítico e reflexivo, cujo discurso está 

fundamentado na ciência e tecnologia, o que exige dos cidadãos explicar fenômenos 

cientificamente; avaliar e planejar investigações científicas; interpretar dados e 

evidências cientificamente (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015). 

Segundo Sanmartí (2000), em todas as aulas se escreve, portanto, não pode se 

constituir como sendo compromisso apenas de Língua Portuguesa. Geralmente, os 

professores explicam os conteúdos e solicitam aos estudantes que registrem em seus 

cadernos suas falas, e o conteúdo do livro. Em função dessa escrita, é avaliada a qualidade 

que eles dão à realidade, enunciada nos conteúdos disciplinares. A partir dessa avaliação, 

propõe-se mudanças para que possam incorporar nova qualidade ao conhecimento, 

anteriormente, assimilado. Conforme a autora, esse processo de comunicação-avaliação 

é o que promove a “construção do conhecimento”, e por ele se relata que a linguagem 

escrita é um dos instrumentos materiais que mediatiza a aprendizagem por excelência.  

A ação de escrever tem a potencialidade de propiciar transformações nas aulas de 

ciências, no pensamento dos seres humanos, pelo fato de permitir mobilizar as ações de 

planejar, refletir criticamente e tomar decisões acerca do texto que será enunciado. Sendo 

importante nas aulas de Ciências da Natureza e em outras áreas de conhecimento, pelo 
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fato de, na aprendizagem, ser um relevante instrumento ou estratégia didático-pedagógica 

para assimilar ou se apropriar de novas culturas, e uma via para aceder a aprendizagem, 

dada a razão de que os conteúdos ensinados nas escolas, apresentam-se quase 

exclusivamente na forma de discurso escrito, que é uma maneira de externalizar o 

conhecimento.   

Segundo Lemke (1997), para que a aprendizagem das Ciências da Natureza tenha 

lugar em sala de aula, é necessário que os professores disponibilizem aos estudantes, 

momentos de escrita e socialização com os pares sobre o tema em estudo, principalmente, 

a escrita científica. Para o autor, a linguagem científica auxilia a organizar o raciocínio. 

Dentre os diferentes desafios para os cidadãos desse século, está o de compreender a 

realidade e pensar cientificamente, de modo que possam ser competentes para intervir em 

situações novas que, cada vez mais exige deles a apropriação de novos conhecimentos 

(conceitos-ações/habilidades-hábitos) e valores. 

Pensar em estratégias nas quais o professor organiza e intervém em suas aulas, de 

modo que proporcionem a ampliação da habilidade de escrever em ciências, como uma 

via para escrever para aprender Ciências.  

A escrita de relatórios de atividades experimentais pode ser compreendida como 

uma das atividades de estudo para comunicar conhecimentos científicos; e constituir-se 

como uma atividade prática e psíquica que faz parte do conhecimento desse profissional, 

que propicia a ele pensar no ensino dessa área de conhecimento, como um processo 

centrado na produção de conhecimentos científicos no espaço escolar, e também como 

atividade para aprender e ensinar ciências. 

A apropriação do conhecimento científico confirma-se como um precioso 

instrumento para a efetiva educação do cidadão, visto que, permitirá uma leitura mais 

crítica e consciente acerca da realidade em seu entorno.  

Compreende-se nesse estudo que uma orientação adequada pode garantir a 

qualidade da ação do professor, conforme explicita Talízina (1986), de modo que o sujeito 

possa assimilá-la, e, essa constituir-se como um novo conhecimento para utilizar em sua 

vida cotidiana.   

O ensino das Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física), tem representado 

nas salas de aula no Ensino Médio dificuldades para os estudantes aprender os seus 

conteúdos de aprendizagem face ao atual contexto da    educação científica na sociedade 

contemporânea. A desmotivação e os resultados contraproducentes nas diferentes 

avaliações nacionais e internacionais são indicadores de situações que têm se 

caracterizado como uma crise no ensino e na aprendizagem das ciências. Por trás dessas 

dificuldades perpassam múltiplos fatores que justificam esse resultado. 

    Um dos fatores para ter-se esse resultado, centra-se na forma pela qual está 

ocorrendo a orientação nas aulas desses componentes curriculares. É necessário refletir 

se esta, estabelece-se pela via de uma comunicação interativa entre professores e 

estudantes, e entre esses e a cultura científica.  

De acordo com Sanmartí (2000), Zaporozhets (2010) e Galperin (2011), a 

orientação nas aulas é estabelecida de modo ineficiente, visto que, os estudantes na 

maioria das vezes, apresentam dificuldades em identificar situações problema, interpretar 

essas situações, e como consequência, não conseguem explicar a realidade. Não tendo o 

domínio dessas ações/habilidades, apresentam dificuldades para escrever textos que 

exigem o domínio desse padrão linguístico.  

A direção de um ensino com qualidade, cuja orientação durante as aulas, esteja 

clara a relação entre objetivos e atividades, garante-se a qualidade da aprendizagem, como 

expressa Talízina (1986). O experimento pedagógico, mediante um sistema didático, com 

base no Método Sistêmico Funcional Estrutural de Reshetova (1988) e a Teoria da 
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Assimilação das Ações Mentais por Etapas e Formação de Conceitos de Galperin (1979, 

2001, constituem-se nesse estudo como vias eficientes para uma reconfiguração da 

orientação para escrever relatórios de atividades experimentais nas Ciências da Natureza 

no Ensino Médio.  

Talízina (1988), Galperin (2001), Núñez e Ramalho (2015) defendem que é 

possível, pela via de uma atividade planejada, e com uma orientação que garanta a 

qualidade da execução das ações, haver apropriação de processos mentais que se 

instituem em órgãos funcionais da própria atividade, o que propicia assimilação de novos 

conhecimentos. Segundo os autores, os conceitos e as habilidades dos componentes 

curriculares, podem ser aprendidos, com sucesso, se houver uma orientação planejada da 

atividade de aprendizagem.  

Diante desse contexto, enuncia-se o problema de pesquisa: um experimento 

pedagógico, mediante um sistema didático com base no Método Sistêmico Funcional 

Estrutural de Reshetova (1988) e na Teoria de Galperin (1979) pode se constituir como 

uma via para professores do Ensino Médio da área das Ciências da Natureza de uma 

escola pública estadual do Rio Grande do Norte/RN reorganizarem a orientação para 

escrever relatórios de atividades experimentais? 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar um experimento pedagógico, mediante um sistema didático com 

professores do Ensino Médio da área das Ciências da Natureza de uma escola pública 

estadual do Rio Grande do Norte/RN para assimilação de uma nova orientação para 

escrever relatórios de atividades experimentais, embasada no Método Sistêmico 

Funcional Estrutural de Reshetova (1988) e na Teoria de Galperin (1979; (1979, 1986, 

2011).  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar os modelos de orientação da ação escrever relatório de atividades 

experimentais de professores das Ciências da Natureza do Ensino Médio, antes e apó 

• s a participação do experimento pedagógico. 

• Desenvolver um experimento pedagógico, mediante um sistema didático que 

promova a reelaboração da orientação da ação escrever relatórios de atividades 

experimentais, para professores das Ciências da Natureza do Ensino Médio, a partir 

do Método Sistêmico Funcional Estrutural de Reshetova e do modelo da B.O.A. III 

de Galperin. 

• Conhecer a avaliação dos professores participantes do experimento acerca da 

formação – o experimento pedagógico. 

                                         

O EXPERIMENTO PEDAGÓGICO COMO VIA PARA REELABORAÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO DA ESCRITA DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS 

 

O experimento pedagógico, formativo ou didático surge como uma via para 

realização de uma investigação no espaço escolar. Este, tem sua origem nas ideias de 

Vigotsky (2005) acerca do método genético experimental. Ao estudar as mudanças nos 

processos mentais dos seres humanos, após o processo de ensino-aprendizagem, ele 

publicou as noções básicas do experimento pedagógico nas quais enfatiza que no 

experimento pedagógico é necessário considerar a Zona de Desenvolvimento Próximo 
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(ZDP) dos indivíduos. Ter esse princípio como parâmetro para desenhar um experimento 

pedagógico, significa respeitar a zona de desenvolvimento atual desses, ou seja, o que 

eles já trazem de conhecimento e o que eles ainda são capazes de aprender com a ajuda 

do outro (ZDP).  

Zankov (1997, p. 52) “la realización del experimento didáctico está organizada 

sobre la piedra angular de que la enseñanza debe ofrecer la máxima efectividad en el 

desarrollo general de los sujetos”.  

Embora haja denominações diversas atribuídas a esse conceito, dentre essas, 

pode-se citar: experimento formativo; experimento didático; experimento didático 

formativo; experimento psicológico pedagógico etc.  a sua finalidade é compartilhada 

entre pesquisadores como Talízina (1987), Zankov (1984), Vigotsky (2005), Galperin 

(2001), García (2007) e Núñez (2009).  

Esses autores compreendem o experimento pedagógico como aquele que tem por 

objetivo estudar os fenômenos sociais que constituem sistemas contraditórios, integrados 

por diversos componentes abertos e multideterminados. Trata-se de um “modelo” de 

ação, cujo pesquisador busca compreender o desenvolvimento do pensamento dos 

participantes de uma pesquisa como um evento dependente da sua cultura, do seu 

contexto. Portanto, esse, deve constituir-se como aquele que orientará o programa de 

ensino nos  espaços formativos, conforme expressa Talízina (1987). 

Compreende-se nesse trabalho, o experimento pedagógico ou experimento 

didático formativo como um conhecimento profissional e uma ação docente determinada 

para auxiliar aquele que aprende, a assimilar conhecimentos (conceitos-habilidades-

hábitos), compreendido como um conjunto de concepções, ideias, teorias, fatos e 

conceitos submetidos às regras e aos métodos consensuais de comunidades intelectuais 

(LOPES, 2011, p. 71), considerando-se também os valores, de modo que os professores 

possam desenvolver ações mentais com a finalidade de dominar e utilizar conceitos como 

vias para resolver diferentes situações de seu cotidiano, com a consciência do passo a 

passo da utilização dessas ações durante o processo, de maneira a estender tais 

conhecimentos em seu fazer docente. 

 

O SISTEMA DIDÁTICO COMO VIA PARA ORIENTAR O EXPERIMENTO 

PEDAGÓGICO 

 

Compreende-se por Sistema Didático, um plano de ações do professor para 

organizar conhecimentos (conceitos, habilidades e atitudes) a serem assimilados pelo 

estudante durante seu processo de ensino aprendizagem.  

O Sistema Didático é parte constitutiva do experimento pedagógico e está 

concebido como uma via para planejar o processo de ensino aprendizagem da orientação 

da ação escrever relatórios de trabalhos práticos experimentais na área das Ciências da 

Natureza no Ensino Médio. 

A sua estruturação deve considerar os objetivos; os conteúdos (sistema de 

conhecimentos e habilidades); os modos de atuação e a lógica científica em que a mesma se 

baseia para uma abordagem sistêmica, em termos estruturais e funcionais.  

Consideram-se as orientações de Núñez (2009). Esse deve estar em acordo com 

alguns princípios básicos do ensino: a aprendizagem como um tipo específico de atividade, 

dialeticamente vinculada à atividade de ensino, na qual o professor das Ciências da 

Natureza é sujeito e objeto ativo, motivado e orientado por finalidades (objetivos); a 

unidade entre os conceitos, procedimentos e valores, como expressão de um ensino que 

instrui, educa e contribui para o desenvolvimento integral da personalidade dos 

estudantes, inclusive em formação continuada como profissional que aprende, forma-se 
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e desenvolve-se para continuar a aprender a aprender; a concepção sistêmica das 

categorias de ensino - objetivos, conteúdos, métodos, meios e avaliação - que estão 

relacionados e formam um sistema complexo e em desenvolvimento; a apropriação 

conceitual mediante ascensão do abstrato para o concreto; a assimilação da orientação da 

ação como um processo que segue várias etapas, explicitadas pela Teoria de Galperin 

(1979; 2001); o pensamento teórico como resultado da organização sistêmica do conteúdo 

e da B.O.A. tipo III; a estruturação de um sistema de tarefas como o núcleo central da 

organização do ensino, baseando-se na aprendizagem por problemas planejados em 

acordo com o enfoque assumido. 

O Sistema Didático é estruturado pelos componentes didático pedagógicos 

relacionados a seguir. Esses componentes serão minuciosamente explicitados no capítulo 

da metodologia, cabendo nesse espaço a sua importância para o desenvolvimento do 

sistema didático como uma proposta para assimilação da Base Orientadora para escrever 

relatórios de atividades experimentais nas Ciências da Natureza no Ensino Médio.  

Esse sistema reúne: os pressupostos teórico-metodológicos; os objetivos que o 

professor pretende que os estudantes alcancem; os conteúdos de aprendizagem a serem 

assimilados pelos estudantes nas aulas; o sistema de “tarefas” (compreendida como 

atividade na perspectiva de Leontiev (2011)) para a assimilação dos novos 

conhecimentos; a avaliação do processo de ensino aprendizagem; os recursos materiais 

para auxiliar no desenvolvimento do trabalho proposto. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da pesquisa, envolveu desde a revisão teórica e análise de 

pesquisas sobre o conteúdo estudado, mediante o Método Sistêmico Funcional Estrutural 

de Reshetova (1988) para estabelecer a invariante do objeto de conhecimento: orientação 

para escrita de relatórios de atividades experimentais; a formulação do problema até a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados; a realização do experimento pedagógico 

(diagnóstico inicial; etapa motivacional; estabelecimento da B.O.A. tipo III das ações 

“realizar atividades experimentais nas Ciências da Natureza no Ensino Médio” e 

“escrever relatórios de trabalhos prático experimentais nesse nível de escolaridade”; 

“diagnóstico final”), objeto de conhecimento que se evidenciou ser trabalhado durante a 

realização do experimento pedagógico. 

A partir do processamento das respostas às perguntas dos instrumentos de coleta 

dos dados, utilizou-se como procedimentos a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Essa 

análise de conteúdo das respostas viabilizou estabelecer categorias (pré-estabelecidas e 

integradas) características das representações mentais dos professores em relação ao 

objeto de estudo. A pesquisa foi de abordagem quantitativo/qualitativa; exploratória, 

descritiva e analítica, tendo como pressupostos teórico-metodológicos principais autores 

como Galperin (1979; 2001; 2011); Talízina (2001; 2011); Leontiev (2001; 1011); Bardin 

(2011), dentre outros. A pesquisa foi realizada com treze professores da área das Ciências 

da Natureza do Ensino Médio que lecionam em uma escola pública estadual do Rio 

Grande do Norte/RN. 

Como procedimentos metodológicos foram utilizados diferentes instrumentos de 

coleta de dados (questionários com perguntas abertas e fechadas e atividades dos 

professores envolvidos na pesquisa. Os instrumentos para obtenção das informações 

foram validados, aplicados, organizados em quadros e analisados à luz da perspectiva de 

Bardin (2011). 

O percurso metodológico foi organizado em três etapas. A primeira, consistiu na 

apresentação da proposta da pesquisa na escola (conhecimento e preparação do contexto 
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situacional); na realização de parte do experimento pedagógico, envolvendo o 

desenvolvimento de um sistema didático desenhado para a realização: do diagnóstico inicial; 

das etapas: motivacional e estabelecimento da B.O.A. III para a realização de atividades 

experimentais e a escrita do relatório das respectivas atividades nas Ciências da Natureza no 

Ensino Médio. A segunda, constituiu-se na realização do diagnóstico final e da avaliação da 

experiência formativa pelos professores (segunda parte do sistema didático), concluindo 

dessa forma, o experimento pedagógico; e a terceira, consistiu na organização, interpretação, 

análise e escrita dos dados coletados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As representações mentais dos professores acerca da orientação para escrever 

relatórios de atividades experimentais nas Ciências da Natureza como atividade e 

conhecimento profissional para ensinar nessa área de conhecimento foram 

interpretadas e inferidas do cruzamento das respostas de perguntas abertas que mais 

se evidenciaram em relação à realização de atividades experimentais e a orientação 

para escrita de relatórios dessas atividades.  

O quadro 1, expressa o núcleo geral da representação mental dos professores 

acerca do modelo do conceito da orientação para escrever relatórios de atividades 

experimentais nas Ciências da Natureza no Ensino Médio, após a realização do 

sistema didático constituinte e orientador do experimento pedagógico. 

Quadro 1. núcleo geral da representação mental do grupo de professores acerca da 

orientação da ação escrever relatórios de trabalhos experimentais nas Ciências da 

Natureza 

 

 

 

 

  

Fonte: elaborada pela autora, 2016. 

O núcleo representativo do pensamento dos professores antes da sua 

participação do experimento pedagógico pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1. Representação Mental Inicial dos Professores em relação ao Modelo para 

Escrever Relatórios de Atividades Experimentais 
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A orientação para escrever relatórios de atividades experimentais nas Ciências da 

Natureza no Ensino Médio, consiste em uma atividade em que se planeja e explicita-

se os passos de uma atividade experimental (laboratório e de campo), desde a 

definição do título e do objetivo até a revisão do texto. 
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Fonte: elaborada pela autora, 2016 

No final da realização do experimento pedagógico, foi apresentada aos 

professores uma sugestão de orientação para escrever relatórios de atividades 

experimentais nas Ciências da Natureza, a qual após discussão e negociação os 

professores participaram da sua reelaboração, sugerindo alguns passos para escrita desse 

tipo de gênero discursivo/textual, conforme quadro 2. 

 

Quadro 2. Orientação para Escrever Relatórios de Atividades Experimentais nas 

Ciências da Natureza no Ensino Médio 

Objetivo: escrever relatórios de atividades experimentais nas Ciências da Natureza no 

Ensino 

Modelo do Conceito 

(definição do conceito) 

Modelo da Ação 

(operações) 

Escrever relatórios de atividades 

experimentais nas Ciências da 

Natureza, consiste em uma 

atividade de comunicação na qual se 

explicita o processo e o produto de 

uma atividade investigativa em que 

se trabalham/resolvem situações-

problema pela via de testar hipótese. 

Planejar a escrita do relatório. 

Selecionar um título para o relatório. 

Definir o objetivo principal. 

Explicitar o problema. 

Explicitar a/s hipótese/s. 

Relacionar os materiais e instrumentos 

utilizados na atividade experimental. 

Descrever os procedimentos seguidos. 

Organizar os dados obtidos. 

Interpretar os dados. 

Explicitar o resultado da análise dos dados. 

Discutir os resultados, justificando-os, e 

explicando-os, relacionando-os à hipótese 

formulada. 

Redigir as conclusões. 

Explicitar as referências. 

Revisar o texto elaborado.  

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 Essa orientação (invariante) para escrita do referido gênero foi estabelecida 

tomando como base o Método Sistêmico Funcional de Reshetova (1988) e a Teoria de 

Galperin (1979; 2001; 2011), apresentada aos professores, bem como, ideias dos 

respectivos professores, mediante discussão e negociação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados obtidos no desenvolvimento do experimento, sugerem a relevância da 

necessidade de investimento na formação teórica e metodológica do professor dessa área 

de conhecimento. Os mesmos se viram diante da contradição entre o que sabem sobre o 

conteúdo abordado, o que é determinado e orientado pelos documentos oficiais, como a 

LDBEN nº 9.394/96 e as DCNEM (2012), sobre esses, os dilemas da sociedade atual, e 

o que precisam saber para ensinar nesse século. Essa necessidade que se tornou explícita 

durante a experiência formativa, só veio confirmar os resultados obtidos no diagnóstico 

inicial. A análise dos dados nos permitiu afirmar que a base orientadora do tipo III para 

escrever o referido relatório, com base no Método Sistêmico Funcional Estrutural de 

Reshetova (1988) e na Teoria de Galperin, é uma via efetiva e inovadora que pode 

constituir a atividade profissional de professores do Ensino Médio da área das Ciências 
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da Natureza, visto que se trata de uma orientação que é completa, plena, independente e 

conduz à essência, como expressam Galperin (1979) e Talízina (1984).  

 O experimento pedagógico proporcionou conhecer o contexto profissional de 

professores da área das Ciências da Natureza e o modelo hegemônico da orientação da 

ação escrever relatórios de atividades experimentais utilizado em sua prática pedagógica 

e possibilitou por meio do sistema didático fundamentado na teoria de assimilação das 

ações mentais de Galperin, à estruturação de uma nova orientação da ação escrever 

relatórios de trabalhos práticos experimentais, diante das novas exigências da sua 

atividade profissional. 

 As representações mentais dos professores acerca da orientação da ação escrever 

relatórios de atividades experimentais nas Ciências da Natureza no Ensino Médio como 

atividade e conhecimento profissional para ensinar nessa área de conhecimento foram 

inferidas do cruzamento das respostas de perguntas abertas que mais se evidenciaram em 

relação às atividades experimentais e à orientação para escrita de relatórios dessas 

atividades.  

O objeto de conhecimento “atividades experimentais” se fez presente pelo fato de 

ter surgido como necessidade formativa dos professores para que pudessem por meio de 

uma orientação, antes não realizada com consciência para reelaborar a dita orientação, e 

assim, poder estender esse conhecimentos em sua prática de sala de aula. De acordo com 

a perspectiva histórico-cultural (VIGOTSKY, 2005), a Teoria da Atividade de Leontiev 

(2010) e a Teoria de Assimilação das Ações Mentais por Etapas de Galperin (2011), as 

representações mentais são produto da atividade humana desenvolvida por eles no seu 

grupo cultural e no contexto histórico social em que vivem. Tais representações consistem 

em expressões do conteúdo da atividade e se estabelecem como estruturas do pensamento 

para se constituir como sentido aos distintos fenômenos da sociedade, da essência e do 

próprio conteúdo do objeto de estudo.  

Leontiev (1978) explica que as representações mentais são construções 

cognoscitivas, sociais e afetivas, no espaço do grupo sociocultural e histórico. É 

constitutivo da capacidade de os seres humanos em criar novas representações na sua 

prática social, a partir da influência de novas necessidades, que geram novos objetivos e 

motivos, que se integram possivelmente de modo processual e contínuo às representações 

do grupo e da sociedade. A elaboração de representações mentais pelos professores 

aconteceu como resultado das necessidades orientadas por motivos e desejos que 

exigiram tipos específicos de atividade. Essas necessidades surgiram no decurso da 

experiência formativa, quando esses profissionais entraram em contato com o objeto de 

estudo.  

Embora, se discuta nesse espaço sobre uma nova perspectiva de orientação para 

escrita do referido gênero, consideramos que esses profissionais são sujeitos históricos 

que criam, reproduzem, criticam, negociam e socializam as representações fundamentais 

do seu grupo e da sociedade, da mesma maneira que se utilizam da linguagem e das 

normas de conduta do grupo. E, acima de tudo, são sujeitos que trazem consigo suas 

histórias de vida e conhecimentos acumulados ao longo de suas vidas pessoal, social e 

profissional, portanto, de igual importância como essa nova perspectiva. 
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RESUMO 

O objetivo geral dessa pesquisa consistiu em investigar como a gestão de uma Escola Pública 

Estadual do Município de São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte compreende a 

importância da leitura compreensiva nas áreas de conhecimento nos anos finais do Ensino 

Fundamental, de modo a sugerir uma proposta de formação continuada para gestores e 

professores da referida escola sobre a imprescindibilidade de se trabalhar leitura compreensiva 

em todas as áreas de conhecimento. Para embasar a pesquisa foram consideradas as ideias de 

Leffa (1996); Geraldi (1991); Sánchez (2012); Rojas et al (2012); Lenner (2002); Brasil (2013; 

2107)); Solé (Bagno, Stubbs e Gagné (2002) dentre outros. O estudo é de natureza 

quantitativo/qualitativa, de caráter exploratório; descritivo e analítico. Trata-se de um trabalho 

realizado com três gestores (vice-diretor e duas coordenadoras pedagógicas) em uma Escola 

Pública Estadual de São Gonçalo do Amarante/RN que atende a estudantes dos anos finais do 

Ensino Fundamental. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas 

abertas e fechadas. O percurso metodológico se deu em três etapas: a primeira, para apresentar 

à equipe gestora a proposta da pesquisa; a segunda, para aplicação do questionário e a terceira, 

para apresentar a equipe gestora uma proposta de formação continuada para gestores e 

professores sobre a importância da leitura compreensiva em todas as áreas de conhecimento. 

Os dados foram organizados em quadros e tabelas e analisados na perspectiva de Laville e 

Dionne (1999). Os resultados obtidos parcialmente mostram que os gestores participantes da 

pesquisa entendem que a leitura compreensiva deve perpassar todas as áreas de conhecimento 

no currículo da Educação Básica porque tem se apresentado nas salas de aula significativa 

quantidade de estudantes com dificuldade em compreender o que leem. Espera-se com essa 

investigação, ainda em desenvolvimento, que a comunidade escolar perceba a importância da 

leitura compreensiva como prática social, portanto, imprescindível no currículo da Educação 

Básica. 

 

Palavras-chave: Escola Pública Estadual. Leitura Compreensiva. Anos Finais. Ensino 

Fundamental. Áreas de Conhecimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Esta seção tem o objetivo de tecer uma breve discussão acerca da importância da leitura 

compreensiva como compromisso de todas as áreas de conhecimento. 

O processo de leitura tem sido continuamente fonte de preocupação docente, 

principalmente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nas Diretrizes Curriculares 

                                                           
56Estudante Concluinte do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Processos Educacionais do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP/RN. Professor de Língua Portuguesa da Rede Pública Estadual 

do RN. Estudante do Curso de Pedagogia – Licenciatura da UFRN. E-mail: pazcomamor193@gmail.com 
57Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Brasil. Mestre em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática pela UFRN. Profa. Formadora do Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy – IFESP – Brasil. E-mail: rozi@ifesp.edu.br 

 



183 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Nacionais Gerais – DCNG (BRASIL, 2013) explicita-se que a leitura deve se constituir como 

uma das dimensões presentes em todos os componentes curriculares da Educação Básica. Mas, 

estudos têm mostrado, também, minha experiência como professor de Língua Portuguesa da 

Educação Básica, estudantes chegando, por exemplo, aos anos finais do Ensino Fundamental 

sem ainda saber ler, seja em relação ao conhecimento das letras do alfabeto, ou mesmo, não ser 

proficiente em leitura. 

 Rojas et al (2012) escrevem que são múltiplas e frequentes as pesquisas que têm como 

objetivo dar respostas a perguntas corriqueiras que fazemos a nós mesmos em relação à quando 

iniciar o processo e que metodologias podemos assumir para orientar o ensino-aprendizagem 

da leitura. São poucos os estudos sobre as dificuldades que encontram os estudantes nesse 

processo. 

 São diversas as situações-problema que se evidenciam durante o processo de ensino-

aprendizagem no espaço escolar em nosso país. Cada vez é mais frequente no Rio Grande do 

Norte, em especial na escola onde leciono, estudantes com dificuldade na leitura, e como 

consequência, se expressa na escrita. Sendo assim, Sánchez (2012) enuncia que para abordar o 

estudo no que se refere à aprendizagem escolar faz-se necessário resolver a situação relacionada 

com sua origem ou natureza. É urgente se pensar em formação continuada para os docentes de 

todas as áreas de conhecimento sobre aprendizagem e desenvolvimento, considerando-se 

aspectos teórico-metodológicos. Mas, não focar apenas na formação, é imprescindível, além 

dessa perspectiva, se pensar em um plano de ação permanente de formação continuada e 

acompanhamento nas escolas, de modo a contribuir com a prática docente. O olhar da gestão 

frente a tal situação deve se dirigir ao aspecto organizacional da escola, e, principalmente, tomar 

como base as avaliações internas e externas dos estudantes para conduzir o processo formativo 

dos discentes e docentes. 

 Na escola que foi selecionada para o desenvolvimento da pesquisa com a equipe gestora, 

observam-se dificuldades nos estudantes na habilidade ler de modo compreensivo, bem como 

na equipe docente, pois, sempre expressam nas reuniões de planejamento que não conseguiram, 

ainda, aplicar estratégias didático-pedagógicas para auxiliar os estudantes na proficiência da 

leitura e da escrita.  

Como professor de Língua Portuguesa da referida escola, após alertar a equipe gestora 

sobre tal situação, a mesma se expressou acerca das dificuldades dos alunos, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, em compreender a importância dessa habilidade/atividade em todas as 

áreas do conhecimento. Em seus discursos, afirmam que se trata de um conteúdo de 

aprendizagem inerente ao componente curricular Língua Portuguesa, discurso observado nas 

pesquisas de Leffa (1996); Geraldi (1991).  

 Diante desse contexto, enuncia-se o problema de pesquisa. 

Como explicar o porquê de a leitura não ser priorizada na Escola Estadual Padre José 

Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN e utilizada como estratégia didático-

pedagógica, em todas as áreas de conhecimento, nos anos finais do Ensino Fundamental? 

O objeto de estudo dessa pesquisa é a importância da leitura compreensiva como 

prioridade e estratégia didático-pedagógica em todas as áreas de conhecimento dos anos finais 

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Padre José Maria Biezinger – São Gonçalo do 

Amarante/RN, na visão dos gestores dessa instituição. 

O objetivo geral desse trabalho foi o de investigar como a equipe gestora da Escola 

Pública Estadual Padre José Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN compreende a 

importância da leitura compreensiva nas áreas de conhecimento nos anos finais do Ensino 

Fundamental, de modo a sugerir uma proposta de formação continuada para gestores e 

professores da referida escola sobre a imprescindibilidade de se trabalhar leitura compreensiva 

em todas as áreas de conhecimento. 

Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  
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a) Identificar concepções dos gestores da Escola Estadual Padre José Maria Biezinger 

sobre a importância da leitura compreensiva como estratégia didático-pedagógica em 

todas as áreas de conhecimento. 

b) Identificar na BNCC (BRASIL, 2017) a orientação para trabalhar leitura compreensiva 

em todas as áreas de conhecimento do Ensino Fundamental anos finais. 

c) Apresentar uma proposta sobre leitura compreensiva como estratégia didático-

pedagógica em todas as áreas de conhecimento nos anos finais do Ensino Fundamental 

da Escola Estadual Padre José Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN à 

equipe gestora dessa instituição. 

d) Conhecer a opinião dos gestores da Escola Estadual Padre José Maria Biezinger – São 

Gonçalo do Amarante/RN acerca da importância da leitura compreensiva como 

estratégia didático-pedagógica em todas as áreas de conhecimento dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 

LEITURA COMPREENSIVA: responsabilidade de todas as áreas de conhecimento 

 

 Nessa seção o objetivo é o de apresentar sobre a importância da leitura compreensiva 

como responsabilidade de todas as áreas de conhecimento na Educação Básica, com foco no 

Ensino Fundamental anos finais. 

A leitura compreensiva é responsabilidade de todas as áreas de conhecimento, portanto, 

deve se materializar nas salas de aula dos diferentes componentes curriculares da Educação 

Básica. Em todos os componentes curriculares os estudantes produzem textos, assim, a leitura 

está presente, seja de maneira implícita ou explícita na sala de aula. 

Ler se constitui como habilidade e competência geral na perspectiva da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) que marca uma função essencial – “talvez a única 

função – da escolaridade obrigatória.” (LENNER, 2002, p. 17). Nesse sentido, 
 

Redefinir o sentido dessa função – explica, portanto, o significado que se pode 

atribuir hoje a esses termos tão arraigados a instituição escolar – é uma tarefa 

incontestável. (LENNER, 2002, p. 17). 

 

É relevante se pensar, antes de se perguntar como utilizar a leitura seja como 

competência, habilidade, atividade prática e psíquica, objeto de conhecimento, e/ou como 

objetivo, é preciso focar o pensamento em como a leitura compreensiva pode transformar 

nossos hábitos institucionais de ensinar a ler de modo compreensivo para aprender a interpretar 

o mundo dos objetos, bem como saber ler e aprender. 

Bagno, Stubbs e Gagné (2002, p. 128) expressam que leitura e escrita (embora, esta 

última não seja objeto dessa pesquisa, mas, essas duas habilidades formam uma unidade) são 

enormes áreas de especialização, cada qual com uma ampla literatura específica. Para os autores 

há uma ambiguidade básica com o termo ler, bem como, defendem que a leitura raramente é 

ensinada depois dos anos iniciais do Ensino Fundamental; “e se leitura significa uma 

interpretação-compreensão que vai além do superficial, portanto, ela praticamente, na maioria 

das vezes não é ensinada”. 

Segundo Neves et al (2003, p. 11) ler e escrever é compromisso de todas as áreas de 

conhecimento, portanto, não se trata apenas de ser conhecimento profissional do professor de 

Língua Portuguesa. Ler compreensivamente implica saber inferir, interpretar, argumentar, 

explicar a realidade, dentre outras habilidades que devem ser entendidas comuns a todos os 

componentes curriculares, seja na Educação Básica ou Ensino Superior. Portanto, a leitura 

compreensiva é condição necessária para escrita proficiente. 

 Guedes e Souza (2003) escrevem: 
 



185 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

A tarefa de ensinar a ler e escrever um texto em história é do professor de 

história e não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e escrever 

um texto de ciências é do professor de ciências e não do professor de 

português. Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, 

uma vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, 

que é responsabilidade da escola. 

  

Para Leffa (1996, p.1) o processo da leitura envolve diversos aspectos, incluindo não 

apenas características do texto e do momento histórico em que ele é produzido, mas também 

características do leitor e do momento histórico em que o texto é lido.  Para ele, o resultado do 

encontro entre leitor e texto não pode ser descrito, portanto, a partir de um único enfoque.  “Uma 

descrição completa do processo da compreensão deve levar em conta, no mínimo, três aspectos 

essenciais: o texto, o leitor e as circunstâncias em que se dá o encontro” (LEFFA, 1996, p. 1). 
 

Historicamente, no entanto, o estudo da compreensão de leitura tem se 

caracterizado pela predominância de um ou outro extremo do processo, 

enfatizando ora o texto ora o leitor, como fator essencial da compreensão. 

Cada um desses enfoques pressupõe uma explicação diferente para os fatores 

que intervêm na compreensão. Quando se privilegia o texto, por exemplo, 

pressupõe-se que a melhoria na compreensão depende de qualidades 

intrínsecas do texto e que, na medida em que se modificam essas qualidades, 

está-se modificando os níveis de compreensão do leitor. Quando se privilegia 

o leitor, pressupõe-se que a compreensão do texto aumenta na medida em que 

se desenvolvem no leitor as habilidades gerais da leitura (LEFFA, 1996, p. 1-

2). 

  

Compreender a leitura compreensiva na perspectiva de habilidade é considerar a 

formação ou desenvolvimento dessa mediante os passos para saber ler de modo compreensivo, 

portanto, com domínio e consciência, como defende Talízina (1988).  

Reconhecer a importância da leitura compreensiva em todas as áreas de conhecimento 

é concebê-la como atividade social e conhecimento profissional inerente a qualquer profissão. 

Atividade compreendida na perspectiva de interação conforme Vygotsky (2005) e na 

perspectiva de Leontiev (2011) como uma unidade molar, prática, psíquica e valorativa que 

conduz o sujeito em direção a um ou mais objetivos, portanto, essencial para o desenvolvimento 

dos sujeitos, por ser essencial para esses estabelecerem relação com os objetos de conhecimento 

de modo consciente. 

Como conhecimento profissional entendida na abordagem de Ramalho; Núñez e 

Gauthier (2003), quando expressam a imprescindibilidade da competência técnica como basilar 

para a profissionalização na docência. Competência, conforme Sacristán (2011), quando 

defende essa dimensão como muito mais do que conceitos e habilidades, mas, a capacidade dos 

sujeitos de mobilizar um conjunto de conhecimentos (conceitos, habilidades e atitudes) e 

valores para resolver situações do contexto real. Sendo assim, podemos defender que Leitura 

Compreensiva pode assumir diferentes posições no contexto real, como por exemplo, ser uma 

competência, uma habilidade ou uma atividade linguística. 

Nesse contexto, Geraldi (1991b, p. 20) explicita que quanto à linguagem e sua 

constituição: “Trata-se de pensar a atividade linguística não só a partir das ações que se fazem 

com a linguagem, mas de pensá-la também a partir das ações que se fazem sobre a linguagem 

e das ações da linguagem”, como por exemplo, a leitura compreensiva. 

Compreende-se nesse trabalho que a leitura compreensiva se constitui como uma das 

estratégias didático-pedagógicas de suma relevância e compromisso de todas as áreas de 

conhecimento da Educação Básica, que pode contribuir significativamente para o processo de 
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ensino-aprendizagem dos estudantes nos diferentes componentes curriculares nos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA: diferentes concepções 

 

 Esta seção tem o objetivo de apresentar diferentes concepções acerca de gestão 

democrática. 

Para Mendonça (2000, Apud DRABACH e MOUSQUER, 2009) “a gestão democrática 

está relacionada a uma determinada abordagem da administração da educação resultante do 

enfoque adquirido nas últimas décadas, em “contraponto à ênfase organizacional e tecnicista, 

bem como ao reducionismo normativista da busca da eficiência pela racionalização de 

processos” (p. 66). Na visão deste autor, a gestão pode ser entendida no seu sentido amplo como 

um “conjunto de procedimentos que inclui todas as fases do processo de administração, desde 

a concepção de diretrizes de política educacional, passando pelo planejamento e definição de 

programas, projetos e metas educacionais, até suas perspectivas de implementações e 

procedimentos avaliativos” (p. 69).  

Neste sentido, pode-se apreender que o autor entende a gestão como uma forma de 

administração e que, portanto, esta última é a mais ampla”.   

Ainda de acordo com Drawback e Mousquer (2009), outros autores, como é o caso de 

Lück (2007), embora reconhecendo a prioridade da mudança não só de nomes, mas, 

preferencialmente, de concepção, preferem demarcar uma distinção entre os termos 

(administração e gestão) como forma de ressignificar esta prática. A referida autora defende o 

conceito de gestão escolar como mais apropriado para as demandas do processo educativo atual, 

por entender que,  
 

A intensa dinâmica da realidade faz com que os fatos e fenômenos mudem de 

significado ao longo do tempo, de acordo com a evolução das experiências, em vista 

de que os termos empregados para representá-los, em uma ocasião, deixam de 

expressar plenamente toda a riqueza dos novos entendimentos e desdobramentos 

(LÜCK, 2007, p. 47). 

           

O conceito Gestão Democrática parece apontar para a consolidação da democracia, no 

Brasil. Surge como uma prática social que vem permeando todas as áreas da sociedade; é como 

se estivéssemos convocando as pessoas a serem cidadãs, a praticarem a democracia. Porque 

somente com as pessoas participando da vida da “pólis” é possível exercer a cidadania e praticar 

a política: alternativa à tirania e à barbárie. 

CABRAL NETO (2010), no texto, “Mudanças Socioeconômicas e Políticas e suas 

Repercussões no Campo da Política Educacional”, se propõe analisar a relação entre a 

geopolítica econômica do final do século XX e o seu reflexo na nova configuração da educação 

no início do século XXI. Nele, é aventado como a economia passou a assumir o controle do 

estado e a direcionar todas as suas escolhas ao fortalecimento do capital, sobretudo no campo 

educacional, onde, além do novo modelo é implantada também uma nova ideologia.  Tais 

mudanças ocorreram por uma falência do modelo anterior, no qual o estado gerava grandes 

expectativas para os trabalhadores além de grande endividamento, todavia, no intuito de 

resolver a crise cambial do estado o capitalismo se apropria da máquina pública, implanta uma 

nova dinâmica socioeconômica (baseada na meritocracia); de acordo com os interesses do 

capital.  

Essa apropriação do estado pelo capital vai se refletir em todos os aspectos da sociedade, 

porque implanta um novo modelo de gestão “descentralizado, flexível”, que perpassa do 

individual ao poder central, tendo como principais repercussões na educação: autonomia na 

forma de gestão, automatismo do indivíduo (com a supressão das chamadas ciências humanas: 



187 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

filosofia, sociologia, literatura), que agora não precisa mais pensar, porque estará ocupado; terá 

que aprender a manusear as novas máquinas, visto que a ênfase será na ciência, aliada de 

primeira hora do capital.  

Ao longo da história, a democracia brasileira tem apresentado momentos de 

estabilidades e rupturas, no entanto, em todos os momentos se faz imperativo a participação 

cidadã como meio de fortalecer a democracia e isso pode ser traduzido a partir da percepção da 

Gestão Democrática.  

Apesar de todos os percalços a ‘Gestão Democrática’ e a “democracia” brasileira 

parecem se impor; em um país que tem amadurecido na perspectiva democrática ao mesmo 

tempo em que convive com a desigualdade social, a exclusão e a pobreza extrema.  

A escola deve construir sua Gestão Democrática em conjunto com os atores sociais que 

dela fazem parte como pais, alunos, direção, professores, funcionários e demais componentes 

da comunidade. Discutindo e propondo soluções, coletivamente; visando “o fortalecimento da 

escola como organização social comprometida, reciprocamente com a sociedade, tendo como 

objetivo a melhoria da qualidade do ensino”. Mas também se relacionando com o poder central, 

dele recebendo suporte, formação, recursos e em contrapartida, prestando um bom serviço e 

contas dos seus atos. 
 

A escolha do diretor escolar, pela via da eleição direta e com a participação da 

comunidade, vem se constituindo e ampliando-se como mecanismo de seleção 

diretamente ligado à democratização da educação e da escola pública, visando 

assegurar, também, a participação das famílias no processo de gestão da 

educação de seus filhos (Parente, Lück, 1999, p. 37). 

  

No texto supracitado, é possível perceber, dentre outras coisas, que para se construir a 

autonomia da escola é necessário criar uma cultura de democratização das relações entre todos 

os envolvidos no processo educativo. Além disso, é preciso gerir bem os recursos públicos e 

dele prestar contas. Por fim, é preciso que a escola tenha uma visão, um objetivo, um propósito; 

um projeto político pedagógico. Este precisa está de acordo com as demandas reais da escola e 

da comunidade escolar. Também precisa especificar quais os objetivos da escola no curto, 

médio e longo prazo e qual a educação que se deseja para os educandos.  

 Para que a gestão se constitua democrática e participativa é necessário que haja a 

representação de todos os atores que participam direta ou indiretamente da escola, como 

discentes, docentes, funcionários e comunidade.  

Ainda na perspectiva de gestão participativa é importante destacar o papel do “conselho 

escolar” – representante dos membros da comunidade escolar, essa instância pode fazer uma 

grande diferença para uma gestão ser bem sucedida porque, de acordo com o senso comum: 

“várias cabeças pensam melhor que uma”, ou seja, um conselho escolar eficiente pode trazer 

muitas sugestões para resolver os problemas da escola; podendo se optar pela ideia que mais 

convergir. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Essa seção tem o objetivo de apresentar a metodologia da pesquisa, considerando seus 

fundamentos metodológicos, o contexto e os participantes, os procedimentos e percurso 

metodológicos, bem como o tratamento dos dados. 

 Quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativo/qualitativa; em relação aos objetivos é 

exploratória, descritiva e analítica. Como referencial metodológico será utilizado Laville e 

Dionne (1999). 
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 A pesquisa foi realizada com três gestores (vice-diretor e coordenadoras pedagógicas) 

de uma Escola Pública do Ensino Fundamental do Município de São Gonçalo do Amarante no 

Rio Grande do Norte. 

 O trabalho de pesquisa constitui-se como uma intervenção formativa orientada para uma 

nova configuração em relação ao olhar da gestão frente à importância da leitura compreensiva 

em todas as áreas de conhecimento com um novo olhar para incorporação dessa habilidade no 

Projeto Político Pedagógico da escola, de maneira a subsidiar as áreas de conhecimento 

constitutivas do currículo do Ensino Fundamental.  

  Os instrumentos para coleta de dados foram um questionário com perguntas abertas e 

fechadas e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

 A organização dos dados propicia a criação de possibilidades e diversos percursos para 

posterior análise do material coletado. Laville e Dionne (1999) explicitam que esse momento 

de planejamento (seleção e organização dos dados) da pesquisa comporta três operações 

principais: codificação, transferência e verificação.  

Os dados foram organizados em quadros e tabelas. 

Para a análise dos dados coletados na pesquisa, foram realizados procedimentos de 

análise qualitativa e quantitativa. Laville e Dionne (1999) expressam que a abordagem 

qualitativa na análise de dados possibilita perceber as inferências, o sentido que está entre as 

categorias-chave e a relação entre essas categorias.  

Para a produção do questionário, foi elaborado um plano, conforme quadro 1, sendo 

esse instrumento devidamente validado. Para organização e análise dos dados obtidos, realizou-

se a codificação, cujo objetivo foi respeitar a identidade dos participantes da pesquisa. Como 

códigos para identificação desses utilizou-se: G1, G2 e G3 = Gestores 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1. Plano do Questionário Continua 
Objetivos Perguntas 

Conhecer o perfil sócio profissional da 

equipe gestora da Escola Estadual Padre 

José Maria Biezinger/RN. 

I – Perfil socioprofissional e o contexto da atividade 

profissional 

1. Idade: __________ 

2. Sexo: __________ 

3. Tempo que leciona no Ensino Fundamental: 

____________________ 

II – Experiência na docência 

4. Na escola que leciona: ________________ 

 

Identificar as concepções da equipe gestora 

da Escola Estadual Padre José Maria 

Biezinger/RN. Sobre a importância da 

leitura nas áreas do conhecimento do Ensino 

Fundamental. 

 

III – Conhecimento profissional 

Qual a sua compreensão sobre a importância da leitura 

em todas as áreas de conhecimento nos anos finais do 

Ensino Fundamental? 

Quais possibilidades você observa na leitura, de modo a 

ser contributiva no aprendizado dos estudantes em todas 

as áreas do conhecimento dos anos finais do Ensino 

Fundamental? 

A gestão desenvolve ou apoia algum projeto de leitura 

na Escola Estadual Padre José Maria Biezinger? Cite.  

Como você compreende a implantação de uma proposta 

sobre leitura compreensiva como estratégia didático-

pedagógica em todas as áreas de conhecimento nos anos 

finais do Ensino Fundamental na Escola Estadual Padre 

José Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN à 

equipe gestora dessa instituição. 
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Conhecer a opinião dos gestores da Escola 

Estadual Padre José Maria Biezinger – São 

Gonçalo do Amarante/RN acerca da 

importância da leitura compreensiva como 

estratégia didático-pedagógica nas áreas de 

conhecimento dos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

Qual o seu olhar enquanto gestor frente à importância 

da leitura em todas as áreas de conhecimento nos anos 

finais do ensino fundamental da Escola Estadual Padre 

José Maria Biezinger? 

        Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas, de acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2. Percurso Metodológico da Pesquisa 
Etapas Objetivos específicos Instrumentos de 

coleta de dados 

Primeira 

etapa 

Identificar concepções dos gestores da Escola Estadual Padre José 

Maria Biezinger sobre a importância da leitura compreensiva como 

estratégia didático-pedagógica nas áreas de conhecimento dos anos 

finais do Ensino Fundamental. 

Questionário 1. 

Segunda 

etapa 

Identificar na BNCC (BRASIL, 2017) a orientação para trabalhar 

leitura compreensiva nas áreas de conhecimento dos anos finais do 

Ensino Fundamental.  

BNCC (BRASIL, 

2017). 

Terceira 

etapa 

Conhecer a avaliação dos gestores da Escola Estadual Padre José Maria 

Biezinger/RN acerca da importância da leitura compreensiva como 

estratégia didático-pedagógica nas áreas de conhecimento dos anos 

finais do Ensino Fundamental.  

Questionário 2. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

A primeira etapa teve o objetivo de identificar concepções dos gestores da Escola 

Estadual Padre José Maria Biezinger- São Gonçalo do Amarante/RN sobre a importância da 

leitura compreensiva como estratégia didático-pedagógica em todas as áreas de conhecimento. 

Para esse fim utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário com perguntas 

abertas e fechadas.  

Laville e Dionne (1999) explicitam que a utilização desse tipo de instrumento constitui-

se como uma das formas mais econômicas de coleta de dados quantitativos. São práticos e 

permitem que os respondentes fiquem a vontade (sem pressões) e no anonimato.  Em relação 

às desvantagens, pode-se citar dentre tantas, o fato de que se as perguntas não estiverem claras 

poderá conduzir o respondente a diferentes interpretações, propiciando resultados não 

confiáveis. 

Para análise da BNCC (BRASIL, 2017) que constitui a segunda etapa foram 

estabelecidas duas categorias prévias – leitura e leitura compreensiva.  

O objetivo nesta etapa foi identificar se esse documento orientava a utilização da leitura 

e da leitura compreensiva em todas as áreas de conhecimento, tomando como base a análise de 

conteúdo do tipo fechada na perspectiva de Laville e Dionne (1999). Essa etapa da pesquisa 

ainda está em processo de realização. 

Em relação à terceira etapa: conhecer a avaliação dos gestores da Escola Estadual Padre 

José Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN acerca da importância da implantação 

de uma proposta pedagógica sobre leitura compreensiva como estratégia didático-pedagógica 

em todas as áreas de conhecimento dos anos finais do Ensino Fundamental, o questionário será 

o instrumento para obtenção dos dados, o qual ainda está em fase de elaboração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Nessa sessão apresentaremos os resultados e discussões, de acordo com os objetivos 

específicos e os instrumentos de coleta de dados utilizados para respondê-los. Como a pesquisa 

está em desenvolvimento, os resultados apresentados serão aqueles obtidos no questionário 1. 

A tabela 1 expressa o perfil socioprofissional e o contexto da atividade profissional dos 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 1. Perfil socioprofissional e o contexto da atividade profissional 
Codificação Categorias de Análise 

Idade Sexo Experiência 

na gestão 

Tempo que 

atua na gestão 

Pós-graduação 

G1 60 

anos 

Masculino 13 anos 3 anos Não 

G2 50 

anos 

Feminino 10 anos 10 anos Não 

G3 55 

anos 

Feminino 6 anos 6 anos Sim especialização 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Os resultados obtidos na pesquisa em relação a identificar concepções dos gestores da 

Escola Estadual Padre José Maria Biezinger sobre a importância da leitura compreensiva como 

estratégia didático-pedagógica em todas as áreas de conhecimento, estão organizados no quadro 

3. 

 

Quadro 3. Concepções dos gestores em relação à importância da leitura compreensiva em todas 

as áreas de conhecimento 
Codifi- 

Cação 

Categorias de Análise 

Compreensão sobre a 

importância da leitura 

Opinião sobre a 

importância da 

leitura em todas 

as áreas de 

conhecimento 

Possibilidades da 

leitura em todas as 

áreas de conhecimento 

Projetos na escola 

sobre leitura 

G1 Tem importância 

fundamental para que os 

alunos se desenvolvam 

em todas as disciplinas. 

Traz para o aluno: 

facilidade na escrita, 

compreensão de 

problemas matemáticos, 

entendimento do mundo, 

entre outros. 

É importante para 

conhecimento 

prévio dos assuntos 

estudados, para 

fixação dos 

conteúdos e 

implica numa 

melhora dos 

indicadores sociais 

da comunidade. 

Traz desenvolvimento e 

compreensão dos 

conteúdos de todas as 

disciplinas, se 

constituindo assim, 

primordial para o 

desenvolvimento dos 

estudantes. 

Apoio aos professores 

que trabalham com 

leitura. Projetos 

desenvolvidos pelos 

professores de Língua 

Portuguesa de estímulo 

à leitura. 

G2 É através da leitura que 

temos às informações, 

conhecimento, nos 

orientamos nos 

comunicamos. 

Nossos alunos 

ainda têm muitas 

dificuldades em 

leitura, portanto, 

faz-se necessário 

intensificar o uso 

da leitura na escola. 

É essencial para 

compreensão e 

aquisição dos 

conhecimentos das 

diversas áreas do 

conhecimento. 

Apoio aos professores, 

compra de livros, 

impressão de textos, 

incentivo a eventos de 

produção de textos. 

G3 A leitura é uma janela 

para o mundo. É conhecer 

outros países, outras 

culturas. Permite adquirir 

conhecimento durante a 

vida inteira 

Todas as 

disciplinas são 

fundamentais, mas 

o aprendizado da 

nossa língua nos 

enriquece, 

valoriza, identifica 

culturalmente. 

A leitura nos possibilita 

a compreensão em todas 

as áreas da vida. 

Sim. Em parceria com 

os professores, em 

harmonia com as 

demais disciplinas, a 

escola desenvolve 

vários projetos de 

leitura. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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 Embora se observe no discurso dos três gestores, nos resultados coletados no 

questionário 1, expressos no quadro 1, que a leitura compreensiva é imprescindível em todas as 

áreas de conhecimento, porém, constata-se que na escola na qual o estudo foi realizado não há 

nenhum projeto voltado para leitura compreensiva em todas as áreas de conhecimento, apenas 

em Língua Portuguesa, trabalho desenvolvido por um único professor desse componente 

curricular. Segundo Leffa (1996) é comum na prática e no discurso de educadores que a leitura 

compreensiva é de responsabilidade apenas do professor de Língua Portuguesa. Portanto, 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desse trabalho foi o de investigar como a equipe gestora da Escola 

Pública Estadual Padre José Maria Biezinger – São Gonçalo do Amarante/RN compreende a 

importância da leitura compreensiva nas áreas de conhecimento nos anos finais do Ensino 

Fundamental, de modo a sugerir uma proposta de formação continuada para gestores e 

professores da referida escola sobre a imprescindibilidade de se trabalhar leitura compreensiva 

em todas as áreas de conhecimento. Embora nos documentos oficiais da educação brasileira se 

oriente a necessidade e imprescindibilidade de incluir no currículo escolar a leitura em todas as 

áreas de conhecimento, de modo que o estudante compreenda o que ler, ainda há a concepção 

pela maioria dos educadores que trabalhar em sala de aula de que essa habilidade ou 

competência é de responsabilidade do professor de Língua Portuguesa. 

Nos dados obtidos nesta pesquisa até o momento, observa-se que embora os gestores 

tenham expressado que concordam que a leitura compreensiva deva fazer parte da prática 

docente em todas as áreas, constata-se que não há nenhum projeto na que envolva essa 

habilidade nos diferentes componentes curriculares ou área de conhecimento. Apenas o 

professor de Língua Portuguesa desenvolve uma proposta nessa perspectiva. Diante dos 

resultados sobre aprendizagem em leitura no Rio Grande do Norte que apontam para 

ineficiência de estudantes nessa habilidade, não há dúvida sobre a necessidade de sua inclusão 

no currículo escolar. 

No discurso dos gestores da referida escola, o ativismo dessa função os impossibilita ter 

um olhar para a parte pedagógica da escola, centrando-se nos aspectos administrativo e 

financeiro, pois segundo os diretores, essa atribuição deve ser de responsabilidade da 

coordenação pedagógica. Mas, reconhecem também que este profissional, na maioria das vezes, 

devido à “multitarefas” acaba por se restringir ao campo disciplinar, ou seja, coloca como 

atribuição mais urgente a resolução de conflitos entre os estudantes, “fiscalização” dos diários 

dos professores e de sua presença na escola. 

Os resultados obtidos mostram que os gestores participantes da pesquisa entendem que 

a leitura compreensiva deve perpassar todas as áreas de conhecimento no currículo da Educação 

Básica porque tem se apresentado nas salas de aula significativa quantidade de estudantes com 

dificuldade em compreender o que leem. Espera-se com essa investigação ainda em 

desenvolvimento que a comunidade escolar perceba a importância da leitura compreensiva 

como prática social, portanto, imprescindível no currículo da Educação Básica. Leffa (1996) 

destaca que em termos de intervenção pedagógica há atualmente uma preocupação maior com 

o processo do que com o produto da leitura.  Destaca-se o que acontece durante a leitura, ou 

mesmo antes.  Fazer perguntas e levar o próprio estudante a questionar sua leitura tem sido a 

técnica mais usada. Esses saberes devem se constituir como conhecimento profissional inerente 

não apenas do professor, mas também do gestor, visto que o mesmo está à frente no 

direcionamento da escola como um todo. 

 É mais do que urgente se pensar em uma política de incentivo mais arrojada para a 

formação de gestores e de professores tendo como referência suas necessidades formativas. 
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Mas, não apenas centrando-se na formação continuada em serviço, mas investimento na 

infraestrutura dos espaços escolares, como, por exemplo, acervo da biblioteca atualizado e 

profissionais com competência para ocupar este espaço. 
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O USO DOS GIBIS COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO 

LETRAMENTO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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RESUMO 

O trabalho que propomos cuja temática é o uso dos gibis como instrumento facilitador do 

letramento no processo de ensino-aprendizagem busca levantar dados que indiquem 

resultados positivos no uso das histórias em quadrinhos em sala de aula, principalmente 

no que se diz respeito ao letramento dos sujeitos e convergindo para a transição para bons 

leitores, capazes de aguçar sua subjetividade, expandindo seu conhecimento de mundo e 

ponderando seu senso critico sob a ótica do que se foi lido. Tivemos como metodologia 

um levantamento bibliográfico de autores que trabalharam essa temática e que foram a 

campo levantar seus dados, nosso projeto se fundamenta inicialmente nestes dados. O 

presente trabalho busca reforçar a ideia do uso de Histórias em Quadrinhos como 

ferramenta didática para o incentivo à leitura e temos como objetivos específicos: 

averiguar quais os benefícios que a leitura dos gibis traz para os alunos e como estes 

podem ser trabalhados em sala de aula.  Usamos dos escritos de Recalde e Gomes (2013) 

Canguçu e Korbes (2011); Cantunda (2013); Santos et al. (2015); Perrelli e Stryer (2012) 

e Carvalho (2006) com seus levantamentos bibliográficos, pesquisas de campo, relatos de 

experiência e propostas pedagógicas, bem como a fundamentação legislativa dos PCNs, 

do MEC e do PNLL.  Os levantamentos feitos evidenciaram a pertinência do uso dos 

gibis no processo educacional com fins à formação de cidadãos letrados, capazes de atuar 

intelectualmente mediante as demandas sociais, diminuindo os índices de analfabetismo 

no Brasil. 

 

Palavras-chave: Leitura; Histórias em quadrinhos; Ensino-aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que é foco de discussão a importância do hábito da leitura e o déficit que 

essa falta de leitura acarreta à educação, onde os alunos só aprendem, em sua grande 

maioria, a decodificar palavras, não sendo aptos a fazer uma interpretação do que se foi 

lido. Apesar dos muitos avanços na educação, ainda se sonega a importância da leitura, 

por isso, a necessidade de ações que incentivem a leitura, fazendo abordagens que possam 

ser acessíveis a todas as classes socioeconômicas.  
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A leitura é uma habilidade a ser desenvolvida e aprendida na escola, 

contudo, formar alunos leitores tem sido um dos maiores desafios da 

escola, visto que formar leitores exige, sobretudo, professores 

comprometidos com a leitura, pois os alunos precisam de exemplos e é 

o trabalho desenvolvido pelo professor enquanto mediador desse 

processo que promove a relação entre o aprendiz e a construção do 

saber exigido pela leitura. (PERRELLI; STRYER, 2007, P.3,4) 

 

Indubitavelmente, o ato de ler é de suma importância para a formação do indivíduo 

e para a convivência deste em sociedade, de modo que a troca constante de conhecimento 

constrói seres mais produtivos, reflexivos e autônomos.  

Faz-se necessário discutirmos o conceito de leitura. Para as PCNs - língua 

portuguesa: “A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento 

sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc.” (BRASIL, 

1997, p. 69-70). Isso implica a dizer que para essa leitura ser bem efetivada o aluno tende 

a ativar seus conhecimentos prévios de mundo para que com isso seja feito pontes de 

ligação entre o assunto abordado e suas vivências. 
 

As estratégias de compreensão leitora são importantes no trabalho de 

formação de leitores autônomos e críticos capazes de aprender a partir 

da leitura de textos escritos ou não, pois possibilitam a esses 

estabelecerem relações entre o que estão lendo e o que já faz parte do 

seu acervo pessoal transferindo o que foi aprendido para outras 

situações de leitura. (PERRELLI; STRYER, 2007, p. 6) 

 

Primordialmente precisamos enxergar o professor como a chave mestra para essa 

formação. É necessário atitude por parte dos docentes, sua saída da zona de conforto, pois 

com o seu engajamento em orientar os alunos para o uso ideal dos quadrinhos a serem 

trabalhados, de acordo com a intencionalidade, teremos uma mediação mais proveitosa 

do conteúdo a ser visto.  

    O MEC, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), - que orientam e 

sugerem alternativas de apoio aos alunos de 1° ao 5° ano - recomendam o uso pelos 

professores, das histórias em quadrinhos em sala de aula. Segundo o MEC, a associação 

de imagens e texto é uma excelente forma de atrair a criançada para a leitura. Portanto, 

com essas utilizações em sala de aula, poderemos aumentar o contingente de leitores, 

desde as séries iniciais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos debates envoltos da educação é comum pautas sobre o que fazer para formar 

bons leitores, instigar nossos alunos para a leitura e formar sua subjetividade acerca do 

que foi lido. De fato encontramos, especialmente na educação básica, grande resistência 

à leitura programada e mecanizada que tradicionalmente é oferecida nas escolas, a partir 

disto buscam-se, cada vez mais, métodos ativos e dinâmicos que tornem a leitura mais 

atraente aos alunos.  

O PNLL – Plano Nacional do Livro e da Leitura – foi criado pelo governo federal 

em 2006 em caráter de política pública voltada ao livro e a leitura, com objetivos de 

reverter o quadro da pouca leitura no Brasil, um dos seus projetos defende a inserção de 

bibliotecas públicas em todos os municípios que não dispõem de acervos bibliográficos 

para o acesso comunitário. 
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Afirmar severamente que o estudante não gosta de ler, na atualidade, torna-se 

abstrato tendo em vista o potencial vinculador de informações – as mídias sociais - que 

nos cerca e que em sua grande maioria faz uso de textos para exibir suas informações. 

Logo, podemos subtender que lemos o que gostamos e sentimos prazer em ler o que nos 

interessa. A partir desse pressuposto traremos uma ferramenta marginalizada 

historicamente, mas de forte atração aos olhos dos pequenos leitores: As Histórias em 

Quadrinhos (HQs), ou GIBIS como são popularmente conhecidos. 

Historicamente falando, o contato com desenhos em sequências lógicas é mais 

antigo do que se pode perceber, basta nos remetermos à pré-história, onde os homens, por 

meio de sua criatividade, faziam relatos de caças, abstrações do mundo, entre outras 

jornadas em cavernas, superfícies rochosas, etc. Nossas histórias em quadrinhos, a priori, 

se parecem com uma versão contemporânea das pinturas rupestres. (CANTUNDA, 2013) 

Muitos pais e educadores discriminam as HQs por não serem oficialmente 

instrumentos paradidáticos e por presumirem que esse tipo de leitura não fará bem para o 

desenvolvimento intelectual das crianças. Como coloca Carvalho: 
 

Os gibis eram vistos como algo marginalizado: Em 1944, o Instituto 

Nacional de Educação e Pesquisa (Inep), órgão ligado ao Ministério da 

Educação (MEC), apresentou um estudo preconceituoso, sem rigor na 

apuração ou embasamento criterioso, no qual afirmava que as HQs 

provocavam “lerdeza mental”. Ao que parece, a preocupação do Inep 

era com o fato de que muitas crianças preferirem ler quadrinhos a livros. 

Ainda que muitos intelectuais e até mesmo o governo de Vargas 

elogiassem as HQs, o tal estudo surtiu efeito devastador entre muitos 

pais e professores, implicando proibições de leitura das HQs e gerando 

frases repetidas e lembradas por muitas gerações, como “quem lê 

histórias em quadrinhos fica com o cérebro do tamanho de um 

quadrinho”. (Carvalho, 2006, p.32).      

 

Segundo Recalde e Gomes (2013, p. 5) “[...] a leitura das histórias em quadrinhos 

é utilizada como “leitura de prazer”, ou seja, aquela que a pessoa busca por diversão e 

não como obrigação [...]”.  

O exercício da leitura e a exploração das histórias em quadrinhos poderá se fazer 

uma leitura de significância aos discentes, a exploração dos recursos visuais aciona o 

intelecto do apreciador de modo lógico e criativo, fazendo pontes com sua realidade e 

envolvendo este em seu enredo divertido e criativo. 

Carvalho (2006, p. 38) trará uma pesquisa que apontará os seguintes dados: alunos 

que leem histórias em quadrinhos têm melhor rendimento no âmbito escolar em relação 

aos que fazem uso apenas dos livros didáticos. Em nível de rede pública, as HQs 

aumentam substancialmente o rendimento qualitativo do aluno: para os que fazem uso 

dos quadrinhos, o percentual das notas de provas aplicadas foi de 17,1%, contra 9,9% dos 

que não fazem uso.    

A pesquisa ainda aponta que docentes que têm acesso a revistas em quadrinhos 

conseguem obter melhor rendimento dos alunos, por estarem mais próximos às suas 

realidades, não considerando, assim, as HQs como um objeto estranho a seu universo 

didático. Na rede pública, 36% dos alunos de leitores de gibis têm proficiência média alta 

e alta, contra 31,5% dos que não lêem. (CARVALHO, 2006, p. 38/39). 

Deste modo, podemos perceber que para um trabalho de qualidade feito a partir 

das histórias em quadrinhos é importante que a aproximação com o objeto se dê por parte 

de ambos os sujeitos envolvidos. 
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Histórias em quadrinhos pode ser um recurso utilizado no incentivo a 

leitura, pois, oferece vários atrativos, como ilustrações, personagens e 

histórias engraçadas, que prende a atenção do aluno, fazendo com que 

se faça tanto uma leitura da escrita quanto uma leitura visual dos 

desenhos, proporcionando até mesmo a construção da própria história. 

(CANGUÇU e KORBES, 2011, p. 51). 

 

Este gênero textual atinge o público infantil e adulto e está presente em pequena 

quantidade e menor tamanho nos livros didáticos que, segundo Recalde e Gomes (2013), 

visa a ruptura dessa idéia de leitura obrigatória, dinamizando o seguimento em que se 

situa no livro.  

Sua configuração que mescla recursos visuais com a escrita estimula o interesse 

de quem o vir e instiga o imaginário do leitor que tem base nos pequenos desenhos que 

auxiliam o desenrolar da história. Umas das vantagens na utilização desde tipo de recurso 

didático são os baixos custos de aquisição das histórias em quadrinhos, bem como o fácil 

acesso mercadológico, o arsenal de temas que as HQs podem tratar e a familiarização dos 

estudantes com este meio de comunicação. Ficando a caráter de o mediador filtrar as 

revistas adequadas aos temas propostos ou só apropriar a uma leitura deleite. 

(CANTUNDA, 2013) 

A partir do estudo mediado com os gibis podemos aguçar a curiosidade e o 

interesse do estudante para além do gênero e buscar outras fontes de leitura. “As HQs 

podem dar uma contribuição interessante para o processo de olhar/sentir/pensar/decidir, 

uma vez que elas auxiliam a superação da cultura logocêntrica, isto é, centrada na palavra, 

que se tornou dominante em nossas escolas.” (CATUNDA, 2013, p. 351). O gosto que o 

leitor poderá desenvolver, durante seu processo de letramento, pela leitura, com o auxílio 

dos quadrinhos poderá se perpetuar a outras modalidades de texto e futuramente a livros 

com diversos recortes e especificidades diversas. 

O trabalho orientado poderá também despertar o senso crítico do alunado e sua 

criatividade, através da analise das mensagens e criticas que os gibis trazem, a montagem 

de suas próprias histórias em quadrinhos por parte dos alunos, analise de grafias, fonemas, 

gêneros e tipologias textuais e análise do discurso presente nas HQs escolhidas, além de 

reforço a assuntos temáticos, a exemplo de temas ambientais, de lixo, de família, 

socioeconômicos, fraternidade, entre outros modos de usar essa ferramenta de auxílio 

didático.  

Podemos considerar as histórias em quadrinhos como uma ferramenta 

interdisciplinar e transdisciplinar, uma vez que esta perpassa os níveis de escolaridade do 

infantil ao nível médio e que pode ser explorado em todas as disciplinas componentes da 

grade curricular escolar, a partir de cada preceito e discussão que vise ser levantada.  
 

Nos livros didáticos aparecimento delas não é incomum. Seja em língua 

portuguesa, história ou mesmo matemática e física, elas surgem — 

muitas vezes em formatos de tiras — como forma a mais de chamar a 

atenção dos discentes assim como também um meio de fomentar 

discussões e reflexões. (RECALDE E GOMES, 2013, p. 3). 

 

Esta ferramenta requer criatividade também por parte do professor que fará uso 

desta, reconhecendo-a como um gênero que trabalha diversos aspectos integralmente e 

que pode ser explorado de acordo com o ideário direcionado e com o imaginário de quem 

está lendo, fortalecendo e estimulando o senso critico do alunado.  

É interessante que o professor faça um estudo prévio sobre o autor e as 

especificidades de suas obras, que os alunos irão trabalhar, intercalando com os assuntos 
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abordados no livro em questão; deste modo, facilitando a leitura e a compreensão dos 

alunos, não ocasionado medo ou desprezo pela leitura. 

Um cidadão letrado tem sua visão de mundo aprimorada, capaz de analisar 

criticamente e dar seu parecer sobre as informações e quadro social local e global que o 

cerca, as aptidões desse leitor integral se transferem ao ser social e profissional, 

comumente o dando um melhor desempenho nas situações intelectuais e de interpretação 

que o envolverem. (CAGUNÇU e KORBES, 2011).  

“Ao desenvolver no aluno o hábito da leitura teremos futuramente cidadãos mais 

críticos, fazendo uma melhor interpretação de sua própria vida, estando apto a tomar 

melhores decisões.” (CANGUÇU e KORBES, 2011, p. 51). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos dados elencados nesse projeto, pudemos perceber que as histórias em 

quadrinhos (HQs) tem um rico potencial didático que poderá ser explorado como 

ferramenta transdisciplinar na educação básica, com vistas a melhorar os níveis de 

alfabetização, bem como a relação professor-aluno. 

Foi apontado que seu uso faz uma interligação entre o professor, o aluno, as 

temáticas curriculares, as variantes sociais, a fantasia e a realidade. Deste modo, denota-

se que a pertinência de seu uso para fins didáticos têm muito a se acrescentar no processo 

educativo, logo, esse projeto visa a práxis de nossas discussões; buscaremos levar a 

proposta para escolas, como extensão de nossos levantamentos e efetivar seu uso 

mediante a ideia de novas propostas ativas para a aprendizagem e formação de opiniões.  

Buscaremos também aproximar essa realidade para dentro da escola, indagando e 

sugerindo a adesão desses livros para a biblioteca da escola. A incorporação desses livros 

à escola traz acessibilidade aos alunos e aos professores, aproximando as realidades e 

possibilitando o uso mais efetivo e frequente em sala.  
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RESUMO 

Cada vez mais, a leitura na escola tem sido alvo de discussões entre pesquisadores da área 

da educação (MARTINS, 1994; BRANDÃO, 2002; LAJOLO, 2003; MORANGONI, 

2008; FREIRE, 1982, 2009; LIMA, 2010; entre outros). Apesar dos muitos estudos sobre 

este tema, as consequências apresentadas pelas avaliações oficiais (IDEB, ENEM, PISA), 

posicionam-se de modo preocupante e como um desafio para pesquisadores e professores, 

haja vista que tais resultados acusam que as escolas não estão dando conta de desenvolver 

estratégias de ensino as quais possibilitem aos seus alunos o desenvolvimento das 

competências básicas de leitura. Entendendo a escola como ambiente favorável à leitura 

e espaço onde as dificuldades leitoras dos alunos podem ser superadas, a Secretaria de 

Educação do estado da Paraíba propôs em 2018 o Projeto “#Tô Ligado na Leitura”, no 

qual consistia em fortalecer as ações de incentivo à leitura, já implementadas pelas 

escolas, com o intuito de melhorar a proficiência leitora dos estudantes da rede pública 

estadual. Tal projeto foi implementado por uma professora de língua portuguesa, em uma 

turma de 2º ano do ensino médio regular, na EEEFM Nelson Batista Alves, localizada no 

município de Bernardino Batista – PB. O presente trabalho apresenta o relato de 

experiência da professora e dos alunos, os quais vivenciaram o desenvolvimento do 

referido projeto. O objetivo da pesquisa é analisar os impactos que esta ação causou nos 

alunos em relação ao nível de leitura, identificadas durante e após o desenvolvimento do 

projeto. Para desenvolvimento desse estudo, foi utilizado a metodologia qualitativa, de 

caráter descritivo e interpretativista. Os achados da pesquisa permitiu-nos perceber que 

os resultados obtidos por meio da implementação do projeto “#Tô Ligado na Leitura” 

foram satisfatórios, pois de acordo com o relato da professora, os alunos demonstraram 

domínio nas produções, interesse e muita empolgação na oralidade e, o principal muita 

aprendizagem a partir da interação com o outro, com o grupo, com os livros e com o 

público no momento da socialização das atividades. Os alunos argumentaram que a leitura 

dos livros e a socialização da leitura enriqueceram seus conhecimentos e os ajudaram a 

adquirir maior confiança ao falar em público, além de melhorar a escrita de textos em sala 

de aula. 

 

Palavras-chave: Leitura. Ensino Médio. Ensino-aprendizagem. Projeto #Tô Ligado na 

Leitura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades de leitura apresentadas por um número considerável de estudantes 

das escolas públicas brasileiras, tem sido motivo de inquietação e preocupação por parte 

de professores e pesquisadores da área da educação. A discussão gira em torno, também, 
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dos resultados nada animadores adquiridos através das avaliações oficiais, as quais 

sinalizam que o trabalho desenvolvido nas escolas no âmbito da leitura carece ainda de 

estratégias inovadoras, capazes de possibilitar aos seus estudantes as competências e 

habilidades de leitura que eles necessitam desenvolver ao longo de sua escolaridade. 

Os dados da última avaliação do Programa Internacional de Avaliação dos 

Estudantes (PISA), realizada em 2015, revelaram que o Brasil encontra-se na 59ª posição 

no ranking de leitura em comparação aos países membros da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Considerando o último resultado 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), adquirido a partir das 

avaliações realizadas em 2017, percebemos que apesar do Brasil ter superado a meta 

prevista para os anos iniciais do Ensino Fundamental, os resultados referentes ao Ensino 

Médio apresenta-se como a etapa mais desafiadora, haja vista que nenhuma escola do 

país conseguiu atingir a meta projetada para o ano, a qual correspondia a 4,7 pontos. No 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) os resultados tornaram-se ainda mais 

preocupantes quando, em 2014, mais de meio milhão de estudantes obtiveram nota zero 

na redação, resultado que se repetiu em 2015. Em 2016 e 2017, o quadro de desempenho 

dos estudantes jovens brasileiros na avaliação do ENEM ainda apontam consequências 

negativas e preocupantes. 

Entendendo a leitura como condição indispensável para o exercício da cidadania 

e, consciente dos desafios que as escolas públicas brasileiras enfrentam em decorrência 

das fragilidades dos processos ensino-aprendizagem, diagnosticadas através dos 

resultados apresentados pelas avaliações oficiais dos últimos anos, a Secretaria de 

Educação do estado da Paraíba propôs, em 2018, para as escolas de sua rede, o projeto 

“#Tô Ligado na Leitura”. Tal projeto consistia em fortalecer as ações de incentivo à 

leitura já implementadas pelas escolas, com o intuito de melhorar a proficiência leitora 

dos estudantes da rede pública estadual. A EEEFM Nelson Batista Alves, localizada no 

município de Bernardino Batista – PB aderiu a proposta, sendo implementada por uma 

professora de língua portuguesa na turma do 2º ano do Ensino Médio Regular. 

Este estudo apresenta o relato de experiência da professora de língua portuguesa 

e de alunos, os quais vivenciaram o desenvolvimento do referido projeto. Tem como 

objetivo analisar os impactos que o projeto #Tô Ligado na Leitura causou nos alunos em 

relação às habilidades de leitura, identificadas durante e após o desenvolvimento do 

projeto. 

Para desenvolvimento desse estudo, utilizamos a metodologia qualitativa, de 

caráter descritivo e interpretativista. Como coleta para análise dos dados utilizamos 

questionários contendo questões abertas. Tais questionários foram aplicados à professora 

e aos alunos participantes da pesquisa. Os dados coletados serviram para entendermos as 

etapas do projeto #Tô Ligado na Leitura, bem como as contribuições que esta ação 

possibilitou aos participantes. 

Buscamos, através desse estudo, ampliar discussões sobre a leitura na escola, 

compartilhar experiências exitosas, a fim de motivar professores já em exercício ou 

futuros profissionais da educação a desenvolverem práticas de leitura, as quais 

possibilitem aos aprendizes as condições necessárias para que tornem-se sujeitos ativos, 

capazes de intervir e transformar o mundo a sua volta. 

 Inicialmente, procuramos levantar algumas reflexões em torno da leitura na 

escola, discutindo sobre seus desafios e possibilidades. Em seguida, apresentamos a 

metodologia da pesquisa, os instrumentos utilizados e os sujeitos participantes. Seguimos 

discutindo os resultados colhidos, enfatizando as contribuições do Projeto #Tô Ligado na 

Leitura para a formação leitora dos alunos participantes dessa ação. Por fim, 

apresentamos nossas considerações acerca do estudo realizado. 
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LEITURA NA ESCOLA: desafios e possibilidades 

 

 Um dos principais desafios que as escolas sempre enfrentaram ao longo dos anos 

e ainda enfrenta até hoje é fazer com que seus alunos aprendam ler corretamente. O ato 

de ler, segundo Freire (1989, p. 14), “implica sempre percepção crítica, interpretação e 

“re-escrita” do lido”. Nesse sentido, a leitura é um elemento crucial para formação 

intelectual dos indivíduos e é função da escola proporcionar condições para que eles, 

inseridos no processo ensino-aprendizagem, possam tornar-se capazes de participar dos 

destinos de sua comunidade, bem como intervir nas decisões da sua nação, além de 

possuir as condições para argumentar com consciência e criticidade. 

No entanto, por muito tempo, essa concepção de leitura esteve distante das 

práticas dos professores, os quais priorizavam posturas autoritárias, nada reflexivas diante 

dos processos de ensinar e aprender a ler. De acordo com Martins (1994), o aprendizado 

consistia em disciplina rígida, em que o método de ensino era realizado seguindo uma 

rotina de passo a passo sendo que, primeiro decorava-se o alfabeto, em seguida soletrava-

se as palavras, para depois decodificá-las para enfim formar frases e depois textos 

contínuos. Esse mesmo método era aplicado para a escrita. Dessa forma, os alunos eram 

motivados apenas a identificar o código escrito, sem apreendê-lo de forma crítica, 

reflexiva e questionadora. 

Essa concepção que, por muito tempo orientou a prática dos professores vai de 

encontro às exigências atuais de formação. Atualmente, o acesso à leitura se dá de forma 

muito mais dinâmica e a escola precisa considerar essa dinamicidade, desenvolvendo 

estratégias de leitura, cujo ensino deve ser mediado visando o desenvolvimento de 

habilidades, as quais resultem em práticas sociais e mudanças de atitudes dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

Apesar das muitas discussões que giram em torno da leitura na escola, percebemos 

que o trabalho voltado para a formação de leitores não tem atingido a eficácia necessária. 

Dos resultados oriundos das avaliações diagnósticas sobre o desempenho dos alunos das 

escolas públicas brasileiras, chamamos a atenção para os dados referentes à avaliação do 

ENEM. Nos últimos anos, o número considerável de estudantes que zeraram a prova de 

redação ou não conseguiram construir um bom texto dissertativo é preocupante. Implica 

afirmar que muitos estudantes não desenvolveram ao longo da educação básica as 

competências básicas de leitura, a saber: domínio da norma culta (escrever 

ortograficamente bem, ligar de forma coerente palavras e frases, de modo a dar sentido 

ao texto, entre outros aspectos); compreensão do que é solicitado; saber inserir 

informações de diferentes conceitos, o que requer conhecimentos das mais diversas áreas 

do saber (organizar ideias, inserir de modo coerente e coeso ao texto); argumentar de 

forma crítica aquilo que se propõe a ler/produzir.  

Os estudos realizados por Lima e Ferreira (2010) apontam que as práticas de 

leitura realizada pelos docentes em sala de aula ainda não atendem ao propósito básico 

que é formar bons leitores no universo escolar. Isso acontece em virtude de, dentre outras 

problemáticas, o ensino de leitura ficar quase sempre sob responsabilidade do professor 

de língua portuguesa. Nesse sentido, é necessário ressaltar que é dever de toda a escola, 

através de sua equipe pedagógica, proporcionar estratégias de apropriação da leitura como 

forma de contribuir para emancipação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem.  

Muitas são as discussões referentes aos desafios impostos à escola atual no que 

diz respeito à formação do leitor. Não podemos negar a importância das reflexões para o 

direcionamento de práticas pedagógicas com foco na leitura. Todavia, diante dos 
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resultados nada animadores, os quais apresentamos nesse estudo, faz-se necessário, além 

de reflexões, o compartilhamento de experiências as quais têm contribuído de forma 

exitosa para a aquisição e aprimoramento de saberes. Nossa intenção, no entanto, não é 

oferecer ao leitor uma receita pronta, mas motivar professores a buscarem alternativas 

diferenciadas para que o estudante da escola pública brasileira possa ter, através da leitura, 

possibilidades de mudar sua vida, melhorando a si mesmo e ao mundo a sua volta. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A fim de alcançar o objetivo proposto pelo estudo, utilizamos a pesquisa 

qualitativa, de caráter descritiva e interpretativista. De acordo com Oliveira (2007), as 

abordagens qualitativas da pesquisa permite mensurar os dados obtidos de forma 

subjetiva; elas facilitam a descrição das complexidades dos problemas ou hipóteses, bem 

como permitem analisar e compreender o problema e oferecem contribuições no processo 

de mudanças, formação de opiniões e interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos sujeitos investigados. Como instrumento para 

coleta e análise de dados, utilizamos um questionário com questões abertas. Através desse 

questionário, buscamos sondar junto à professora e aos alunos participantes da pesquisa, 

questões relacionadas às etapas de desenvolvimento do projeto #Tô Ligado na Leitura; os 

possíveis avanços dos alunos em relação a proficiência leitora identificados tanto pela 

professora quanto pelos próprios alunos; bem como os principais impactos que o referido 

projeto causou na aprendizagem dos envolvidos no projeto referenciado. 

 

A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA E OS PARTICIPANTES 

 

 A fim de obter respostas às questões de nossa pesquisa, utilizamos como 

instrumento um questionário, contendo três questões abertas direcionadas à professora 

mediadora do projeto e aos alunos participantes. Antes da aplicação do questionário, 

fizemos um convite pessoal à professora que desenvolveu o projeto na turma do 2º ano 

do ensino médio regular e aos alunos que neste ano letivo 2019 pertencem a turma do 3º 

ano do ensino médio regular, esclarecendo a estes as intenções da pesquisa.  

A turma é composta atualmente por quinze alunos e treze deles participaram do 

desenvolvimento do projeto no ano anterior. Dos treze alunos participantes do projeto 

#Tô Ligado na Leitura, apenas três concordaram em responder o questionário. Além 

desses três alunos, a professora que direcionou as etapas do projeto da turma concordou 

em responder um questionário específico para ela.  

Para direcionar as falas dos participantes nesse texto, resolvemos denominá-los da 

seguinte forma: a professora investigada será chamada de “Professora Mediadora” e as 

três alunas participantes serão chamadas de Margarida, Rosa e Violeta.  

 

O PROJETO #TÔ LIGADO NA LEITURA 

 

 Para entendermos os objetivos e as etapas de desenvolvimento do projeto, fizemos 

uma consulta ao documento oficial, o qual orienta os passos que deveriam ser seguidos 

para a realização dessa ação na escola e, para maior entendimento dos caminhos 

percorridos, obtivemos através do questionário aplicado à professora e também aos alunos 

participantes da pesquisa, o detalhamento das etapas de concretização do projeto.  

 De acordo com as Diretrizes Operacionais para Funcionamento das Escolas 

Estaduais da Paraíba (2018), o objetivo do projeto #Tô Ligado na Leitura consistia em 

fortalecer as ações de incentivo à leitura, já implementadas pelas escolas, com o intuito 
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de melhorar a proficiência leitora dos estudantes, a partir das experiências da fruição 

literária, associada à promoção da atividade de intercâmbio de obras lidas. A partir desse 

propósito, era de responsabilidade da gestão e do professor de língua portuguesa serem 

os mediadores e responsáveis pelo incentivo à pratica de leitura. A eles cabia elaborar um 

plano estratégico de leitura, sugerindo e acompanhando o empréstimo de livros, 

organizando estratégias para monitorar o processo de leitura, o recebimento e envio de 

correspondências sugestivas de leitura.  

 

AS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 De acordo com o relato da professora mediadora do projeto, as etapas sucederam 

da seguinte forma:  
A primeira etapa iniciou-se com uma breve roda de conversa sobre a 

importância da leitura. Em sequência foi dividido grupos para a leitura 

de três livros, cada leitura sob uma perspectiva diferente: a primeira 

para apresentação, em forma de seminário; a segunda para debate oral 

e com fichas de leitura; e a terceira para apresentar de forma escrita 

através de resumos, resenhas e outros. Ao término de cada leitura, 

foram feitas cartas de recomendação para o grupo seguinte a ser 

sorteado (Professora Mediadora). 

 

A partir do dizer da Professora Mediadora, percebemos que para cada estratégia 

de leitura das obras sugeridas, havia um propósito educativo, o que demonstra a seriedade 

e o compromisso da referida professora com a aprendizagem de seus alunos. Ao propor 

aos seus alunos a apresentação da obra em forma de seminário, a professora revela sua 

preocupação em estimular seus alunos a desenvolverem a capacidade de expressar de 

forma oral o que apreenderam das obras lidas; ao possibilitar o debate a partir de fichas 

de leitura, a professora entendia a importância do diálogo entre os participantes, 

permitindo uma maior compreensão do que foi lido; a professora ainda preocupou-se em 

trabalhar a escrita de seus alunos e apresentar diferentes gêneros ao propor a produção de 

resumos sobre a obra lida e as cartas de recomendação. 

Para melhor compreensão das etapas de desenvolvimento do projeto, buscamos o 

depoimento de uma das três alunas participantes do projeto, o que pudemos averiguar as 

informações fornecidas pela Professora Mediadora. 

 
O projeto teve início a partir do 1ª bimestre do ano letivo de 2018. A 

professora de português dividiu os alunos da turma em grupos, e cada 

grupo ficou com um dos livros que ela selecionou para ler a cada 

bimestre durante o ano. Depois de ler o livro, cada grupo apresentou um 

tipo de trabalho ordenado pela professora. E logo após fazer isso, todos 

os grupos trocavam de livro, ou seja, o grupo que tinha lido determinado 

livro trocava por outro que ainda não havia lido isso já em outro 

bimestre e assim sucessivamente a cada bimestre do ano de 2018 

(Violeta). 

 

 Notamos, a partir da fala da aluna Violeta uma coerência entre o depoimento da 

Professora Mediadora, mesmo que a referida aluna tenha sido suscita em sua resposta. 

Nesse depoimento da aluna, algo nos chama atenção: o trabalho com a leitura não se deu 

apenas em um bimestre, as ações do projeto estenderam-se ao longo do ano letivo. A 

leitura na escola, portanto, deve ser concebida de forma contínua. Mais que isso, deve, 

segundo Silva (2009, p. 29) “[...] se colocar como uma provocação, para que o leitor, 

diante do texto, ou seja, dos conflitos, das personagens, de suas experiências, de seu 



205 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

universo, de tudo que lhe revela sua humanidade, possa se colocar frente a si mesmo, na 

medida que se depara com a vida do outro”. A dinâmica de trocar os livros lidos e 

apresentados pelos grupos em sala de aula pode ser uma estratégia favorável à ampliação 

de discussões e aprimoramento dos processos de aprendizagem dos alunos.  

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO #TÔ LIGADO NA LEITURA NA 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

 Os escritos da professora mediadora do projeto, bem como dos alunos, apontam 

que houveram contribuições significativas na aprendizagem dos que participaram do 

desenvolvimento do projeto. Quando perguntamos se houve avanço na proficiência 

leitora a partir da implementação do projeto, obtivemos as seguintes respostas:  

 
Sim, além de aprender palavras novas, viajar no mundo da imaginação, 

criamos o hábito da leitura, sempre com vontade de entender novas 

histórias e os seus contextos históricos, melhorando a escrita, a 

pronúncia de palavras (Margarida). 

 

Sim. A capacidade de interpretação foi ampliada, assim como o lado 

crítico de cada leitor (Rosa). 

 

[...] Os avanços por parte dos alunos foram notória, pois as 

apresentações, os textos escritos e o modo como culminou o projeto foi 

satisfatório, uma vez que eles seguiram construindo sua proficiência à 

medida do conhecimento prévio adquirido nas leituras anteriores, 

interagindo com os gêneros discutidos em pauta por outros grupos 

(Professora Mediadora). 

 

 Silva (2009) aponta que o processo de leitura traz inegáveis benefícios, ela pode 

contribuir para a formação e o enriquecimento da bagagem cultural daquele que se dispõe 

ou é estimulado a ler. Assim, podemos perceber que as ações desenvolvidas por meio do 

projeto #Tô Ligado na Leitura trouxeram avanços significativos, além de ampliar o nível 

de leitura dos alunos, a interação com os textos lidos possibilitou que os alunos tomassem 

a leitura como hábito. 

 Ao serem abordados sobre os impactos provocados pelo projeto na aprendizagem, 

obtivemos as seguintes respostas:  

 
Os maiores impactos foram: conhecimento de grandes obras do 

romantismo, muita curiosidade durante as leituras realizadas, 

descobrimento dos diversos contextos históricos dentro dos livros, por 

exemplo, 1ª Guerra Mundial, entre outros (Violeta). 

 

Que não devemos ler um livro só por ler, mas entender seu propósito e 

contexto. Valorizar os livros, pois a leitura abre as portas para o 

conhecimento (Rosa). 

 

Diante dos principais impactos, posso citar a vontade de ler cada vez 

mais, o ganho de novos conhecimentos, o lado crítico e a interpretação 

foram abrangentes (Margarida). 

 

[...] Esse projeto nos impactou à medida que nos proporcionou conhecer 

autores renomados, entender os contextos históricos, políticos e 

econômicos de outras épocas, para entender o mundo hoje. Também 
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entender a literatura nas mais variadas inserções, bem como 

compreender o modo de vida de épocas passadas, entender os motivos 

de diferentes linguagens utilizadas pelo autor e sua finalidade como o 

texto e o leitor. Também novos vocábulos foram sendo familiarizados, 

aguçando assim seu emprego nas mais diversas oportunidades de se 

expressar (Professora Mediadora). 

 

 Os depoimentos das alunas evidenciam que o trabalho com a leitura as impactou 

de forma positiva, ampliando olhares a partir das obras lidas. Percebemos também que a 

professora utilizou obras do gênero romance para trabalhar com seus alunos. Como bem 

descreve a professora, o trabalho com a literatura permite compreender aspectos políticos, 

econômicos e históricos de outros tempos e relacioná-los com tempos presentes, 

permitindo a capacidade crítica de entender acontecimentos contemporâneos. Nesta 

perspectiva,  

 
O papel do professor de português do Ensino Médio é, então, 

fundamental. É nessa faixa de escolaridade que se oferece, muitas 

vezes, a última oportunidade de o aluno tomar contato e aprender a 

apreciar a literatura, um texto que se define como artístico. Essa é uma 

oportunidade que não pode ser desperdiçada, é a possibilidade de acesso 

a um bem cultural precioso, legado de muitos séculos de cultura que o 

aluno tem direito de conhecer. (SILVA, 2009, p. 40). 

 

 Portanto, proporcionar na escola momentos de aquisição e ampliação de leitura 

implica um ato político, antes de tudo. Implica possibilitar aos sujeitos um bem cultural 

que muitas vezes lhes são negados. No entanto, essa não deve ser apenas responsabilidade 

do professor de língua portuguesa. É essencial que essa ação seja incorporada no Projeto 

Político Pedagógico da escola, de modo a direcionar a construção do Plano de Ensino de 

todos os professores para que a aquisição e ampliação da leitura por parte dos alunos seja 

uma prática constante em todas as áreas que contemplam o currículo escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, a aquisição e aprimoramento das competências básicas de leitura 

ainda posicionam-se como desafio para as escolas públicas brasileiras. O 

desenvolvimento da leitura é fator imprescindível na formação do estudante, haja vista 

que é através da aquisição de tal habilidade que o aprendiz pode comunicar-se com 

eficácia e tomar decisões conscientes. Além disso, o estímulo à leitura possibilita o 

desenvolvimento da criticidade, do questionamento e postura cidadã dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, ações de incentivo ao 

aprimoramento da leitura fazem-se urgentes e necessárias nas escolas. Buscamos, 

através desse estudo, analisar os impactos que a atividade de leitura na escola pode 

proporcionar aos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Os achados da 

pesquisa permitiu-nos perceber que a aplicação de diferentes estratégias pode 

proporcionar aos estudantes o aprimoramento de competências necessárias ao ato de ler. 

Esperamos que as experiências compartilhadas possam motivar professores na busca por 

diferentes estratégias capazes de contribuir para a formação leitora de estudantes que, por 

muitas vezes, encontra na escola, a única oportunidade de construir sentido e produzir 

conhecimento através da leitura. 
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