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RESUMO 

O presente estudo surgiu da nossa experiência como professora e formadora de professores 

de Língua Portuguesa, pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, como 

também a partir da análise dos relatórios do Sistema de Avaliação Educacional do Estado 

de Pernambuco – SAEPE – do ano de 2008. Essa avaliação demonstrou que a escola ainda 

continua com bastantes dificuldades para desenvolver a competência leitora dos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio. A partir de então, emergiram as perguntas: por que um 

número significativo de alunos não consegue desenvolver as habilidades de leitura no 

período regular de escolaridade? Por que algumas escolas conseguem e outras, não? O que 

há de novo em algumas escolas que as faz se destacar em relação a outras? Na perspectiva 

de compreender esse fenômeno, este trabalho teve como objetivo verificar a abordagem 

didática da leitura no ensino de língua portuguesa e sua contribuição na formação do leitor 

proficiente. Para tanto, alguns conceitos básicos foram fundamentais: linguagem como 

atividade social, defendida por Bronckart (2003) e referendada por Orlandi (1996) e Koch 

(2009); língua como construção social, histórica e cognitiva, situada em eventos de 

interação, tal como colocada por Geraldi (2003) e Koch e Elias (2009); leitura/leitor como 

sujeito agente e produtor de sentidos, como postulado por Kleiman (2004) e Rojo (2004); 

texto como unidade de sentido contextualmente situada, conforme Guimarães (2009) e 

Orlandi (2006). Neste estudo, adotamos também os conceitos de: gênero do discurso 

como tipos relativamente estáveis de enunciados, que refratam as condições sob as quais a 

comunicação é realizada nos diversos contextos (Bakhtin, 1997 e Marcuschi, 2003); 

análise crítica do discurso enquanto modelo teórico de análise do uso da linguagem como 

prática social, com base em Faiclough e Meurer (2002); letramento enquanto instrumento 

de reflexão das práticas de leitura e escrita na escola, conforme Soares (2003), Kleiman 

(1995), Moraes (2005) e Albuquerque (2002); sequência didática como procedimento 

metodológico para o estudo dos gêneros textuais (Schneuwly, Dolz e seguidores, 2004); e, 

finalmente, estratégias de leitura como procedimentos de processamento do texto e 

construção dos sentidos (Solé, 2004 e Kleiman, 2004). O processo de investigação foi 

qualitativo e etnográfico, e esteve apoiado, nas teorias enunciativas, discursivas, 

interacionistas e pragmáticas da linguagem. Observamos a prática de duas professoras 

durante vinte e quatro dias (doze em um 5º ano e o restante em uma 8ª série), ambas da 

rede pública de ensino, sendo uma da rede municipal de Camaragibe (PE) e a outra, da 

rede estadual de Pernambuco. Como resultado deste trabalho, destacamos a comprovação 

de que, quando o professor tem consciência da natureza e dos modos de funcionamento da 

linguagem, bem como do seu papel de mediador no processo de aprendizagem dos alunos, 

agrega maiores condições para atuar em busca de diversos sentidos para a linguagem e 

organizar as falas em sala de aula, de forma a incentivar a participação, a iniciativa e a 
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cooperação dos alunos e fazendo respeitar as diversas opiniões geradas nos debates sobre 

os textos lidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem – Ensino de Língua Portuguesa – Leitura – Texto 

 

ABSTRACT 

 

This study arose from our experience as a teacher and trainer of teachers of Portuguese, by 

the Education Department of the State of Pernambuco, as well as an analysis of reports of 

Educational Assessment System of the State of Pernambuco - SAEPE - year 2008 . This 

evaluation demonstrated that the school is still having a hard time to develop reading 

competence of students in elementary and high school. Since then, questions have 

emerged: that a significant number of students can not develop reading skills during 

regular school? Why do some schools succeed and others do not?What's new in some 

schools that makes them stand out from the others? In order to understand this 

phenomenon, this study aimed to verify the approach to teaching reading in the teaching of 

Portuguese language and its contribution in shaping the proficient reader. For this, some 

basic concepts are fundamental: language as a social activity, supported by Bronckart 

(2003) and endorsed by Orlandi (1996) and Koch (2009); language as a social 

construction, historical and cognitive set in interactive events, such as Posted by Geraldi 

(2003) and Koch and Elias (2009), reading / reader as a subject agent and producer of 

meaning, as postulated by Kleiman (2004) and Rojo (2004); text as the unit of sense 

contextually situated, according to Guimarães (2009 ) and Orlandi (2006). In this study, we 

further adopt the concepts of gender discourse as relatively stable types of utterances, 

which refract the conditions under which communication is carried out in different 

contexts (Bakhtin, 1997 and Marcuschi, 2003), critical discourse analysis as a theoretical 

model analysis of language use as social practice, based on Faiclough and Meurer (2002); 

literacy as a tool for reflection on the practices of reading and writing at school, as Smith 

(2003), Kleiman (1995), Moraes (2005) and Albuquerque (2002), as a result didactic 

methodology for the study of the genre (Schneuwly, Dolz and followers, 2004) and, finally 

reading strategies and procedures of word processing and making sense (Solé, 2004 and 

Kleiman, 2004).The process was qualitative and ethnographic research, and was supported, 

in theories of utterance discursive interactionist and pragmatic language. We observed the 

practice of two teachers for twenty-four days (twelve in a 5th year and the remainder in an 

8th grade), both from the public school system, being one of the municipal Camaragibe, 

PE and the other of the state of Pernambuco. As a result of this work, we highlight the 

evidence that, when the teacher is aware of the nature and the workings of language as well 

as its role as mediator in the process of student learning, adds more conditions to act in 

pursuit of various senses to organize the speech and language in the classroom in order to 

encourage participation, initiative and cooperation of students and making respect the 

diverse opinions generated in the discussions on the texts read. 

 

KEYWORDS: Language - Portuguese Language Teaching - Reading - Text  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando falamos, lemos ou escrevemos, produzimos 

sentidos. No entanto, é importante notar que o esforço 

para a produção de sentidos ocorre em virtude dos seres 

humanos desejarem estabelecer cadeias comunicativas; 

seja para informar, convencer, emocionar; seja para 

explicar, determinar, aconselhar. Mas para que isso 

acontecesse foi necessária a criação de línguas que 

expressassem maneiras particulares de conceber os 

significados, as formas de uso, os mecanismos de 

elaboração do universo das palavras”. 

  

(Professora Doutora Joana Vieira) 

 

O ensino de Língua portuguesa, nas últimas décadas, tem tido lugar de destaque no 

debate mais amplo acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país. No 

ensino fundamental, a discussão, no que se refere ao fracasso escolar, centrou-se na leitura 

e na escrita, por causa dos índices de repetência ligados à dificuldade que a escola vem 

demonstrando ter de ensinar a ler e escrever. Essa realidade parece continuar ainda atual de 

acordo com as avaliações institucionais dos últimos anos, tanto a nível nacional, como 

estadual. 
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A partir da reflexão sobre essa realidade, tomamos a iniciativa, por meio da 

presente pesquisa, que tem como título “Língua portuguesa: um olhar sobre a abordagem 

didática da leitura no ensino fundamental,” de discutir sobre o ensino de leitura e sua 

contribuição na construção do sentido dos textos, na perspectiva da formação do leitor 

proficiente e crítico.  

A iniciativa de realizar uma investigação nessa área surgiu da nossa experiência 

enquanto professora da Rede Estadual de Pernambuco, tanto na regência de classe como na 

formação de professores de língua portuguesa e, principalmente, a partir da reflexão sobre 

o baixo nível de desempenho de grande parte dos alunos da educação básica, revelado no 

Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Pernambuco (SAEPE), em seus dados dos 

últimos anos. 

Apesar de ser consenso, no meio educacional, que o desenvolvimento da 

proficiência leitora é condição básica para o aluno continuar aprendendo, como também, 

para exercer uma cidadania ativa, em uma sociedade letrada como a atual, vários 

indicadores do SAEPE vêm mostrando sistematicamente que um número significativo de 

alunos, tanto do nível fundamental como do médio, apresentam dificuldades em 

compreensão de leitura. 

Além do baixo rendimento em leitura, os relatórios do SAEPE dos anos de 2008 e 

2009 indicam, através das médias dos alunos da educação básica, uma falta de progressão 

nas habilidades de leitura, de uma etapa a outra de escolaridade, a partir do 4ª série/5º ano 

do ensino fundamental, problema este que se elastece para o 3º ano do ensino médio, como 

podemos ver na tabela a seguir: 

 

Rede Estadual de Pernambuco 

SAEPE/2008 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio 

Médias 3,7 2,7 2,6 

SAEPE/2009 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio  

Médias 3,9 3,1 3,0 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008-2009 

 

Embora com uma pequena melhora nos indicadores de 2009, o problema da 

aprendizagem, como também a baixa evolução de um nível a outro de escolaridade, ainda 

continua. Por que isso acontece? Por que em algumas escolas os alunos conseguem 

desenvolver as suas habilidades em leitura e em outras, não? 
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Dentre outras, tomamos como exemplo as escolas do município de Camaragibe, 

pertencente à Região Metropolitana de Recife (PE), que oferecem o 5º ano do Ensino 

Fundamental. As mesmas apresentam níveis de desempenho aceitáveis para alunos do 5º 

ano, como também um pouco acima do nível geral do Estado, quando se considera a 

categoria leitor iniciante. 

Vejamos abaixo tabelas comparativas do perfil dos alunos do 5º ano, com as 

respectivas médias de proficiência em leitura, considerando uma escala de 0 a 500. 

 

SAEPE - Município de Camaragibe 

 

SAEPE-

2008 

Pernambuco Etapa/Série Município Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano  Camaragibe 

 

Leitor 

iniciante 

173.8 

 

SAEPE - Estado 

 

SAEPE- 

2008 

Pernambuco Etapa/Série Estado Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano 

 

Pernambuco Leitor iniciante 169.5 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008 

 

O leitor iniciante, segundo o SAEPE, é aquele que possui maior autonomia na 

leitura de textos mais extensos e de gêneros variados. Começa a realizar inferências, indo 

além de aspectos que se encontram na superfície textual e estabelecendo relações 

pertinentes entre diferentes partes de um texto. 

Embora o município de Camaragibe tenha apresentado um perfil de leitor iniciante 

um pouco mais avançado do que o do Estado, ambos atingiram apenas a Categoria 

Elementar I, que equivale ao nível de proficiência de 75 até 250, como veremos a seguir.  

 

Categorias de desempenho e seus respectivos níveis de proficiência 

Categorias de desempenho Níveis de proficiência 

Elementar I Até 250 

Elementar II 225 até 275 

Básico 275 até 325 

Desejável 325 a 500 

Fonte: SAEPE-2009 
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 Os alunos que se encontram no nível elementar I, segundo o SAEPE, diferenciam 

letras de outros sinais gráficos, reconhecem as letras do alfabeto, reconhecem diferentes 

formas de grafar uma mesma letra, identificam rimas, contam sílabas de uma palavra, 

identificam sílabas no meio e no fim de uma palavra, identificam as direções da escrita, 

estabelecem relação grafema-fonema, identificam espaçamento entre palavras na 

segmentação escrita, leem frases, localizam informações em frases e identificam o gênero e 

a finalidade de textos familiares. 

Em relação à etapa final do ensino fundamental, (8ª série/9º ano), percebe-se que, 

embora várias outras escolas do Estado também tenham se destacado no SAEPE, o 

Município de Camaragibe demonstrou que há uma progressão razoável dos alunos da rede 

estadual, de modo que se pode caracterizá-los como leitores ativos, porque conseguem 

realizar inferências mais sofisticadas, conforme veremos na tabela a seguir, considerando a 

mesma escala de 0 a 500. 

 

Rede Estadual  

SAEPE-

2008 

Pernambuco Etapa/Série Município Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  9º ano Camaragibe Leitor ativo 220.7 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008 

 

O leitor ativo se caracteriza por realizar inferências mais sofisticadas, que permitem 

uma percepção mais clara do texto como um todo e de informações que podem ser 

identificadas nas entrelinhas do texto. Essa capacidade é um traço distintivo entre leitores 

que apresentam o perfil do leitor ativo e aqueles com perfil do leitor iniciante, ou seja, 

leitores ativos são aqueles que conseguem realizar inferências e identificar informações a 

partir de textos não-verbais e de linguagem mista. Esses alunos são capazes de inferir o 

efeito de sentido produzido por sinais de pontuação e o efeito de humor em textos como 

piadas e tirinhas. Identificam gênero, função e destinatário de um texto de ampla 

circulação na sociedade, valendo-se, para proceder a essa identificação, além da forma 

estável do gênero, das pistas oferecidas pelo texto, tais como o tipo de linguagem e o apelo 

que faz a seus leitores em potencial. Ainda estabelecem relações lógico-discursivas e 

conseguem realizar tarefas mais complexas, como estabelecer relações anafóricas por meio 

do uso de pronomes pessoais retos e por meio de substituições lexicais.  
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Diante do que foi até aqui discutido, é possível perceber que, embora os relatórios 

do SAEPE 2008-2009 apresentem, por um lado, defasagem significativa nos desempenhos 

esperados para os finais de cada nível de escolaridade, no âmbito do sistema de larga 

escala, por outro, identificamos, nos mesmos relatórios que retratam essa defasagem, 

escolas que apresentaram indicadores com média de proficiência leitora mais próxima às 

requeridas para cada nível de ensino. 

Como exemplo, podemos apontar as já citadas escolas do 5º ano do município de 

Camaragibe, que, por isso mesmo, tornaram-se referência para o nosso trabalho de 

pesquisa, o qual procura analisar as concepções dos professores que orientam o ensino de 

leitura em língua portuguesa e verificar a atuação dos mesmos em sala de aula, com a 

finalidade de discutir sobre o que dizem e o que realizam para que essas escolas se 

destaquem com resultados melhores nos testes de avaliação de rede escolar.  

A avaliação do SAEPE 2008-2009, em língua portuguesa, foi realizada 

considerando três domínios de competência leitora: apropriação do sistema da escrita, e 

habilidades de leitura e processamento do texto, domínios estes estabelecidos para os três 

níveis de escolaridade (1ª a 4ª, 5ª a 8ª e ensino médio), de acordo com o quadro abaixo: 

 

Domínios de competência leitora e seus respectivos significados 

 

 Apropriação do 

sistema de escrita 

É condição para que o aluno seja capaz de ler com 

compreensão e de forma autônoma. Essa apropriação é o foco 

do trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao longo 

dos quais se espera que o aluno avance em suas hipóteses 

sobre a língua escrita. Nesse domínio, encontram-se reunidas 

quatro competências que envolvem percepções acerca dos 

sinais gráficos que utilizamos na escrita, as letras e sua 

organização na página, e aquelas referentes a 

correspondências entre som e grafia. “O conjunto dessas 

competências permite ao alfabetizando ler com compreensão”. 

 Habilidades de 

leitura 

Essas habilidades estão no contexto de uma concepção de 

linguagem enquanto forma de interação entre os falantes. 

Consequentemente, o texto deve ser o foco do trabalho com a 

língua, uma vez que as interações entre os sujeitos, mediadas 
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pela linguagem, se materializam na forma de textos de 

diferentes gêneros. O domínio das "estratégias de leitura" 

reúne as competências que tornam o leitor capaz de lançar 

mão de recursos variados para ler com compreensão textos de 

diferentes gêneros. Nesse domínio, estão agrupadas 

competências cujo desenvolvimento tem início nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, progredindo em grau de 

complexidade até o final do Ensino Médio. Para melhor 

compreendermos o desenvolvimento dessas competências, 

precisamos lembrar que a avaliação tem como foco a leitura, 

não se fixando em nenhum conteúdo específico. Na verdade, 

diversos conteúdos trabalhados no decorrer de todo o período 

de escolarização contribuem, portanto, para o 

desenvolvimento das competências e habilidades associadas a 

esse domínio. 

 Processamento do 

texto 

Refere-se às estratégias utilizadas na sua constituição e sua 

utilização na e para a construção do sentido do texto. 

Fonte: SAEPE, 2008-2009 

 

 Com base nessas três categorias de domínio de leitura e por grau de dificuldade, 

sete perfis de leitor foram avaliados no SAEPE: 

 

1. Leitor proficiente Aquele que mobiliza, na leitura de textos de 

gêneros variados, um amplo repertório de 

conhecimentos linguísticos aliados à sua 

experiência de mundo. É capaz de interagir 

adequadamente com textos ligados a diferentes 

áreas do conhecimento. 

2. Leitor interativo avançado Aquele que realiza inferências mais complexas, 

como a percepção de efeitos de ironia em textos 

de diferentes gêneros. Estabelece relações entre 

textos, reconhecendo posicionamentos 

contrários acerca de um mesmo tema. 
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Reconhece relações lógico-discursivas mais 

sofisticadas, marcadas pelo uso de conectivos 

menos comuns. 

3. Leitor interativo Possui uma maior experiência de leitura, o que 

permite que mobilize estratégias mais 

sofisticadas para estabelecer relações entre 

partes de um texto no processo de produção de 

sentidos para o que lê. Por essa razão, adota uma 

postura interativa frente ao conteúdo de textos 

de diferentes gêneros que circulam nas várias 

esferas sociais.  

4. Leitor ativo Aquele que realiza inferências mais sofisticadas, 

que permitem uma percepção mais clara do 

texto como um todo e de informações que 

podem ser identificadas nas entrelinhas do texto. 

Essa capacidade é um traço distintivo entre 

leitores que apresentam o perfil do leitor ativo e 

aqueles com perfil do leitor iniciante. 

5. Leitor iniciante Aquele que possui maior autonomia na leitura 

de textos mais extensos e de gêneros variados. 

Começa a realizar inferências, indo além de 

aspectos que se encontram na superfície textual 

e estabelecendo relações pertinentes entre 

diferentes partes de um texto. Este é o perfil 

desejável a alunos ao término do 5º ano de 

escolarização. 

6. Leitor rudimentar Aquele que desenvolveu habilidades de leitura 

ligadas à decifração, com compreensão, do texto 

escrito, e à identificação de elementos que se 

encontram na superfície textual em textos 

curtos, de gênero familiar e vocabulário simples. 

7. Leitor não alfabetizado Aquele que pode realizar atividades de leitura, 

como a leitura logográfica, contudo ainda não é 
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capaz de formalizar conhecimentos sobre a 

língua, traduzindo-os em competências leitoras. 

Fonte: SAEPE, 2008-2009 

 

Para tanto, o SAEPE considera os seguintes descritores de avaliação para a primeira 

etapa do ensino fundamental (1ª a 4ª série). 

 

Tópico I  Descritores 

Praticas de leitura Localizar informações explícitas e implícitas 

no texto. 

Inferir informação em um texto. 

Inferir o sentido de palavra ou expressão a 

partir do contexto. 

Identificar o tema central de um texto. 

Distinguir fato de opinião. 

Interpretar textos não-verbais e textos que 

articulam elementos verbais e não-verbais. 

Tópico II  

Implicações de suporte, do gênero 

e/ou do enunciador na compreensão do 

texto 

Identificar o gênero do texto. 

Identificar finalidade de diferentes gêneros 

textuais. 

Tópico III  

Coesão e coerência Estabelecer relação de causa e consequência 

entre partes de um texto. 

Estabelecer relação lógico-discursiva entre 

partes de um texto, marcadas por locuções 

adverbiais ou advérbios. 

Reconhecer relação entre partes de um texto, 

identificando os recursos coesivos que 

contribuem para a sua continuidade. 

Reconhecer o conflito gerador do enredo e os 

elementos de uma narrativa. 

Tópico IV  

Relações entre recursos expressivos e Identificar efeitos de humor no texto. 
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efeitos de sentido. Identificar efeitos de sentido decorrentes de 

uso de pontuação e outras notações. 

Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e/ou o interlocutores. 

 

Vejam-se a seguir os descritores de desempenhos da segunda etapa do ensino 

fundamental (5ª a 8ª). 

 

Tópico I  

Práticas de leitura Localizar informações explícitas em um texto. 

Inferir informação em um texto. 

Inferir o sentido de palavra e expressão a partir 

do contexto. 

Identificar o tema central de um texto. 

Distinguir fato de opinião relativa a fato. 

Interpretar textos não-verbais e textos que 

articulam elementos não-verbais e verbais. 

Tópico II  

Implicações do suporte, do gênero e/ou 

do enunciador na compreensão do texto 

 

Identificar o gênero do texto. 

Identificar a finalidade de diferentes gêneros 

textuais. 

Tópico III  

Relações entre textos  Reconhecer semelhanças e/ou diferenças de 

ideias e opiniões na comparação entre textos 

que tratem da mesma temática. 

Tópico IV  

Coesão e coerência Estabelecer relação de causa e consequência 

entre partes de um texto. 

Estabelecer relações lógico-discursivas entre 

partes de um texto marcadas por conjunções 

ou advérbios. 

Reconhecer as relações entre partes de um 

texto, identificando os recursos coesivos que 

contribuem para a sua continuidade. 
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Identificar a tese de um texto. 

Reconhecer o conflito gerador e os elementos 

de uma narrativa. 

Diferenciar as partes principais das 

secundárias de um texto. 

Tópico V  

Relações entre recursos expressivos e 

efeitos de sentido 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar efeitos de humor e/ou de ironia no 

texto. 

Identificar efeitos de sentido decorrentes do 

uso de pontuação ou outras notações. 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente de 

emprego de recursos estilísticos e 

morfossintáticos. 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de palavras, frases ou expressões. 

Tópico VI  

Variação linguística. Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e/ou o interlocutor. 

 

Como se vê, as competências definidas pelo SAEPE representam agrupamentos de 

descritores que, por sua vez, indicam os grandes domínios da língua portuguesa. Os 

descritores, como o nome já sugere, descrevem as habilidades do eixo leitura. 

Vejamos agora um exemplo de questão da prova do SAEPE destinada a avaliar a 

seguinte habilidade de alunos da primeira etapa do ensino fundamental: inferir 

informações implícitas no texto, juntamente com seu resultado.   

 

Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. 

 

Texto: A pipa pepita 

 

Zezito era o dono de Pepita, uma pipa verde e rosa, de carinha graciosa. 

 

Zezito preparou Pepita para concorrer no grande campeonato de pipas. Fitas coloridas 
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saíam de suas pontas. 

 

O dia amanheceu. O sol estava forte e o céu azul. De toda parte chegava gente grande, 

gente pequena, com suas pipas de todos os jeitos. Tinha pipa-estrela, pipa-bicho, pipas de 

todos os jeitos. 

Um apito deu o sinal e as pipas voaram no céu. Ele ficou colorido, como um dia de 

carnaval. 

 

Pepita foi subindo... Passou por várias nuvens e deixou as outras pipas para trás. Lá no 

alto, Pepita gritou:  

– Até um dia, Zezito! Vou fazer um grande voo. 

 

Se você olhar para o céu nas noites estreladas, verá Pepita, com seus cabelos de fita...  

 

(GOES, Lúcia Pimentel. Um menino e sua pipa. São Paulo: Scipione, 1988) 

 

Questão: No final dessa história, Zezito 

A) ficou olhando as pipas no céu. 

B) ganhou o campeonato. 

C) perdeu sua colorida pipa. X 

D) preparou a pipa para o campeonato. 

Alternativas Porcentagem das respostas dos alunos 

A. Ficou olhando as pipas no céu. 14,7% 

B. Ganhou o campeonato. 14,7% 

C. Perdeu sua colorida pipa. 35,9% 

D. Preparou a pipa para o campeonato. 19,7% 

 

Como se vê, nessa questão, apenas 35,9% dos alunos acertaram, assinalando letra 

C, e uma quantidade significativa deles ainda está aquém da habilidade esperada. 

Vejamos um outro exemplo de item elaborado para avaliar a habilidade de 

relacionar diferentes informações para construir um sentido global e chegar à 

identificação do tema do texto, para alunos da segunda etapa do ensino fundamental, 

também com os resultados. 
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Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. 

Texto: Os índios descobertos pelo Google Earth 

Duas aldeias de índios que vivem isolados foram fotografadas pela primeira vez, na 

fronteira entre o Peru e o Acre. O sertanista José Carlos Meirelles, da Funai, havia 

encontrado ainda em terra vestígios de duas etnias desconhecidas e dos nômades maskos,  

Rieli Franciscato, outra sertanista da Funai, localizou as coordenadas exatas das malocas 

pelo Google Earth, programa que fornece mapas por satélite. 

Meirelles, que procurava os povos havia 20 anos, sobrevoou a área e avistou os roçados e 

as ocas. O avião assustou a tribo, que nunca teve contato com o homem branco. As 

mulheres e crianças correram, e os homens tentaram flechar o avião. A exploração de 

madeira no lado peruano pode ter estimulado a migração das etnias para o território 

brasileiro. (Época, nº 524, 02/06/2008, p. 17.) 

Questão: Esse texto aborda, prioritariamente, a 

A) migração de índios peruanos para o Brasil. 

B) importância do Google Earth para a Funai. 

C) exploração predatória de madeira no Peru. 

D) diferença entre índios e homens brancos 

E) descoberta de novas tribos indígenas.X 

Alternativas Porcentagem das respostas dos alunos 

A) migração de índios peruanos para o Brasil. 14,4% 

B) importância do Google Earth para a Funai. 16,4% 

C) exploração predatória de madeira no Peru. 12,6% 

D) diferença entre índios e homens brancos 41% 

E) descoberta de novas tribos indígenas.  41% 

 

Também esse item é demonstrativo de que um número significativo de alunos não 

conseguiu desenvolver as habilidades esperadas, pois apenas 41% dos alunos acertaram, 

marcando a letra E.  

Esses são apenas dois exemplos, no entanto, a partir deles, já podemos inferir que a 

escola encontra-se em dificuldades para atender a um direito fundamental do aluno: a sua 

aprendizagem. Portanto, na perspectiva de compreender tal realidade, bem como discutir 

aspectos referentes à prática pedagógica de professores de língua portuguesa de duas 
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escolas, as quais se destacaram com melhores resultados no SAEPE, investigamos, neste 

trabalho, duas turmas de alunos das séries discutidas anteriormente: uma turma de 5º ano e 

outra de 9º, pertencentes a redes de ensino diferentes: uma municipal e outra estadual.  

A escolha dessas turmas e de escolas e redes de ensino diferentes se justifica, em 

primeiro lugar, pelo fato de pertencerem a dois momentos bem marcados do ensino 

fundamental, fase de transição entre uma etapa e outra de escolaridade; em segundo lugar, 

e, principalmente, porque as mesmas apresentaram níveis de proficiência leitora, no 

SAEPE 2008- 2009, acima da média geral do Estado.  

Acreditamos, assim, que, com a ampliação do campo empírico da pesquisa, 

ampliaríamos também as possibilidades de achados significativos e amplos, para uma 

compreensão melhor do panorama investigado, na perspectiva de alcançar os objetivos 

almejados na pesquisa, a partir de uma visão mais ampla dos elementos que classificam 

essas escolas dentre aquelas que apresentaram níveis de proficiência leitora mais elevada, 

diferenciando-se de outras, sejam municipais ou estaduais. 

Diante do contexto ora discutido, levantamos algumas hipóteses que julgamos 

estarem relacionadas à realidade descrita anteriormente.  

A primeira hipótese aqui apontada parte da ideia de que o ensino tradicional de 

língua portuguesa ancorou-se demasiadamente nas práticas normativas de ensino, 

desconsiderando, dessa forma, a realidade linguística e social dos educandos. Trata-se, 

portanto, de um ensino de língua orientado por uma concepção de linguagem que considera 

o texto como produto e não como processo e, em consequência, no ensino da leitura, ainda 

prevalece a reprodução de informações presentes na superfície do texto em detrimento da 

construção de sentidos a partir do lido.  

A segunda hipótese diz respeito ao fracasso dos alunos na aprendizagem de leitura, 

que pode estar relacionado à formação precária do professor de língua portuguesa; este não 

dispõe de um referencial teórico-metodológico suficiente e adequado para fundamentar a 

sua prática, pois às vezes não acompanha as pesquisas realizadas na área de linguagem, e, 

assim, desenvolve um ensino de leitura a partir de procedimentos metodológicos que não 

favorecem a descoberta dos significados e sentidos dos textos estudados em sala de aula 

nem, por decorrência, a formação do leitor proficiente e crítico. 

 Entendemos ainda que, durante muito tempo, a leitura foi considerada na escola 

como uma atividade de captação de ideias do autor, sem se levar em conta as experiências 

e os conhecimentos do sujeito/leitor, a interação autor/texto/leitor, e os propósitos da 

comunicação, constituídos sociocognitiva e interacionalmente. Isso porque o ensino se 
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fundamentava em uma concepção de língua(gem) enquanto representação do pensamento 

do autor, cabendo, portanto, ao leitor apenas a reprodução das ideias do autor do texto. 

Reconhecemos que, de um certo tempo para cá, as aulas de língua portuguesa já se 

centram no texto como unidade básica de trabalho, inclusive porque assim orientam os 

documentos oficiais das últimas décadas. No entanto, diante dos baixos níveis de 

proficiência leitora apresentados no SAEPE por um número significativo de alunos, 

questionamos as formas pelas quais o texto é trabalhado na sala de aula e com que 

finalidade é trabalhada a leitura. Questionamos também se a diversidade e as 

especificidades dos gêneros em estudo são consideradas pelo professor.  

E ainda perguntamos: que estratégias didáticas são trabalhadas em sala de aula? Há 

espaço para a manifestação dos alunos sobre os textos lidos? Que relevância é atribuída aos 

discursos subjacentes aos textos? As diversas interpretações, o confronto ideológico e os 

diversos pontos de vista são contemplados? As metodologias de ensino favorecem a 

construção de sentido do texto e a formação do leitor crítico? 

É evidente que o problema de defasagem na aprendizagem dos alunos em língua 

portuguesa não se limita apenas à inadequação dos procedimentos metodológicos; 

reconhecemos, pois, que diversos fatores extraescolares contribuem também para dificultar 

esse processo, mas, não podemos deixar de reconhecer também que a escola, enquanto 

espaço instituído para a construção de conhecimentos e sentidos deve garantir o direito do 

aluno a uma educação que possibilite o seu desenvolvimento cognitivo, pessoal, social e 

discursivo, na perspectiva da formação de leitores críticos e proficientes. 

Podemos concluir, então, que os resultados das avaliações institucionais citadas 

anteriormente apontam para a necessidade de um redimensionamento da prática 

pedagógica do professor de língua portuguesa, na perspectiva da formação do sujeito leitor 

– competência esta requerida pela sociedade atual como condição básica para o avanço no 

processo de construção de conhecimentos e para o exercício de uma cidadania ativa.  No 

entanto, para conduzir de forma significativa e produtiva a leitura em sala de aula, faz-se 

necessário que o professor de língua portuguesa conheça alguns fundamentos que são 

pressupostos básicos para o ensino de leitura, tais como: concepções de linguagem, leitura, 

texto e ensino de leitura, pois é a partir desses fundamentos que ele planeja a sua proposta 

de ação.  

Para tanto, o ideal é que esse professor seja também um sujeito-leitor, conhecedor 

das diversas concepções de leitura, para que tenha condições de priorizar aquela que seja 

mais adequada para fundamentar a sua prática em sala de aula, na perspectiva de atender às 
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necessidades leitoras requeridas para o momento atual, e que conceba o aluno como co-

autor dos textos que lê.  

Muitos estudos das últimas décadas, no campo da linguagem, apontam mudanças 

paradigmáticas que repercutem no ensino de leitura como fator essencial na aprendizagem. 

Silva (1997) afirma, a partir de suas pesquisas, que a concepção de leitura como produto 

ainda é realidade nas escolas. E acrescenta que o ensino baseado nessa concepção se limita 

ao já sabido pelo aluno em relação ao texto. Nessa perspectiva, interessa ao professor 

apenas o resultado final, sem se considerar o percurso mental seguido pelo leitor, e assim, 

o que prevalecerá é a visão do professor ou a do livro didático. Essa postura no ensino de 

leitura é limitada, por não levar em consideração a formação do leitor proficiente.  

Assim, justifica-se a importância de se continuar com as pesquisas nessa área, no 

sentido de atualizar o conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuir para a didática da 

língua portuguesa, o que inclui também a publicação de materiais teóricos e metodológicos 

capazes de redimensionar a prática pedagógica dos professores. Para tal, é preciso que os 

conhecimentos advindos das pesquisas possam chegar até esses profissionais do ensino.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNLP (BRASIL, 

2007) se constituíram em um documento significativo na condução do ensino de leitura na 

escola, pois concebem a leitura como um processo pelo qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de compreensão e interpretação de texto, a partir de seus objetivos, acionando o 

conhecimento prévio sobre o assunto do texto, o autor e outros aspectos referente à 

linguagem. No entanto, até hoje, muitos professores não se apropriaram desse documento 

e, por conseguinte, as suas diretrizes propositivas não surtiram os efeitos almejados. 

No que se refere à leitura, diz esse documento: 

 

          trata-se de uma atividade que implica estratégias de 

seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 

quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo 

lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades 

de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos e 

validar no texto suposições feitas. (BRASIL, 1997, p. 

69). 

 

 Assim, o professor precisa ser capaz de entender a leitura como processo e, do 

ponto de vista da pragmática, desenvolver o trabalho em sala de aula de forma que 
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possibilite a realização de atividades nas diferentes etapas do processo de condução da 

leitura em sala de aula: antes, durante e depois da leitura. Vale ressaltar, ainda, que a 

preparação para o ensino de leitura também implica um planejamento prévio de sequências 

didáticas por parte dos professores, com objetivos definidos para serem alcançados pelos 

alunos nas atividades vivenciadas em cada etapa de leitura/estudo dos diversos gêneros 

textuais. 

Por outro lado, a Base Curricular Comum para o Estado de Pernambuco (BCC), 

divulgada em 2007, é outro referencial que orienta o ensino de língua portuguesa no 

Estado, nessa mesma perspectiva. A BCC se fundamenta em uma concepção de linguagem 

como atividade de interação social, processo discursivo que se materializa em textos; estes, 

por sua vez, organizam-se nos gêneros textuais para atender a finalidades 

sociocomunicativas específicas.  

Esse documento oficial apresenta uma proposta de ensino de Língua portuguesa 

voltada para a autonomia, o protagonismo, a participação cidadã e a qualificação 

continuada na perspectiva de: 

 domínio do uso da língua materna, nas suas manifestações orais e escritas, tanto 

para a leitura de textos quanto para a produção; 

 reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social, histórico, 

cultural, político etc. 

No entanto, não se sabe até que ponto esses documentos são utilizados e como são 

utilizados na escola daí o nosso interesse por também investigar as práticas de leitura tal 

como ocorrem na sala de aula.  

Organizamos, então, o nosso trabalho em torno dos seguintes objetivos. 

Objetivo geral:  

Verificar a abordagem didática da leitura e sua contribuição para a formação do 

leitor proficiente e crítico em língua portuguesa do ensino fundamental.  

Objetivos específicos: 

 identificar as concepções de linguagem que orientam o ensino de leitura em 

língua portuguesa no nível fundamental; 

 analisar as estratégias didáticas utilizadas pelo professor no processo de ensino 

de leitura em sala de aula; 

 verificar se a ação do professor conduz à descoberta dos significados e sentidos 

subjacentes aos textos de estudo em sala de aula; 



24 

 

 verificar se as metodologias de ensino de leitura favorecem a reprodução ou a 

produção dos sentidos do texto. 

 

A investigação e o tratamento dos dados de nossa pesquisa se apoiam nas teorias 

enunciativa, discursiva, sociointeracionista e pragmática da linguagem. Em termos de 

metodologia, a referida pesquisa se apoia no paradigma qualitativo de cunho etnográfico, 

dentro de uma concepção naturalista, que considera a compreensão dos significados locais 

para descrever qualquer comportamento humano. Levamos em conta, também, o fato de 

esse método contribuir na interpretação de questões relacionadas ao ambiente escolar e 

alinhar concepções interpretativas, pressupondo que a realidade é construída socialmente, e 

expressa nas práticas, nos discursos e nas instituições criadas.  

Todos os aspectos anteriormente citados no procedimento metodológico serão 

aprofundados e sistematizados de forma mais ampla neste texto, que está organizado da 

seguinte forma. 

Na primeira parte, trataremos dos fundamentos teóricos que embasaram este 

trabalho de pesquisa, organizados em subtítulos assim denominados:  

 Concepções de linguagem e ensino de língua portuguesa; 

 Abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa; 

 Importância da mediação do professor nas interações de sala de aula; 

 O texto e as condições de produção da leitura; 

 Letramento: o que diz e o que faz a escola; 

 Avaliação ou medição do letramento na escola; 

 Relação entre linguagem e ensino de leitura. 

Na segunda parte, serão apresentados os fundamentos que nortearam a metodologia 

da pesquisa: concepção e justificativas da metodologia utilizada, procedimentos 

metodológicos e instrumentos de coleta de dados, com suas respectivas justificativas. 

Na terceira parte, trataremos da análise dos dados coletados no processo da 

investigação, acompanhados de discussão, avaliação e considerações sobre esses achados, 

fundamentando-nos nos referenciais que nos serviram de base teórica e metodológica. 

Finalmente, virão as conclusões a que chegamos a partir do processo de 

investigação sobre a abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa em duas 

escolas da rede pública de Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando falamos, lemos ou escrevemos, produzimos 

sentidos. No entanto, é importante notar que o esforço 

para a produção de sentidos ocorre em virtude dos seres 

humanos desejarem estabelecer cadeias comunicativas; 

seja para informar, convencer, emocionar; seja para 

explicar, determinar, aconselhar. Mas para que isso 

acontecesse foi necessária a criação de línguas que 

expressassem maneiras particulares de conceber os 

significados, as formas de uso, os mecanismos de 

elaboração do universo das palavras”. 

  

(Professora Doutora Joana Vieira) 
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O ensino de Língua portuguesa, nas últimas décadas, tem tido lugar de destaque no 

debate mais amplo acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país. No 

ensino fundamental, a discussão, no que se refere ao fracasso escolar, centrou-se na leitura 

e na escrita, por causa dos índices de repetência ligados à dificuldade que a escola vem 

demonstrando ter de ensinar a ler e escrever. Essa realidade parece continuar ainda atual de 

acordo com as avaliações institucionais dos últimos anos, tanto a nível nacional, como 

estadual. 

A partir da reflexão sobre essa realidade, tomamos a iniciativa, por meio da 

presente pesquisa, que tem como título “Língua portuguesa: um olhar sobre a abordagem 

didática da leitura no ensino fundamental,” de discutir sobre o ensino de leitura e sua 

contribuição na construção do sentido dos textos, na perspectiva da formação do leitor 

proficiente e crítico.  

A iniciativa de realizar uma investigação nessa área surgiu da nossa experiência 

enquanto professora da Rede Estadual de Pernambuco, tanto na regência de classe como na 

formação de professores de língua portuguesa e, principalmente, a partir da reflexão sobre 

o baixo nível de desempenho de grande parte dos alunos da educação básica, revelado no 

Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Pernambuco (SAEPE), em seus dados dos 

últimos anos. 

Apesar de ser consenso, no meio educacional, que o desenvolvimento da 

proficiência leitora é condição básica para o aluno continuar aprendendo, como também, 

para exercer uma cidadania ativa, em uma sociedade letrada como a atual, vários 

indicadores do SAEPE vêm mostrando sistematicamente que um número significativo de 

alunos, tanto do nível fundamental como do médio, apresentam dificuldades em 

compreensão de leitura. 

Além do baixo rendimento em leitura, os relatórios do SAEPE dos anos de 2008 e 

2009 indicam, através das médias dos alunos da educação básica, uma falta de progressão 

nas habilidades de leitura, de uma etapa a outra de escolaridade, a partir do 4ª série/5º ano 

do ensino fundamental, problema este que se elastece para o 3º ano do ensino médio, como 

podemos ver na tabela a seguir: 
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Rede Estadual de Pernambuco 

SAEPE/2008 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio 

Médias 3,7 2,7 2,6 

SAEPE/2009 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio  

Médias 3,9 3,1 3,0 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008-2009 

 

Embora com uma pequena melhora nos indicadores de 2009, o problema da 

aprendizagem, como também a baixa evolução de um nível a outro de escolaridade, ainda 

continua. Por que isso acontece? Por que em algumas escolas os alunos conseguem 

desenvolver as suas habilidades em leitura e em outras, não? 

Dentre outras, tomamos como exemplo as escolas do município de Camaragibe, 

pertencente à Região Metropolitana de Recife (PE), que oferecem o 5º ano do Ensino 

Fundamental. As mesmas apresentam níveis de desempenho aceitáveis para alunos do 5º 

ano, como também um pouco acima do nível geral do Estado, quando se considera a 

categoria leitor iniciante. 

Vejamos abaixo tabelas comparativas do perfil dos alunos do 5º ano, com as 

respectivas médias de proficiência em leitura, considerando uma escala de 0 a 500. 

 

SAEPE - Município de Camaragibe 

 

SAEPE-

2008 

Pernambuco Etapa/Série Município Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano  Camaragibe 

 

Leitor 

iniciante 

173.8 

 

SAEPE - Estado 

 

SAEPE- 

2008 

Pernambuco Etapa/Série Estado Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano 

 

Pernambuco Leitor iniciante 169.5 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008 

 

O leitor iniciante, segundo o SAEPE, é aquele que possui maior autonomia na 

leitura de textos mais extensos e de gêneros variados. Começa a realizar inferências, indo 
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além de aspectos que se encontram na superfície textual e estabelecendo relações 

pertinentes entre diferentes partes de um texto. 

Embora o município de Camaragibe tenha apresentado um perfil de leitor iniciante 

um pouco mais avançado do que o do Estado, ambos atingiram apenas a Categoria 

Elementar I, que equivale ao nível de proficiência de 75 até 250, como veremos a seguir.  

 

Categorias de desempenho e seus respectivos níveis de proficiência 

Categorias de desempenho Níveis de proficiência 

Elementar I Até 250 

Elementar II 225 até 275 

Básico 275 até 325 

Desejável 325 a 500 

Fonte: SAEPE-2009 

 

Rede Estadual de Pernambuco 

SAEPE/2008 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio 

Médias 3,7 2,7 2,6 

SAEPE/2009 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série 3º ano médio  

Médias 3,9 3,1 3,0 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008-2009 

 

Embora com uma pequena melhora nos indicadores de 2009, o problema da 

aprendizagem, como também a baixa evolução de um nível a outro de escolaridade, ainda 

continua. Por que isso acontece? Por que em algumas escolas os alunos conseguem 

desenvolver as suas habilidades em leitura e em outras, não? 

Dentre outras, tomamos como exemplo as escolas do município de Camaragibe, 

pertencente à Região Metropolitana de Recife (PE), que oferecem o 5º ano do Ensino 

Fundamental. As mesmas apresentam níveis de desempenho aceitáveis para alunos do 5º 

ano, como também um pouco acima do nível geral do Estado, quando se considera a 

categoria leitor iniciante. 

Vejamos abaixo tabelas comparativas do perfil dos alunos do 5º ano, com as 

respectivas médias de proficiência em leitura, considerando uma escala de 0 a 500. 
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SAEPE - Município de Camaragibe 

 

SAEPE-

2008 

Pernambuco Etapa/Série Município Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano  Camaragibe 

 

Leitor 

iniciante 

173.8 

 

SAEPE - Estado 

 

SAEPE- 

2008 

Pernambuco Etapa/Série Estado Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  5º ano 

 

Pernambuco Leitor iniciante 169.5 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008 

 

O leitor iniciante, segundo o SAEPE, é aquele que possui maior autonomia na 

leitura de textos mais extensos e de gêneros variados. Começa a realizar inferências, indo 

além de aspectos que se encontram na superfície textual e estabelecendo relações 

pertinentes entre diferentes partes de um texto. 

Embora o município de Camaragibe tenha apresentado um perfil de leitor iniciante 

um pouco mais avançado do que o do Estado, ambos atingiram apenas a Categoria 

Elementar I, que equivale ao nível de proficiência de 75 até 250, como veremos a seguir.  

 

Categorias de desempenho e seus respectivos níveis de proficiência 

Categorias de desempenho Níveis de proficiência 

Elementar I Até 250 

Elementar II 225 até 275 

Básico 275 até 325 

Desejável 325 a 500 

Fonte: SAEPE-2009 

 

 Os alunos que se encontram no nível elementar I, segundo o SAEPE, diferenciam 

letras de outros sinais gráficos, reconhecem as letras do alfabeto, reconhecem diferentes 

formas de grafar uma mesma letra, identificam rimas, contam sílabas de uma palavra, 

identificam sílabas no meio e no fim de uma palavra, identificam as direções da escrita, 

estabelecem relação grafema-fonema, identificam espaçamento entre palavras na 

segmentação escrita, leem frases, localizam informações em frases e identificam o gênero e 

a finalidade de textos familiares. 
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Em relação à etapa final do ensino fundamental, (8ª série/9º ano), percebe-se que, 

embora várias outras escolas do Estado também tenham se destacado no SAEPE, o 

Município de Camaragibe demonstrou que há uma progressão razoável dos alunos da rede 

estadual, de modo que se pode caracterizá-los como leitores ativos, porque conseguem 

realizar inferências mais sofisticadas, conforme veremos na tabela a seguir, considerando a 

mesma escala de 0 a 500. 

 

Rede Estadual  

SAEPE-

2008 

Pernambuco Etapa/Série Município Perfil de 

desempenho 

Média de 

Proficiência 

  9º ano Camaragibe Leitor ativo 220.7 

Fonte: Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco – SAEPE, 2008 

 

O leitor ativo se caracteriza por realizar inferências mais sofisticadas, que permitem 

uma percepção mais clara do texto como um todo e de informações que podem ser 

identificadas nas entrelinhas do texto. Essa capacidade é um traço distintivo entre leitores 

que apresentam o perfil do leitor ativo e aqueles com perfil do leitor iniciante, ou seja, 

leitores ativos são aqueles que conseguem realizar inferências e identificar informações a 

partir de textos não-verbais e de linguagem mista. Esses alunos são capazes de inferir o 

efeito de sentido produzido por sinais de pontuação e o efeito de humor em textos como 

piadas e tirinhas. Identificam gênero, função e destinatário de um texto de ampla 

circulação na sociedade, valendo-se, para proceder a essa identificação, além da forma 

estável do gênero, das pistas oferecidas pelo texto, tais como o tipo de linguagem e o apelo 

que faz a seus leitores em potencial. Ainda estabelecem relações lógico-discursivas e 

conseguem realizar tarefas mais complexas, como estabelecer relações anafóricas por meio 

do uso de pronomes pessoais retos e por meio de substituições lexicais.  

Diante do que foi até aqui discutido, é possível perceber que, embora os relatórios 

do SAEPE 2008-2009 apresentem, por um lado, defasagem significativa nos desempenhos 

esperados para os finais de cada nível de escolaridade, no âmbito do sistema de larga 

escala, por outro, identificamos, nos mesmos relatórios que retratam essa defasagem, 

escolas que apresentaram indicadores com média de proficiência leitora mais próxima às 

requeridas para cada nível de ensino. 

Como exemplo, podemos apontar as já citadas escolas do 5º ano do município de 

Camaragibe, que, por isso mesmo, tornaram-se referência para o nosso trabalho de 

pesquisa, o qual procura analisar as concepções dos professores que orientam o ensino de 
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leitura em língua portuguesa e verificar a atuação dos mesmos em sala de aula, com a 

finalidade de discutir sobre o que dizem e o que realizam para que essas escolas se 

destaquem com resultados melhores nos testes de avaliação de rede escolar.  

A avaliação do SAEPE 2008-2009, em língua portuguesa, foi realizada 

considerando três domínios de competência leitora: apropriação do sistema da escrita, e 

habilidades de leitura e processamento do texto, domínios estes estabelecidos para os três 

níveis de escolaridade (1ª a 4ª, 5ª a 8ª e ensino médio), de acordo com o quadro abaixo: 

 

Domínios de competência leitora e seus respectivos significados 

 

 Apropriação do 

sistema de escrita 

É condição para que o aluno seja capaz de ler com 

compreensão e de forma autônoma. Essa apropriação é o foco 

do trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao longo 

dos quais se espera que o aluno avance em suas hipóteses 

sobre a língua escrita. Nesse domínio, encontram-se reunidas 

quatro competências que envolvem percepções acerca dos 

sinais gráficos que utilizamos na escrita, as letras e sua 

organização na página, e aquelas referentes a 

correspondências entre som e grafia. “O conjunto dessas 

competências permite ao alfabetizando ler com compreensão”. 

 Habilidades de 

leitura 

Essas habilidades estão no contexto de uma concepção de 

linguagem enquanto forma de interação entre os falantes. 

Consequentemente, o texto deve ser o foco do trabalho com a 

língua, uma vez que as interações entre os sujeitos, mediadas 

pela linguagem, se materializam na forma de textos de 

diferentes gêneros. O domínio das "estratégias de leitura" 

reúne as competências que tornam o leitor capaz de lançar 

mão de recursos variados para ler com compreensão textos de 

diferentes gêneros. Nesse domínio, estão agrupadas 

competências cujo desenvolvimento tem início nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, progredindo em grau de 

complexidade até o final do Ensino Médio. Para melhor 

compreendermos o desenvolvimento dessas competências, 
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precisamos lembrar que a avaliação tem como foco a leitura, 

não se fixando em nenhum conteúdo específico. Na verdade, 

diversos conteúdos trabalhados no decorrer de todo o período 

de escolarização contribuem, portanto, para o 

desenvolvimento das competências e habilidades associadas a 

esse domínio. 

 Processamento do 

texto 

Refere-se às estratégias utilizadas na sua constituição e sua 

utilização na e para a construção do sentido do texto. 

Fonte: SAEPE, 2008-2009 

 Com base nessas três categorias de domínio de leitura e por grau de dificuldade, 

sete perfis de leitor foram avaliados no SAEPE: 

 

1. Leitor proficiente Aquele que mobiliza, na leitura de textos de 

gêneros variados, um amplo repertório de 

conhecimentos linguísticos aliados à sua 

experiência de mundo. É capaz de interagir 

adequadamente com textos ligados a diferentes 

áreas do conhecimento. 

2. Leitor interativo avançado Aquele que realiza inferências mais complexas, 

como a percepção de efeitos de ironia em textos 

de diferentes gêneros. Estabelece relações entre 

textos, reconhecendo posicionamentos 

contrários acerca de um mesmo tema. 

Reconhece relações lógico-discursivas mais 

sofisticadas, marcadas pelo uso de conectivos 

menos comuns. 

3. Leitor interativo Possui uma maior experiência de leitura, o que 

permite que mobilize estratégias mais 

sofisticadas para estabelecer relações entre 

partes de um texto no processo de produção de 

sentidos para o que lê. Por essa razão, adota uma 

postura interativa frente ao conteúdo de textos 

de diferentes gêneros que circulam nas várias 
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esferas sociais.  

4. Leitor ativo Aquele que realiza inferências mais sofisticadas, 

que permitem uma percepção mais clara do 

texto como um todo e de informações que 

podem ser identificadas nas entrelinhas do texto. 

Essa capacidade é um traço distintivo entre 

leitores que apresentam o perfil do leitor ativo e 

aqueles com perfil do leitor iniciante. 

5. Leitor iniciante Aquele que possui maior autonomia na leitura 

de textos mais extensos e de gêneros variados. 

Começa a realizar inferências, indo além de 

aspectos que se encontram na superfície textual 

e estabelecendo relações pertinentes entre 

diferentes partes de um texto. Este é o perfil 

desejável a alunos ao término do 5º ano de 

escolarização. 

6. Leitor rudimentar Aquele que desenvolveu habilidades de leitura 

ligadas à decifração, com compreensão, do texto 

escrito, e à identificação de elementos que se 

encontram na superfície textual em textos 

curtos, de gênero familiar e vocabulário simples. 

7. Leitor não alfabetizado Aquele que pode realizar atividades de leitura, 

como a leitura logográfica, contudo ainda não é 

capaz de formalizar conhecimentos sobre a 

língua, traduzindo-os em competências leitoras. 

Fonte: SAEPE, 2008-2009 

 

Para tanto, o SAEPE considera os seguintes descritores de avaliação para a primeira 

etapa do ensino fundamental (1ª a 4ª série). 

 

Tópico I  Descritores 

Praticas de leitura Localizar informações explícitas e implícitas 

no texto. 
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Inferir informação em um texto. 

Inferir o sentido de palavra ou expressão a 

partir do contexto. 

Identificar o tema central de um texto. 

Distinguir fato de opinião. 

Interpretar textos não-verbais e textos que 

articulam elementos verbais e não-verbais. 

Tópico II  

Implicações de suporte, do gênero 

e/ou do enunciador na compreensão do 

texto 

Identificar o gênero do texto. 

Identificar finalidade de diferentes gêneros 

textuais. 

Tópico III  

Coesão e coerência Estabelecer relação de causa e consequência 

entre partes de um texto. 

Estabelecer relação lógico-discursiva entre 

partes de um texto, marcadas por locuções 

adverbiais ou advérbios. 

Reconhecer relação entre partes de um texto, 

identificando os recursos coesivos que 

contribuem para a sua continuidade. 

Reconhecer o conflito gerador do enredo e os 

elementos de uma narrativa. 

Tópico IV  

Relações entre recursos expressivos e 

efeitos de sentido. 

Identificar efeitos de humor no texto. 

Identificar efeitos de sentido decorrentes de 

uso de pontuação e outras notações. 

Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e/ou o interlocutores. 

 

Vejam-se a seguir os descritores de desempenhos da segunda etapa do ensino 

fundamental (5ª a 8ª). 

 

Tópico I  

Práticas de leitura Localizar informações explícitas em um texto. 
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Inferir informação em um texto. 

Inferir o sentido de palavra e expressão a partir 

do contexto. 

Identificar o tema central de um texto. 

Distinguir fato de opinião relativa a fato. 

Interpretar textos não-verbais e textos que 

articulam elementos não-verbais e verbais. 

Tópico II  

Implicações do suporte, do gênero e/ou 

do enunciador na compreensão do texto 

 

Identificar o gênero do texto. 

Identificar a finalidade de diferentes gêneros 

textuais. 

Tópico III  

Relações entre textos  Reconhecer semelhanças e/ou diferenças de 

ideias e opiniões na comparação entre textos 

que tratem da mesma temática. 

Tópico IV  

Coesão e coerência Estabelecer relação de causa e consequência 

entre partes de um texto. 

Estabelecer relações lógico-discursivas entre 

partes de um texto marcadas por conjunções 

ou advérbios. 

Reconhecer as relações entre partes de um 

texto, identificando os recursos coesivos que 

contribuem para a sua continuidade. 

Identificar a tese de um texto. 

Reconhecer o conflito gerador e os elementos 

de uma narrativa. 

Diferenciar as partes principais das 

secundárias de um texto. 

Tópico V  

Relações entre recursos expressivos e 

efeitos de sentido 

 

Identificar efeitos de humor e/ou de ironia no 

texto. 

Identificar efeitos de sentido decorrentes do 
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uso de pontuação ou outras notações. 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente de 

emprego de recursos estilísticos e 

morfossintáticos. 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de palavras, frases ou expressões. 

Tópico VI  

Variação linguística. Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e/ou o interlocutor. 

Como se vê, as competências definidas pelo SAEPE representam agrupamentos de 

descritores que, por sua vez, indicam os grandes domínios da língua portuguesa. Os 

descritores, como o nome já sugere, descrevem as habilidades do eixo leitura. 

Vejamos agora um exemplo de questão da prova do SAEPE destinada a avaliar a 

seguinte habilidade de alunos da primeira etapa do ensino fundamental: inferir 

informações implícitas no texto, juntamente com seu resultado.   

 

Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. 

 

Texto: A pipa pepita 

 

Zezito era o dono de Pepita, uma pipa verde e rosa, de carinha graciosa. 

 

Zezito preparou Pepita para concorrer no grande campeonato de pipas. Fitas coloridas 

saíam de suas pontas. 

 

O dia amanheceu. O sol estava forte e o céu azul. De toda parte chegava gente grande, 

gente pequena, com suas pipas de todos os jeitos. Tinha pipa-estrela, pipa-bicho, pipas de 

todos os jeitos. 

Um apito deu o sinal e as pipas voaram no céu. Ele ficou colorido, como um dia de 

carnaval. 

 

Pepita foi subindo... Passou por várias nuvens e deixou as outras pipas para trás. Lá no 

alto, Pepita gritou:  



37 

 

– Até um dia, Zezito! Vou fazer um grande voo. 

 

Se você olhar para o céu nas noites estreladas, verá Pepita, com seus cabelos de fita...  

 

(GOES, Lúcia Pimentel. Um menino e sua pipa. São Paulo: Scipione, 1988) 

 

Questão: No final dessa história, Zezito 

A) ficou olhando as pipas no céu. 

B) ganhou o campeonato. 

C) perdeu sua colorida pipa. X 

D) preparou a pipa para o campeonato. 

Alternativas Porcentagem das respostas dos alunos 

E. Ficou olhando as pipas no céu. 14,7% 

F. Ganhou o campeonato. 14,7% 

G. Perdeu sua colorida pipa. 35,9% 

H. Preparou a pipa para o campeonato. 19,7% 

 

Como se vê, nessa questão, apenas 35,9% dos alunos acertaram, assinalando letra 

C, e uma quantidade significativa deles ainda está aquém da habilidade esperada. 

Vejamos um outro exemplo de item elaborado para avaliar a habilidade de 

relacionar diferentes informações para construir um sentido global e chegar à 

identificação do tema do texto, para alunos da segunda etapa do ensino fundamental, 

também com os resultados. 

 

Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. 

Texto: Os índios descobertos pelo Google Earth 

Duas aldeias de índios que vivem isolados foram fotografadas pela primeira vez, na 

fronteira entre o Peru e o Acre. O sertanista José Carlos Meirelles, da Funai, havia 

encontrado ainda em terra vestígios de duas etnias desconhecidas e dos nômades maskos,  

Rieli Franciscato, outra sertanista da Funai, localizou as coordenadas exatas das malocas 

pelo Google Earth, programa que fornece mapas por satélite. 

Meirelles, que procurava os povos havia 20 anos, sobrevoou a área e avistou os roçados e 

as ocas. O avião assustou a tribo, que nunca teve contato com o homem branco. As 
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mulheres e crianças correram, e os homens tentaram flechar o avião. A exploração de 

madeira no lado peruano pode ter estimulado a migração das etnias para o território 

brasileiro. (Época, nº 524, 02/06/2008, p. 17.) 

Questão: Esse texto aborda, prioritariamente, a 

F) migração de índios peruanos para o Brasil. 

G) importância do Google Earth para a Funai. 

H) exploração predatória de madeira no Peru. 

I) diferença entre índios e homens brancos 

J) descoberta de novas tribos indígenas.X 

Alternativas Porcentagem das respostas dos alunos 

F) migração de índios peruanos para o Brasil. 14,4% 

G) importância do Google Earth para a Funai. 16,4% 

H) exploração predatória de madeira no Peru. 12,6% 

I) diferença entre índios e homens brancos 41% 

J) descoberta de novas tribos indígenas.  41% 

 

Também esse item é demonstrativo de que um número significativo de alunos não 

conseguiu desenvolver as habilidades esperadas, pois apenas 41% dos alunos acertaram, 

marcando a letra E.  

Esses são apenas dois exemplos, no entanto, a partir deles, já podemos inferir que a 

escola encontra-se em dificuldades para atender a um direito fundamental do aluno: a sua 

aprendizagem. Portanto, na perspectiva de compreender tal realidade, bem como discutir 

aspectos referentes à prática pedagógica de professores de língua portuguesa de duas 

escolas, as quais se destacaram com melhores resultados no SAEPE, investigamos, neste 

trabalho, duas turmas de alunos das séries discutidas anteriormente: uma turma de 5º ano e 

outra de 9º, pertencentes a redes de ensino diferentes: uma municipal e outra estadual.  

A escolha dessas turmas e de escolas e redes de ensino diferentes se justifica, em 

primeiro lugar, pelo fato de pertencerem a dois momentos bem marcados do ensino 

fundamental, fase de transição entre uma etapa e outra de escolaridade; em segundo lugar, 

e, principalmente, porque as mesmas apresentaram níveis de proficiência leitora, no 

SAEPE 2008- 2009, acima da média geral do Estado.  

Acreditamos, assim, que, com a ampliação do campo empírico da pesquisa, 

ampliaríamos também as possibilidades de achados significativos e amplos, para uma 

compreensão melhor do panorama investigado, na perspectiva de alcançar os objetivos 
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almejados na pesquisa, a partir de uma visão mais ampla dos elementos que classificam 

essas escolas dentre aquelas que apresentaram níveis de proficiência leitora mais elevada, 

diferenciando-se de outras, sejam municipais ou estaduais. 

Diante do contexto ora discutido, levantamos algumas hipóteses que julgamos 

estarem relacionadas à realidade descrita anteriormente.  

A primeira hipótese aqui apontada parte da ideia de que o ensino tradicional de 

língua portuguesa ancorou-se demasiadamente nas práticas normativas de ensino, 

desconsiderando, dessa forma, a realidade linguística e social dos educandos. Trata-se, 

portanto, de um ensino de língua orientado por uma concepção de linguagem que considera 

o texto como produto e não como processo e, em consequência, no ensino da leitura, ainda 

prevalece a reprodução de informações presentes na superfície do texto em detrimento da 

construção de sentidos a partir do lido.  

A segunda hipótese diz respeito ao fracasso dos alunos na aprendizagem de leitura, 

que pode estar relacionado à formação precária do professor de língua portuguesa; este não 

dispõe de um referencial teórico-metodológico suficiente e adequado para fundamentar a 

sua prática, pois às vezes não acompanha as pesquisas realizadas na área de linguagem, e, 

assim, desenvolve um ensino de leitura a partir de procedimentos metodológicos que não 

favorecem a descoberta dos significados e sentidos dos textos estudados em sala de aula 

nem, por decorrência, a formação do leitor proficiente e crítico. 

 Entendemos ainda que, durante muito tempo, a leitura foi considerada na escola 

como uma atividade de captação de ideias do autor, sem se levar em conta as experiências 

e os conhecimentos do sujeito/leitor, a interação autor/texto/leitor, e os propósitos da 

comunicação, constituídos sociocognitiva e interacionalmente. Isso porque o ensino se 

fundamentava em uma concepção de língua(gem) enquanto representação do pensamento 

do autor, cabendo, portanto, ao leitor apenas a reprodução das ideias do autor do texto. 

Reconhecemos que, de um certo tempo para cá, as aulas de língua portuguesa já se 

centram no texto como unidade básica de trabalho, inclusive porque assim orientam os 

documentos oficiais das últimas décadas. No entanto, diante dos baixos níveis de 

proficiência leitora apresentados no SAEPE por um número significativo de alunos, 

questionamos as formas pelas quais o texto é trabalhado na sala de aula e com que 

finalidade é trabalhada a leitura. Questionamos também se a diversidade e as 

especificidades dos gêneros em estudo são consideradas pelo professor.  

E ainda perguntamos: que estratégias didáticas são trabalhadas em sala de aula? Há 

espaço para a manifestação dos alunos sobre os textos lidos? Que relevância é atribuída aos 
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discursos subjacentes aos textos? As diversas interpretações, o confronto ideológico e os 

diversos pontos de vista são contemplados? As metodologias de ensino favorecem a 

construção de sentido do texto e a formação do leitor crítico? 

É evidente que o problema de defasagem na aprendizagem dos alunos em língua 

portuguesa não se limita apenas à inadequação dos procedimentos metodológicos; 

reconhecemos, pois, que diversos fatores extraescolares contribuem também para dificultar 

esse processo, mas, não podemos deixar de reconhecer também que a escola, enquanto 

espaço instituído para a construção de conhecimentos e sentidos deve garantir o direito do 

aluno a uma educação que possibilite o seu desenvolvimento cognitivo, pessoal, social e 

discursivo, na perspectiva da formação de leitores críticos e proficientes. 

Podemos concluir, então, que os resultados das avaliações institucionais citadas 

anteriormente apontam para a necessidade de um redimensionamento da prática 

pedagógica do professor de língua portuguesa, na perspectiva da formação do sujeito leitor 

– competência esta requerida pela sociedade atual como condição básica para o avanço no 

processo de construção de conhecimentos e para o exercício de uma cidadania ativa.  No 

entanto, para conduzir de forma significativa e produtiva a leitura em sala de aula, faz-se 

necessário que o professor de língua portuguesa conheça alguns fundamentos que são 

pressupostos básicos para o ensino de leitura, tais como: concepções de linguagem, leitura, 

texto e ensino de leitura, pois é a partir desses fundamentos que ele planeja a sua proposta 

de ação.  

Para tanto, o ideal é que esse professor seja também um sujeito-leitor, conhecedor 

das diversas concepções de leitura, para que tenha condições de priorizar aquela que seja 

mais adequada para fundamentar a sua prática em sala de aula, na perspectiva de atender às 

necessidades leitoras requeridas para o momento atual, e que conceba o aluno como co-

autor dos textos que lê.  

Muitos estudos das últimas décadas, no campo da linguagem, apontam mudanças 

paradigmáticas que repercutem no ensino de leitura como fator essencial na aprendizagem. 

Silva (1997) afirma, a partir de suas pesquisas, que a concepção de leitura como produto 

ainda é realidade nas escolas. E acrescenta que o ensino baseado nessa concepção se limita 

ao já sabido pelo aluno em relação ao texto. Nessa perspectiva, interessa ao professor 

apenas o resultado final, sem se considerar o percurso mental seguido pelo leitor, e assim, 

o que prevalecerá é a visão do professor ou a do livro didático. Essa postura no ensino de 

leitura é limitada, por não levar em consideração a formação do leitor proficiente.  
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Assim, justifica-se a importância de se continuar com as pesquisas nessa área, no 

sentido de atualizar o conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuir para a didática da 

língua portuguesa, o que inclui também a publicação de materiais teóricos e metodológicos 

capazes de redimensionar a prática pedagógica dos professores. Para tal, é preciso que os 

conhecimentos advindos das pesquisas possam chegar até esses profissionais do ensino.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNLP (BRASIL, 

2007) se constituíram em um documento significativo na condução do ensino de leitura na 

escola, pois concebem a leitura como um processo pelo qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de compreensão e interpretação de texto, a partir de seus objetivos, acionando o 

conhecimento prévio sobre o assunto do texto, o autor e outros aspectos referente à 

linguagem. No entanto, até hoje, muitos professores não se apropriaram desse documento 

e, por conseguinte, as suas diretrizes propositivas não surtiram os efeitos almejados. 

No que se refere à leitura, diz esse documento: 

 

trata-se de uma atividade que implica estratégias de 

seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 

quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo 

lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades 

de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos e 

validar no texto suposições feitas. (BRASIL, 1997, p. 

69). 

 

 Assim, o professor precisa ser capaz de entender a leitura como processo e, do 

ponto de vista da pragmática, desenvolver o trabalho em sala de aula de forma que 

possibilite a realização de atividades nas diferentes etapas do processo de condução da 

leitura em sala de aula: antes, durante e depois da leitura. Vale ressaltar, ainda, que a 

preparação para o ensino de leitura também implica um planejamento prévio de sequências 

didáticas por parte dos professores, com objetivos definidos para serem alcançados pelos 

alunos nas atividades vivenciadas em cada etapa de leitura/estudo dos diversos gêneros 

textuais. 

Por outro lado, a Base Curricular Comum para o Estado de Pernambuco (BCC), 

divulgada em 2007, é outro referencial que orienta o ensino de língua portuguesa no 

Estado, nessa mesma perspectiva. A BCC se fundamenta em uma concepção de linguagem 

como atividade de interação social, processo discursivo que se materializa em textos; estes, 
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por sua vez, organizam-se nos gêneros textuais para atender a finalidades 

sociocomunicativas específicas.  

Esse documento oficial apresenta uma proposta de ensino de Língua portuguesa 

voltada para a autonomia, o protagonismo, a participação cidadã e a qualificação 

continuada na perspectiva de: 

 domínio do uso da língua materna, nas suas manifestações orais e escritas, tanto 

para a leitura de textos quanto para a produção; 

 reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social, histórico, 

cultural, político etc. 

 

No entanto, não se sabe até que ponto esses documentos são utilizados e como são 

utilizados na escola daí o nosso interesse por também investigar as práticas de leitura tal 

como ocorrem na sala de aula.  

Organizamos, então, o nosso trabalho em torno dos seguintes objetivos. 

 

Objetivo geral:  

Verificar a abordagem didática da leitura e sua contribuição para a formação do 

leitor proficiente e crítico em língua portuguesa do ensino fundamental.  

 

Objetivos específicos: 

 identificar as concepções de linguagem que orientam o ensino de leitura em 

língua portuguesa no nível fundamental; 

 analisar as estratégias didáticas utilizadas pelo professor no processo de ensino 

de leitura em sala de aula; 

 verificar se a ação do professor conduz à descoberta dos significados e sentidos 

subjacentes aos textos de estudo em sala de aula; 

 verificar se as metodologias de ensino de leitura favorecem a reprodução ou a 

produção dos sentidos do texto. 

 

A investigação e o tratamento dos dados de nossa pesquisa se apoiam nas teorias 

enunciativa, discursiva, sociointeracionista e pragmática da linguagem. Em termos de 

metodologia, a referida pesquisa se apoia no paradigma qualitativo de cunho etnográfico, 

dentro de uma concepção naturalista, que considera a compreensão dos significados locais 
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para descrever qualquer comportamento humano. Levamos em conta, também, o fato de 

esse método contribuir na interpretação de questões relacionadas ao ambiente escolar e 

alinhar concepções interpretativas, pressupondo que a realidade é construída socialmente, e 

expressa nas práticas, nos discursos e nas instituições criadas.  

Todos os aspectos anteriormente citados no procedimento metodológico serão 

aprofundados e sistematizados de forma mais ampla neste texto, que está organizado da 

seguinte forma. 

Na primeira parte, trataremos dos fundamentos teóricos que embasaram este 

trabalho de pesquisa, organizados em subtítulos assim denominados:  

 Concepções de linguagem e ensino de língua portuguesa; 

 Abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa; 

 Importância da mediação do professor nas interações de sala de aula; 

 O texto e as condições de produção da leitura; 

 Letramento: o que diz e o que faz a escola; 

 Avaliação ou medição do letramento na escola; 

 Relação entre linguagem e ensino de leitura. 

Na segunda parte, serão apresentados os fundamentos que nortearam a metodologia 

da pesquisa: concepção e justificativas da metodologia utilizada, procedimentos 

metodológicos e instrumentos de coleta de dados, com suas respectivas justificativas. 

Na terceira parte, trataremos da análise dos dados coletados no processo da 

investigação, acompanhados de discussão, avaliação e considerações sobre esses achados, 

fundamentando-nos nos referenciais que nos serviram de base teórica e metodológica. 

Finalmente, virão as conclusões a que chegamos a partir do processo de 

investigação sobre a abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa em duas 

escolas da rede pública de Pernambuco. 



44 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 
 

  “Mais do que ensinar os elementos e as normas que 

compõem a Língua Portuguesa, precisamos ensinar as 

Práticas de Linguagem que vivenciamos em nossa 

língua materna. O desafio é formar praticantes da 

leitura e da escrita e não apenas sujeitos que possam 

„decifrar‟ o sistema de escrita”.  

 

(Delia Lerner)
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1.1 – Concepções de linguagem e ensino de língua portuguesa 

 

“A escola fala de língua padrão, mas raras vezes explicita 

para o aluno em relação a que se estabelece esse padrão e 

continua a discriminar as diferenças regionais, passando-as 

como erros ou omitindo para o aluno seu significado, essa é a 

escola do preconceito e do autoritarismo linguístico, que 

precisa ser revista. Portanto, faz-se necessário um trabalho 

metodológico bastante rigoroso e contínuo, que comece pela 

sedução dos indivíduos para o ato de ensinar e aprender, pois 

só profissionais e estudantes motivados poderão perceber os 

limites das imposições preconceituosas em relação às 

diferenças. E, nesse sentido, parece-nos fundamental um 

trabalho com o texto e não com unidades gramaticais 

isoladas, uma vez que, por intermédio de diferentes gêneros 

textuais, torna-se possível recuperar valores humanos e 

sociais de grupos que não falam a variante esperada numa 

dada escola”.  

 

(Artur da Távola) 

 

O ensino de língua portuguesa destina-se, entre outras finalidades, a preparar o 

aluno para lidar com a linguagem em suas diversas situações de uso e manifestações, 

inclusive a estética, pois o domínio da língua materna revela-se fundamental para o acesso 

às demais áreas do conhecimento. Da década de 1980 para cá, esse ensino tem sido centro 

de discussões em todo o país, na perspectiva de melhorar a qualidade da aprendizagem do 

aluno, principalmente do nível fundamental. Essa discussão centrou-se no fracasso escolar 

em leitura e escrita. Essa preocupação não existe por acaso, pois os relatórios das 

avaliações institucionais dos últimos anos comprovam essa realidade.  

Diante da problemática do fracasso escolar de uma quantidade significativa de 

alunos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, o Ministério de Educação 

(MEC), bem como a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEDUC/PE) têm 

mobilizado esforços no sentido de elaborar subsídios teórico-metodológicos nessa área de 

conhecimento, com a finalidade de minimizar os problemas relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa, em especial da leitura. No entanto, não se tem 

acompanhado o trabalho didático dos professores para identificar as formas pelas quais 

essas propostas se materializam ou não na sala de aula.  

Portanto, este trabalho se justifica como um estudo que permite caracterizar o 

ensino de leitura em língua portuguesa e, ao mesmo tempo, verificar o nível de 
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compreensão dos professores quanto aos fundamentos organizadores desses documentos e 

às formas de implementá-los na sala de aula. 

A Base Curricular Comum para o Estado de Pernambuco (BCC), por exemplo, 

sugere um ensino de língua portuguesa fundamentado em uma concepção de linguagem 

como atividade de interação social. Com isso se afirma uma concepção de língua enquanto 

processo discursivo que se materializa em textos, e estes, por sua vez, organizam-se nos 

gêneros textuais para atender a finalidades sociocomunicativas específicas. O referido 

documento intenciona, portanto, um ensino que proporcione o desenvolvimento do senso 

crítico dos alunos, mediante um processo dialógico e a utilização de estratégias destinadas 

à leitura e a discussão de textos que apresentem, principalmente, temas concernentes a 

problemas reais da existência humana e que tenham sentido para os alunos. 

Nesse sentido, assevera Silva (2003) que o professor deve utilizar-se de 

metodologias, no sentido de esclarecer conceitos, provocar questionamentos, a fim de que 

o aluno possa argumentar de forma eficaz, mediante a capacidade de realizar “bons” 

julgamentos – julgamentos estes que não considerem apenas os aspectos racionais, mas 

também as implicações éticas e a especificidade de cada contexto.  

 Eleger o pensar crítico como um dos objetivos da educação é evidenciar a 

preocupação com a melhoria do meio social, a partir de modos de utilização da linguagem 

que conduzam o aluno a uma permanente reflexão. O pensar crítico é o pensamento que 

facilita o julgamento, pois se fundamenta em critérios; é autocorretivo e sensível ao 

contexto; por isso, os alunos devem ser solicitados a expor as razões que fundamentem as 

suas opiniões. 

A BCC direciona ainda para uma educação que leve o aluno ao desenvolvimento de 

capacidades de refletir criticamente sobre a realidade, a fim de transformá-la. Portanto, 

confere à escola a incumbência de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 

para que possam atuar com responsabilidade no meio social. Isso implica formar alunos 

com capacidade crítica, em condições de discriminar os problemas, estabelecer valores e 

efetuar escolhas sensatas.  

No entanto, indagamos: a escola prioriza o exercício do pensar, do raciocínio e da 

investigação? Ou valoriza as soluções e resultados pré-estabelecidos, sem explorar as 

situações problemáticas, a formulação de hipóteses, a investigação que conduz à 

compreensão de um determinado fenômeno? 

Nesse sentido, Silva (2003) afirma que  

 



47 

 

 

         a metodologia de ensino de língua portuguesa consiste 

basicamente em atividades dialógicas que 

proporcionem a exposição de ideias e das razões que as 

sustentam e a formulação de hipóteses, sempre 

mediante a intervenção do professor, não para oferecer 

respostas prontas, mas para conduzir à investigação, 

garantindo a autocorreção. (SILVA, 2003: 53). 

 

 Realmente, não adianta apenas apresentar conteúdos se não houver o exercício do 

pensar. A capacidade crítica evidencia-se na reflexão que considera a multiplicidade de 

pontos de vista, pois almeja vislumbrar os problemas em sua complexidade, para 

compreendê-los além das aparências imediatas. Assim sendo, ter senso crítico torna-se 

sinônimo de ser capaz de compreender os textos e o mundo em profundidade e de acordo 

com a multiplicidade de cada contexto. Isso requer novas atitudes tanto do professor 

quanto dos alunos; ambos devem exercitar a compreensão, a autocrítica, o discernimento 

dos fatores que singularizam um determinado contexto. O professor, qualquer que seja a 

área de conhecimento em que atua, além desses elementos, deve assumir uma atitude de 

reverter, mediante o diálogo, os conteúdos desarticulados, em saberes úteis para a vida dos 

alunos. 

 Segundo Meurer (2005), quando se trata especificamente do professor de língua 

portuguesa, que justamente trabalha com a linguagem, seja oral ou escrita, esse, sim, deve 

planejar e ministrar aulas que abordem temas relevantes, evidenciando o papel da 

linguagem para a compreensão de mundo, para o conhecimento, bem como para os efeitos 

ideológicos que o uso de determinadas palavras pode acarretar. 

Dessa forma, o ensino de língua portuguesa pode tornar-se um campo fértil para o 

exercício do pensar crítico. Mas, para tanto, assevera Silva que: 

 

                          é importante que o professor instaure a sua prática no 

diálogo, solicitando aos alunos que exponham as razões 

que fundamentam as suas declarações, oferecendo-lhes 

pluralismo de pontos de vista sobre uma mesma 

questão, para que possam avaliar os argumentos e os 

critérios subjacentes às afirmações dos textos em 

estudo. (SILVA, 2002:62). 

 

O ensino de língua, na perspectiva da formação do leitor crítico, parte do 

pressuposto de que o estudo dos textos resulte na reflexão sobre os aspectos globais e os 

diversos fatores que integram a existência humana. Justamente por ter como cerne a leitura 
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e a produção de texto, está intimamente relacionado com o desenvolvimento do senso 

crítico. Assim sendo, o professor deve incentivar o diálogo, criar oportunidades para que os 

alunos discutam ideias, apresentem suas razões, examinem os critérios utilizados, 

promovam o exercício da autocorreção, com a finalidade de fazer valer, de forma 

inteligente e crítica, a sua voz no mundo. 

Não somente os professores de língua portuguesa, alerta Meurer (2002), mas todos 

aqueles que trabalham com a linguagem devem entender a sua natureza, porque, segundo 

ele, a linguagem como discurso exerce um poder constitutivo tríplice:  

 produz e reproduz conhecimentos e crenças por meio de diferentes modos de 

representar a realidade;  

 estabelece relações sociais; e  

 cria ou reconstitui identidades. 

Meurer se apoia na abordagem da Análise Crítica do Discurso (ACD), que, de 

acordo com Fairclough (2002), pode ser caracterizada como área multidisciplinar de 

estudos da linguagem, voltada para a investigação de fenômenos discursivos diversos, 

principalmente aqueles ligados a problemas de injustiça e opressão, a desigualdades éticas, 

socioeconômicas, políticas e culturais. 

Dessa forma, o uso da linguagem relaciona-se estreitamente com fenômenos socais, 

pois as pessoas falam, escrevem, ouvem e leem de maneira socialmente determinada, como 

membros de determinadas categorias sociais, grupos específicos, profissões, organizações, 

comunidades, sociedades ou culturas.  

Nos estudos da ACD há a preocupação com a desconstrução ideológica dos textos, 

com as relações complexas entre texto, cognição social, poder, sociedade e cultura. Afirma 

Fairclough (2005) que, na ACD, consideram-se aspectos socioculturais que vão além de 

estudos tradicionais de descrição e explicação de elementos linguísticos. O autor julga que 

o discurso reforça e ao mesmo tempo é reforçado pela estrutura social. 

Essa abordagem considera os fatos sociais não como fatos em si, com vida própria, 

mas como resultado de ações e valores humanos, pois nada existe de intrínseco nos fatos 

discursivamente apresentados que os torne naturais, da maneira como se apresentam 

(MEURER, 2002). Consequentemente, as realidades e as práticas sociais estabelecidas 

podem ser questionadas e desafiadas como representações discursivas. O mesmo autor 

conclui que a construção diária das nossas próprias narrativas pessoais, como seres 

humanos, é, em grande parte, determinada pelos textos que produzimos e a que estamos 

expostos. 
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Sem fugir dessa linha de pensamento, afirma Geraldi (1991) que o ensino de língua 

portuguesa, com base nas teorias de linguagem aqui defendidas, possibilita a interlocução 

do leitor com o autor/texto, na perspectiva de compreender, avaliar e criticar as visões de 

mundo manifestadas nos textos. Assevera ainda que uma das tarefas do professor, no 

trabalho com leitura, é a de criar situações interativas e didáticas, de modo a abrir espaços 

para o confronto entre os diferentes discursos e saberes, como também, a reflexão sobre 

eles.  

Acrescenta ainda o autor que o trabalho de leitura de um texto (objeto de estudo de 

língua portuguesa) é orientado por duas fontes fundamentais: os enunciados do locutor e as 

categorias prévias do interlocutor, com as quais ele constroi a compreensão. Leitura, 

portanto, é encontro de sujeitos e o diálogo é operado, então, na tensão entre palavras 

próprias e palavras alheias. Nessa perspectiva, o leitor ativa o funcionamento do texto, com 

o seu trabalho de construção de sentidos, e a leitura se torna uma atividade cooperativa, de 

recriação do texto, na medida em que o autor dialoga com seu possível leitor no processo 

de produção do seu texto e o leitor, no ato da leitura, atribui sentido às palavras do autor. 

Nessa mesma perspectiva, afirma Suassuna (2007) que o professor de língua 

portuguesa é um mediador de leituras; aquele que pergunta, gera reflexões e contestações, 

solicita argumentos, cria situações; provoca desacordos e confrontos intelectuais e, com 

sua experiência, promove a contextualização cultural dos textos e das leituras; explicita 

normas de uso e funções da linguagem como etapas necessárias à formação do leitor. 

Como se pode ver, o ensino de língua portuguesa se constituiu ultimamente como 

condição básica para se promover a inclusão dos sujeitos nas práticas sociais de 

letramento, na perspectiva de uma cidadania ativa e participativa. No entanto, são 

levantados frequentemente questionamentos sobre o papel da escola na formação de 

leitores competentes para atuarem na sociedade atual. No bojo desses questionamentos 

surgem outros, fundamentais na definição de estratégias didáticas para o ensino de língua 

portuguesa, principalmente no eixo leitura, tais como: o que significa ler para o professor 

de língua portuguesa? Como e para que se lê na sala de aula?  

Evidentemente, as respostas para essas questões serão diferentes, segundo Koch 

(2009), mas todas revelarão uma concepção de leitura decorrente da concepção de 

linguagem que se adote. Pode-se inferir, portanto, que dois fatores são imprescindíveis 

para a prática do professor de língua portuguesa: a concepção de linguagem que orienta a 

sua atuação em sala de aula e os objetivos almejados; isso porque a definição sobre para 



50 

 

 

que ensinar, o que ensinar e como ensinar se altera de acordo com a concepção de 

linguagem que embasa o ensino. 

Nesse sentido, diz Cardoso (1999) que  

 

todo professor de língua portuguesa deve conhecer três 

concepções de linguagem que circulam no meio 

acadêmico: linguagem como representação do 

pensamento, linguagem como instrumento de 

comunicação e linguagem como forma de interação. 

Pois a dificuldade da escola em garantir o uso eficaz da 

linguagem em todos os níveis de ensino é decorrente de 

concepções equivocadas ou ignoradas sobre língua, 

linguagem e ensino. (CARDOSO, 1999: 132).  

 

Vejamos a seguir o que diz Koch (2009) sobre cada uma dessas concepções de 

língua(gem) e suas implicações na prática pedagógica do professor de língua portuguesa e 

na formação do sujeito da linguagem.  

 A concepção de língua como representação do pensamento, segundo a autora, 

corresponde à de sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. 

Nessa concepção, o sujeito é tido como senhor absoluto de suas ações e de seu dizer, e o 

texto, visto como produto lógico do pensamento do autor. Nesse caso, o que cabe ao leitor? 

Apenas captar essa representação mental, juntamente com as intenções do produtor, e 

assumir uma postura passiva diante do texto.  

Nessa postura, não se levam em consideração as experiências e os conhecimentos 

do leitor e a interação autor-leitor. É esse o tipo de sujeito que a escola pretende formar? 

Claro que não. Pois não é esse tipo de sujeito que a sociedade necessita atualmente, mas 

um sujeito em condições de exercer a sua cidadania de forma ativa e consciente. 

O foco de atenção na atividade de leitura restringe-se, nesse caso, ao autor e às suas 

intenções, pois o sentido centra-se nele (autor), cabendo ao leitor apenas o papel de captar 

essas intenções. Pensando no nível de aprendizagem de alunos do ensino básico das 

escolas públicas de Pernambuco, em língua portuguesa, é possível reconhecer que a escola 

ainda não se libertou dessa concepção de linguagem que não atende mais aos anseios do 

momento atual. 

Não muito diferente do ensino de língua como representação do pensamento é o 

ensino de leitura centrado em uma concepção de linguagem como estrutura; pois nesta, 

segundo Koch (2009), o sujeito é visto como um ser determinado pelo sistema e 

caracterizado por uma espécie de não-consciência. O princípio explicativo de qualquer 
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fenômeno e comportamento individual repousa sobre a consideração do sistema, quer 

linguístico, quer social.  

Nessa concepção de linguagem como código ou mero instrumento de comunicação 

e de sujeito como (pre)determinado pelo sistema, o texto é visto como simples produto da 

codificação de um emissor, e está para ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando a este 

apenas o conhecimento do código utilizado. O ensino de leitura nessa concepção se 

constitui em atividades focalizadas no texto, em sua linearidade, uma vez que tudo está 

dito no dito, como assevera a mesma autora. 

Se, na concepção anterior, cabe ao leitor apenas o reconhecimento das intenções do 

autor, nesta cabe-lhe o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto. Em 

ambas, porém, o leitor é caracterizado por realizar uma atividade de reconhecimento, de 

reprodução, e não de produção de sentidos. 

Diferentemente das concepções acima, na concepção interacional (dialógica) da 

língua, afirma a autora que os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos 

ativos que dialogicamente se constroem e são construídos no texto, considerado o próprio 

lugar da interação e da constituição dos interlocutores. Desse modo, há espaço no texto 

para implícitos dos mais variados tipos, que serão detectados somente quando se tem em 

conta o contexto sociocognitivo dos participantes da interação. 

Nessa perspectiva, o sentido do texto é construído na interação texto/sujeitos e não 

algo que pré-exista a essa interação. Portanto, a leitura é uma atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos, que se realiza, segundo Koch (2009), com base nos 

elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas 

que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento 

comunicativo. 

Como se vê, é compreensível que, diante das exigências da sociedade atual de 

formar pessoas conscientes e críticas, capazes de exercer uma cidadania ativa, participativa 

e democrática, a concepção de linguagem como interação entre os sujeitos deve se 

constituir em pressuposto básico do ensino de língua; pois uma prática de ensino pautada 

nessa concepção possibilita ao aluno o desenvolvimento do seu potencial 

linguístico/discursivo e comunicacional, nos diversos eixos que organizam a proposta 

didática de língua materna. 

No entanto, segundo Orlandi (2006), as três concepções de linguagem, das quais 

depende todo o trabalho didático em língua portuguesa, continuam ainda em vigor na 

prática pedagógica de professores, contrariando as orientações que conduzem a um ensino 



52 

 

 

de língua que a tome como atividade de interação social; é preciso considerar que a língua 

se materializa em textos, e estes, por sua vez, são constituídos na interação entre os 

interlocutores e se configuram como o objeto de estudo privilegiado de língua portuguesa. 

Vale ressaltar que a cada concepção de linguagem está subjacente uma concepção 

de sujeito, língua, texto e sentido. Isso implica uma relação direta com o ensino de língua 

portuguesa e especialmente com o eixo leitura enquanto processo discursivo. Sendo assim, 

o domínio desse conhecimento se constitui em condição básica para os profissionais da 

educação que trabalham nessa área. Por isso, faz-se necessário garantir-lhes formação 

continuada específica, para que possam elaborar situações didáticas, com base em uma 

concepção de linguagem que considere: 

a) o aluno como sujeito ativo; 

b) o texto como processo que implica um leitor co-autor; 

c) a leitura como forma de interação entre interlocutores.   

Segundo Bakhtin (1997), a linguagem é um fenômeno profundamente social e 

histórico e, por isso mesmo, ideológico; ela é construída e utilizada com finalidades 

específicas e se organiza, segundo o mesmo autor, em enunciados – conjunto de elementos 

linguísticos acionados em contextos sociais reais e concretos – na dinâmica comunicativa.  

Dessa forma, a mutabilidade da linguagem consiste na inesgotável possibilidade de 

atribuir novos significados aos mesmos elementos linguísticos em contextos social e 

temporalmente novos. Acrescenta Bakhtin que a tarefa de compreensão não se limita a um 

mero reconhecimento dos elementos usados no enunciado; antes, trata-se de compreendê-

lo com relação a um contexto específico e concreto; trata-se de entender seu significado 

enquanto um enunciado específico.  

Como se vê, a visão bakhtiniana de linguagem, como fenômeno social, tem uma 

relação direta com a construção do sujeito a qual defendemos aqui. Para Bakhtin, o sujeito 

se constitui ouvindo e assimilando as palavras e os discursos do outro, fazendo com que 

essas palavras e discursos sejam processados, de forma a se tornarem, em parte, as palavras 

do próprio sujeito e, em parte, as palavras do outro. Pois todo discurso, para o autor, 

constitui-se na fronteira entre aquilo que é de um e aquilo que é do outro.  

Afirma Bakhtin:  

 

         a linguagem não é algo neutro que pode passar fácil e 

livremente para a propriedade particular das intenções 

do falante. Apropriar-se dela, forçá-la a se submeter às 
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nossas próprias intenções e reflexões é difícil e 

complicado. (BAKHTIN, 1997: 284). 

 

Esse princípio, chamado de dialogismo, orienta a produção e a compreensão de 

enunciados, no contexto dos enunciados que o precederam e no contexto dos enunciados 

que lhe seguirão. Assim, cada enunciado ou palavra nasce como resposta a um enunciado 

anterior e, por sua vez, espera uma resposta sua: “Cada enunciado é dirigido para uma 

resposta e não pode escapar da profunda influência do enunciado que ele antecipa como 

resposta” (idem, ibidem, p. 280). 

Em função dessa visão social de linguagem, a relevância dos conceitos 

bakhtinianos para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, especificamente no eixo da 

leitura, torna-se cada vez mais clara e significativa.  

Com o intuito de demonstrar a natureza real da linguagem enquanto fenômeno 

socioideológico, Bakhtin (1997) teceu uma crítica epistemológica radical ao objetivismo 

abstrato e ao subjetivismo idealista, que reduzem a língua, respectivamente, a um sistema 

abstrato de formas ou à expressão de uma realidade interna. Para ele, nenhuma dessas duas 

correntes atingia o verdadeiro núcleo da realidade linguística: a interação verbal.  

A linguagem se constitui em uma atividade social, processo criativo que se 

materializa pelas enunciações. Portanto, a realidade essencial da linguagem é o seu caráter 

dialógico, não podendo ela ser compreendida separadamente do fluxo da comunicação 

verbal. Acrescenta Bakhtin:  

 

                 a verdadeira substância da língua não é constituída por 

um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da 

interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 1997: 

123). 

 

Com base nessa mesma perspectiva, alerta Geraldi (2003) que, ao se fundamentar o 

ensino de língua portuguesa em uma determinada concepção de linguagem – linguagem 

como forma de interação social –, isso não significa que se está substituindo o ensino de 

língua pelo de linguagem, mas está se propondo um ensino de língua à luz da linguagem. 
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1.2 – Abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa  

 

 

       “O ato de ler foi de tal forma se afastando da prática 

individual, que a tarefa que hoje se solicita de 

profissionais da leitura, como professores, 

bibliotecários e animadores culturais, é exorcizarem o 

risco da alienação.” (Marisa Lajolo) 

 

 A leitura não pode mais ser considerada na escola apenas como objeto de ensino, 

mas deve constituir-se, sobretudo, em objeto de aprendizagem. Para tanto, precisa fazer 

sentido para os alunos. Sugerem os PCNLP que, 

 

               se o objetivo do ensino de língua portuguesa é formar 

cidadãos capazes de compreender os diferentes textos 

com os quais se defrontam, é preciso organizar o 

trabalho educativo de forma em que os alunos 

experimentem e aprendam isso na escola. Uma das 

estratégias didáticas para a prática de leitura na escola é 

o trabalho com a diversidade textual. Sem ela pode-se 

até ensinar a ler, mas certamente não se formarão 

leitores competentes. (BRASIL, 2007: 42). 

 

Na perspectiva dos PCN e da BCC/PE, infere-se que toda educação comprometida 

com o exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver 

sua competência linguístico/discursiva e comunicacional. No caso do ensino de língua 

portuguesa, a formação da cidadania não prescinde da formação de leitores críticos e 

proficientes, bem como de produtores de texto. O letramento passou então a ser essencial 

nesse processo. 

Estamos convencidos de que os fundamentos teóricos que orientam o ensino de 

leitura requerem novos posicionamentos em relação às práticas de ensino, tanto pela 

discussão crítica dessas práticas, como pela busca de novas alternativas na construção do 

sentido do texto. Afirma Kleiman (2006) que a verdadeira ruptura epistemológica, na 

pesquisa sobre leitura, aconteceu a partir da década de 1990, com a emergência dos estudos 

sobre letramento, que passaram a subsidiar teoricamente a pesquisa sobre leitura no campo 

da Linguística Aplicada.  

As teorias sociointeracionistas passaram então a dominar o campo da Linguística 

Aplicada. Com o advento dessas teorias, a concepção predominante hoje é a de leitura 
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como prática social, que, na Linguística Aplicada, é subsidiada teoricamente pelos estudos 

do letramento. Nessa perspectiva, afirma Kleiman (2004) que os usos da leitura estão 

ligados à situação; são determinados pelas histórias dos participantes, pelas características 

da instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situação 

e, finalmente, pelo objetivo da atividade de leitura e do grupo social.  

 Partindo desses pressupostos, convém discutir sobre qual a finalidade do ensino de 

leitura hoje e de que forma esse ensino pode contribuir para a formação de leitores 

proficientes. 

Nesse sentido questionamos: de que maneira a proficiência em leitura é ativada? 

Que aspectos são implicados na ampliação dessa proficiência? Qual o papel da escola 

nesse processo, considerando tanto as especificidades do currículo escolar quanto a prática 

cotidiana de sala de aula? As respostas para essas perguntas podem ser encontradas nas 

teorias mais recentes da linguagem. Segundo essas teorias, são três os aspectos que 

constituem a proficiência leitora: os comportamentos leitores, as habilidades de leitura e os 

procedimentos de leitura. Esses aspectos, na prática, são mobilizados de forma articulada, 

pois todos eles estão presentes nas práticas de leitura das quais participamos. 

 

1. Comportamentos leitores 

Os comportamentos leitores são caracterizados por Lerner (2002) como 

comportamentos relativos à dimensão social, tais como:  

 socialização de critérios de escolha e de apreciação estética da leitura;  

 leitura de trechos de texto apreciados para os colegas  de sala de aula;  

 busca regular de material de leitura;  

 comentários com outros sobre o que está sendo lido;  

 compartilhamento de leitura com outros;  

 recomendação de livros ou leituras considerados valiosos;  

 confronto com outros leitores das interpretações geradas por uma leitura.  

Esses aspectos são constituintes da proficiência leitora e devem ser tomados, 

segundo a mesma autora, como objeto de ensino nas práticas de leitura em sala de aula. No 

entanto, implicam vivência de práticas interativas que contribuam de fato para a formação 

do leitor proficiente e crítico. 
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2. Procedimentos leitores 

 

Os procedimentos de leitura são aqueles aspectos denominados por Rojo (2002) 

como um conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que envolvem as práticas de leitura; 

alguns exemplos são:  

 leitura integral (sequenciada e exaustiva de um texto);  

 leitura inspecional (utilizam-se expedientes de escolha de textos leitura 

posterior);  

 leitura tópica (para identificar informações pontuais no texto, localizar verbetes 

em um dicionário ou enciclopédia);  

 leitura de revisão (para identificar e corrigir, em um texto, determinadas 

inadequações em relação a uma referência estabelecida); 

 leitura item a item (para realizar uma tarefa seguindo comandos que pressupõem 

uma ordenação necessária);  

 leitura expressiva (quando se lê em voz alta para utilização de recursos 

adicionais: dramatização, entonação para caracterizar  personagens, vozes...). 

Vale lembrar que essas modalidades devem corresponder às diferentes finalidades 

ou propósitos das atividades de leitura, como por exemplo: ler para obter uma informação 

específica ou geral; seguir instruções; aprender; revisar um texto; constituir repertório 

temático ou de linguagem; expressar um texto a uma audiência; praticar a leitura em voz 

alta; reler para verificar se houve compreensão; ler por prazer estético etc. Esses aspectos 

também devem ser considerados no ensino de leitura, pois os mesmos se constituem como 

elementos intrínsecos à proficiência leitora dos alunos. Para tanto, é preciso transformá-los 

realmente em objeto de ensino e organizar as situações didáticas da maneira mais adequada 

possível, em benefício da formação leitora dos alunos. 

 

3. Habilidades leitoras 

 

As habilidades de leitura são os aspectos que têm merecido maior estudo por parte 

das ciências da linguagem e da aprendizagem, campos em que muitas vezes são 

denominadas de estratégias de leitura (cognitivas, metacognitivas). De acordo com Solé 

(2002) e Rojo (2004), as habilidades de leitura são aquelas capacidades de natureza 
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cognitiva e linguístico-discursiva que compreendem aspectos conceptuais, práxicos
1
 

cognitivos, afetivos, sociais, discursivos e linguísticos, como também, aspectos decorrentes 

da situação e das finalidades da leitura, os quais são mobilizados pelos sujeitos no processo 

de reconstrução dos sentidos de um texto. 

Partindo desses pressupostos, como organizar o ensino de leitura? Segundo as 

autoras citadas anteriormente, é preciso encaminhá-lo no sentido de desenvolver as 

capacidades relativas à compreensão da escrita, as capacidades relacionadas às estratégias 

cognitivas da leitura e as capacidades relacionadas aos aspectos discursivos, na perspectiva 

de (re)construção dos sentidos dos textos. 

 De acordo com as Matrizes de Referência de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental utilizadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

(2009), as habilidades de leitura podem ser agrupadas nessas três categorias, derivando, 

cada uma delas, das compreensões de leitura que foram sendo construídas historicamente, 

como veremos nos exemplos a seguir. 

Capacidades relativas à 

compreensão da escrita 

Identificar diferenças entre escrita e outras formas 

gráficas 

Conhecer o alfabeto 

Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita 

Ler, reconhecendo globalmente palavras escritas 

Ler com fluência e rapidez 

Capacidades relacionadas 

às estratégias cognitivas 

da leitura 

Avaliação de conhecimentos 

Antecipação ou predição de conteúdos dos textos 

Checagem de hipóteses 

Redução de informação semântica 

Localização de informações 

Construção de informações a partir da comparação entre 

trechos de texto 

Generalizações de informação 

Produção de inferências locais 

Produção de inferências globais 

Capacidades relacionadas 

aos aspectos discursivos 

implicados no ato de 

reconstrução dos sentidos 

dos textos 

Recuperação do contexto de produção do texto 

Definição das finalidades da atividade de leitura 

Definição das finalidades presumidas no texto 

Percepção de relação de intertextualidade 

Percepção de relação de interdiscursividade 

Percepção de outras linguagens 

Elaboração de apreciações estética ou afetivas 

Elaboração de apreciações relativas a valores éticos e /ou 

políticos 

Fonte: BRASIL. MEC, 2009. Orientações para Professores de Língua Portuguesa: 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série 

                                                 
1
 Aspectos práxicos, para Rojo, são aqueles relacionados à prática reflexiva da leitura. 
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Esse documento faz referência a Solé e Rojo (2009), quando ambas afirmam que 

essas capacidades são mobilizadas pelo leitor no processo de leitura, concomitantemente e 

de maneira articulada. Mas para tanto, os objetivos didáticos e as escolhas pedagógicas do 

professor devem ser priorizados nessa direção, estando ele ciente de que a cada 

procedimento metodológico utilizado na sala de aula subjazem as suas concepções de 

ensino e de aprendizagem.  

Travaglia (2002:17), por exemplo, sugere quatro objetivos gerais para o ensino de 

língua portuguesa, que os considera fundamentais. 

1. Desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua, que são os 

que interpretam a língua – ouvintes e leitores – e os que produzem a língua – 

falantes e escritores. Segundo o autor, a competência comunicativa se refere ao 

saber adequar a língua às diferentes situações de comunicação; isso implica, 

também, a capacidade de gerar sequências linguísticas aceitáveis como uma 

construção da língua e a capacidade de saber produzir e compreender textos, 

considerados em sua diversidade. 

2. Levar o aluno a dominar a norma padrão da língua e ensinar a variedade escrita, 

que é distinta da variedade oral (mas que nem por isso mais importante) e deve 

ser aprendida, pois permite ao aluno a participação em situações comunicativas 

mais elaboradas, formais e escritas. 

3. Proporcionar ao aluno o conhecimento da instituição linguística, demonstrando 

como ela está constituída e como se apresenta socialmente. A transmissão de 

informações culturais é necessária para que o aluno tenha possibilidades de 

obter conhecimento de mundo, o que, além de ser essencial em todas as áreas de 

conhecimento, também é importante para que o aluno aprenda a distinguir as 

diversas situações sociais e saiba que comportamento linguístico adotar em cada 

uma delas. 

4. Possibilitar ao aluno o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento científico 

e do senso crítico.  

     Além da definição dos objetivos de ensino de língua portuguesa, Travaglia ainda 

considera como fator determinante para a atuação do professor de língua portuguesa a 

concepção de linguagem que ele possui, pois esta embasará o seu planejamento de ensino 

e, consequentemente, a sua atuação em sala de aula.  
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 Nessa perspectiva, indagamos: que procedimentos metodológicos devem ser 

priorizados para que de fato possibilitem o desenvolvimento da competência leitora dos 

alunos, com base na concepção de linguagem enquanto interação social? 

 As propostas curriculares oficiais, tanto do Estado de Pernambuco como do 

Município de Camaragibe, sugerem um ensino a partir do Procedimento Sequência 

Didática para o estudo dos gêneros textuais. 

Esse modelo de ensino-aprendizagem dos gêneros textuais é oriundo do Grupo de 

Pesquisadores de Genebra. Esses pesquisadores, a exemplo de Dolz e Schneuwly, afirmam 

que as sequências didáticas são instrumentos que podem guiar professores, propiciando 

intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos grupos e intervenções 

formalizadas nas instituições escolares, tão necessárias para a organização da 

aprendizagem em geral e para o progresso da apropriação de gêneros em particular.  

Orientam ainda esses autores que a criação de uma sequência didática deve permitir 

a transformação gradual das capacidades iniciais dos alunos para que estes dominem um 

gênero; para isso, devem ser consideradas questões como a complexidade das tarefas, em 

função dos elementos que excedem as capacidades iniciais dos alunos. 

Sequências didáticas são, segundo esses autores, conjuntos de oficinas práticas, 

atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, 

organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem 

de seus alunos, envolvendo sempre aprendizagem e avaliação. As sequências didáticas 

como estratégia de ensino dos gêneros textuais se constituem em uma forma de didatização 

dos saberes e objetos da língua materna que precisam ser ensinados e aprendidos nas 

escolas.  

Portanto, o trabalho com sequências didáticas se desenvolve a partir de uma série 

de atividades de leitura, produção de texto e análise de elementos linguísticos e 

discursivos, desenvolvidas ao longo de vários dias ou até mesmo semanas, que visam a 

explorar um determinado gênero (função, finalidade, tema, estilo, composição etc.). 

Marcuschi (2000) aponta algumas vantagens nessa estratégia de ensino para os gêneros 

textuais. O mesmo afirma:  

 

          entre outros, esse modelo favorece ao aluno o 

enfrentamento das situações reais da vida diária, um 

trabalho diferenciado entre os alunos, já que abre 

possibilidade para que se tenha atenção para os 

problemas específicos de cada um, na medida em que 
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se permite o acompanhamento das produções 

individuais e se fazem avaliações específicas das 

produções correntes. (MARCUSCHI, 2000:60). 

 

O ensino de língua portuguesa a partir do procedimento sequência didática, segundo os 

Pesquisadores de Genebra e seus seguidores, possibilita ainda mobilizar diversos procedimentos 

e habilidades de leitura relacionadas aos objetivos, à revisão e atualização dos conhecimentos 

prévios dos alunos, ao estabelecimento de previsões, entre outros. 

A título de exemplo, apresentaremos algumas habilidades a seguir que, segundo Solé 

(2002) podem ser ativadas nesse procedimento de ensino antes, durante e depois da leitura. 

 

a) Exemplos de habilidade que podem ser ativadas antes da leitura 

 

 levantamento dos conhecimentos prévios sobre o assunto do texto;  

 expectativas em função do suporte;  

 expectativas em função dos textos, da capa, orelha etc;  

 expectativas em função da formatação do gênero (divisão em colunas, 

segmentação do texto...);  

 expectativas em função do autor ou instituição responsável pela publicação; 

 antecipação do tema ou ideia principal a partir dos elementos paratextuais, 

como título, subtítulos, epígrafes, prefácios, sumários;  

 antecipação do tema ou ideia principal a partir do exame de imagens ou de 

saliências gráficas;  

 explicitação das expectativas de leitura a partir da análise dos índices anteriores 

e dos objetivos da leitura.  

Depois dos alunos motivados e envolvidos na atividade com o texto que se pretende 

estudar, inicia-se a atividade de leitura propriamente dita. É nesse momento que o 

leitor/aluno deve se esforçar para construir uma interpretação possível do texto. Durante a 

leitura, o professor pode optar por diversos procedimentos para abordar o texto com os 

alunos, como, por exemplo: a leitura dirigida; a leitura compartilhada e/ou a leitura 

silenciosa. Em uma leitura compartilhada, o professor assume o papel daquele que revela, 

nas entonações, os efeitos da pontuação, que explicita o costume de um bom leitor de 

questionar o texto, que instiga o grupo a estabelecer finalidades para a leitura, a se 
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envolver com o enredo, a buscar indícios, a levantar hipóteses, a antecipar, a fazer 

inferências e a se posicionar diante das ideias do autor.  

   A leitura integral de um texto pode ocorrer tanto como atividade pessoal, silenciosa 

ou em pequenos grupos, quanto como atividade coletiva, quando um leitor lê em voz alta a 

um grupo e pode conversar a respeito dos conteúdos abordados no texto.  

 

b) Exemplos de habilidades que podem ser ativadas durante a leitura 

 

 confirmação ou retificação das antecipações ou expectativas de sentido criadas 

antes ou durante a leitura;  

 localização ou construção do tema ou da ideia principal, esclarecimento de 

palavras desconhecidas a partir de inferência ou consulta a dicionário; 

 identificação de palavras-chave para a determinação dos conceitos veiculados; 

 busca de informações complementares em textos de apoio subordinados ao 

texto principal ou por meio de consulta a enciclopédias, Internet e outras 

fontes; 

 identificação das pistas linguísticas responsáveis pela continuidade temática ou 

pela progressão temática; 

 utilização das pistas linguísticas para compreender a hierarquização das 

proposições, sintetizando o conteúdo do texto, construção do sentido global do 

texto; 

 identificação das pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a 

posição do autor, identificação do leitor-virtual; 

 identificação de referências a outros textos, buscando informações adicionais 

se necessário etc. 

Não restam dúvidas de que a leitura de um texto provoca o desejo de compartilhar 

com outros leitores algumas das impressões que essa experiência provoca. Por essa razão é 

que se pode dizer que a leitura de um texto convoca cada leitor a dizer a sua palavra. Por 

exemplo: como as ideias que o texto apresenta se relacionam com as do leitor, como as 

proposições sustentadas por um autor se relacionam com as de outro, como o mesmo tema 

foi abordado em outra época etc. 

Embora a leitura seja considerada um ato solitário, as interpretações transitam entre 

leitores, que compartilham crenças e valores, em determinados lugares e épocas. Conversar 
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sobre o que se lê, compartilhar impressões de leituras com outros, questionar pontos de 

vista, duvidar, tudo isso proporciona a formação de um leitor crítico, bem como a 

descoberta de novas formas de perceber o mundo e uma maior e melhor compreensão da 

obra em estudo.  

Escrever sobre o que se leu é outro modo de responder ao texto. Como o texto 

escrito se converte em objeto que se oferece a sucessivas releituras e reescritas, o ato de 

escrever convida à reflexão e ao aprofundamento, pois, assimilando a palavra do outro, aos 

poucos, o leitor-escritor descobre a sua própria palavra.  

 

c) Exemplos de habilidades que podem ser ativadas depois da leitura 

 

 construção da síntese semântica do texto; 

 troca de impressões a respeito dos textos lidos, fornecendo indicações para 

sustentação de sua leitura e acolhendo outras posições; 

 utilização, em função da finalidade da leitura, do registro escrito para melhor 

compreensão, avaliação crítica do texto, entre outros. 

Partindo do pressuposto se que a prática de leitura se realiza como interação entre 

textos e leitores, cabe ao professor assumir o seu papel como mediador de leitura, e realizar 

as intervenções didáticas, com base no seu planejamento de ensino, para que possa 

alcançar os objetivos almejados. Entretanto, o professor, antes de tudo, precisa 

compreender o ato de ler como diálogo entre leitor, texto, autor e contexto de produção do 

texto e da leitura. A consideração de que a leitura já começa antes mesmo que o leitor 

inicie a leitura integral do texto possibilita estabelecer antecipadamente parâmetros que 

irão guiar a natureza de sua interação com o texto. 

Essa é também uma forma de antecipar com maior ou menor assertividade o 

assunto do texto. Quanto maior a proficiência do leitor e a intimidade que tiver com o 

assunto do texto, maiores serão as chances de suas previsões se confirmarem e de a 

compreensão ocorrer sem grandes dificuldades. 

De acordo com Solé (2002), as estratégias didáticas citadas anteriormente têm 

como finalidade regular a atividade de leitura, à medida que sua aplicação permita 

selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para conseguir a meta a que 

se propõe. A autora considera fundamental a utilização de três estratégias de leitura: 

antecipação, inferências e verificação, as quais serão detalhadas a seguir.  
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a) Estratégias de antecipação 

 

Com as estratégias de antecipação se torna possível prever o que ainda está por vir, 

com base em informações explícitas no texto e em suposições: o gênero, o autor, o título e 

muitos índices nos informam o que é possível que encontremos em um texto. As 

estratégias de inferência permitem captação daquilo que não está dito no texto de forma 

explícita.  

 

b) Estratégias de inferências 

 

A inferência é aquilo que “lemos”, mas não está escrito. É baseada tanto em pistas 

dadas pelo próprio texto como em conhecimentos que o leitor possui. Às vezes as 

inferências se confirmam, e às vezes não; de qualquer forma, não são aleatórias. Além do 

significado, inferimos também palavras, sílabas ou letras. Boa parte do conteúdo de um 

texto pode ser antecipada ou inferida em função do contexto: portadores, circunstâncias de 

aparição ou propriedades do texto. O contexto, na verdade, contribui decisivamente para a 

interpretação do texto e, com frequência, até mesmo para inferir a intenção do autor.  

 

c) Estratégias de verificação 

 

Com as estratégias de verificação torna-se possível o controle da eficácia ou não 

das  demais estratégias, podendo-se confirmar, ou não, as especulações realizadas. Esse 

tipo de checagem para confirmar – ou não – a compreensão é inerente à leitura. 

No entanto, vale ressaltar que a mediação do professor na interação com os alunos 

nas aulas de leitura se faz necessária em todos os momentos e etapas de ensino. Essa 

mediação deve contemplar realmente a (re)construção de sentido do texto por parte dos 

alunos, e não conduzir apenas à reprodução da ideia do autor.  

Nesse sentido afirma Aquino que 

  

          o indivíduo, ao interagir, tem na argumentação a 

possibilidade de marcar seu espaço, de lutar para 

constituí-lo, de conquistar o que quer ou precisa, de 

mostrar quem é, de rejeitar o que não aprecia, 

utilizando-se para tanto, de recursos de ordem diversa, 

sejam eles linguísticos ou não. (AQUINO, 2002:70). 
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Mas, o que se entende por interação? Segundo o dicionário de Antônio Houaiss, 

interação é o conjunto de ações e relações entre os membros de um grupo ou entre grupos 

de uma comunidade, com o propósito de estabelecer fins comunicativos. Essa definição 

implica, portanto, em processo de cooperação, de ajuda mútua entre os interlocutores, em 

um determinado espaço físico e situação de comunicação.  

Na Linguística Aplicada, a interação se apresenta como processo de cooperação 

entre professor e aluno para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma 

adequada. Interagir, conforme explica Marcuschi (1991), é uma atividade de cooperação 

discursiva, em que os interlocutores estão sempre empenhados na produção e interpretação 

dos sentidos no curso da interação.  

No entanto, Tavares (2007) afirma que o direcionamento desse processo dialógico 

de cooperação dependerá das intenções e atitudes dos participantes envolvidos e de como 

eles interpretam essas intenções. E acrescenta que a interação implica um trabalho 

compartilhado entre os interlocutores, em que entram em cena os fatores contextuais, as 

intenções manifestadas, as inferências e as regras sociais de uso da língua.  

 Vale lembrar que, na sala de aula, a interação pode provocar tanto cooperação 

como o conflito de vozes entre os interlocutores. No entanto afirma Bakthin (2004) que a 

cooperação se efetua mesmo é no conflito de vozes, uma vez que o produto da interação “é 

uma ponte lançada entre mim e os outros”(p. 113), tudo isso para resultar na construção de 

sentidos dos textos. 

Finalmente, dentre os autores que contribuíram para a discussão da leitura no ensino de 

língua portuguesa, já citados neste texto, retomaremos Meurer (2005), pois o mesmo apresenta 

alguns princípios teóricos e metodológicos para uma proposta de ensino dos gêneros textuais, 

com base na Análise Crítica do Discurso (ACD), os quais serão apresentados a seguir. 

 

a) Princípios teóricos 

 

1. A linguagem é uma forma de prática social, portanto, há uma relação bidirecional 

entre textos e sociedade. 

2. A linguagem, em suas diferentes manifestações discursivas, tem poder constitutivo – o 

discurso cria, reforça ou desafia formas de conhecimentos e crenças, relações sociais e 

identidades ou posições sociais. 
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3. O texto contém traços e pistas de rotinas sociais complexas. A análise crítica do 

discurso investiga tais traços e pistas com o objetivo de tornar visíveis as relações entre 

linguagem e outras práticas sociais, muitas vezes naturalizadas e opacas, muitas vezes não 

percebida pelos indivíduos. 

4. Os textos são perpassados por relação de poder. A análise crítica dos discurso 

investiga como a linguagem é usada para manter ou desafiar tais relações. 

5. As formas de poder se articulam com “trabalho ideológico” realizado em diferentes 

discursos. A análise crítica do discurso dá ênfase à explicação da interligação entre poder e 

ideologia, considerando que geralmente um está a serviço do outro, nos mais variados textos 

usados nas diferentes práticas sociais. 

6. Todo texto se acha em uma corrente contínua de outros textos e é localizado 

historicamente. Cada texto pode provocar ou coibir outros textos. 

7. Por fim, a análise crítica do discurso cultiva também uma perspectiva emancipatória: 

busca conscientizar os indivíduos sobre possíveis mudanças sociais que resultam do poder 

constitutivo e ideológico do discurso. 

 

b) Princípios metodológicos 

 

1. Além de ser descritiva, a análise crítica do discurso é interpretativa e procura ser 

também explicativa. Propõe analisar os eventos discursivos sobre três dimensões que se 

interconectam: texto, prática discursiva e prática social. 

2.  O texto é um evento comunicativo. A ACD privilegia a descrição de aspectos 

relevantes do texto, das opções gramaticais, da coesão ou da estrutura do texto, como meio 

para interpretação e explicação.  

3. O texto é uma prática discursiva. A ACD privilegia a análise da sua produção, 

distribuição e consumo, com atenção especial à coerência, à força ilocutária, à 

intertextualidade. Essa dimensão é a que mais investiga os recursos sociocognitivos de 

quem produz, distribui e interpreta textos (quem escreve para quem, em quais 

circunstâncias, por quê).  

4. O texto é também visto como prática social. A ACD então privilegia a análise 

das concepções do texto com as práticas sociais, especialmente em termos de ideologia e 

hegemonia: por exemplo, como o texto contribui para a manutenção ou mudanças de certas 

práticas sociais, como o texto coopera com a reprodução e/ou manutenção ou desafios e 

mudanças de certas realidades. 
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Conclui-se, portanto, que a leitura como prática social é sempre um meio, nunca 

um fim em si mesmo. Ler, nessa perspectiva, é a resposta a um objetivo, a uma 

necessidade pessoal. Portanto, uma prática constante de leitura na escola pressupõe o 

trabalho com a diversidade de objetivos, modalidades e textos. Pois diferentes objetivos 

exigem diferentes textos e cada qual, por sua vez, exige um tipo específico, uma 

modalidade de leitura. 

Em síntese, formar leitor competente supõe, de acordo com os PCN de Língua 

portuguesa, formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o 

que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 

texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a 

um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos 

discursivos. (BRASIL, 2007: 45). 

 

1.3 – A importância da mediação do professor nas interações de sala de aula 

 

                       “Desde os primeiros dias do desenvolvimento da 

criança, suas atividades adquirem um significado 

próprio em um sistema de comportamento social, e, 

sendo dirigidas a objetos definidos, são refratadas 

através do prisma do ambiente da criança. O caminho 

do objeto até a criança e desta até o objeto passa através 

de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 

produto de um processo de desenvolvimento 

profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social.” 

 

(Lev Vigotsky) 

 

 Partindo do pressuposto de que a linguagem é forma de interação social, a teoria 

sócio-histórica de Vigotsky se constitui em uma ferramenta capaz de contribuir 

significativamente para a discussão sobre como promover a interação na sala de aula, pois 

acena para práticas sociointeracionistas e concebe o ser humano como tal pelas relações 

que ele estabelece com os outros. As práticas sociointeracionistas de ensino favorecem, 

portanto, a participação dos sujeitos, e a estes é possível assumir diferentes papéis no 

processo de ensino e de aprendizagem. Com base nisso, algumas questões importantes 

devem ser levantadas para reflexão, como, por exemplo:  
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 Como o professor interage de fato com os alunos? E como os alunos interagem 

entre si?  

 De que forma os alunos participam das atividades de leitura em sala de aula?  

 Como se dá a construção coletiva da vida diária na sala de aula, tendo em vista 

o processo de ensino e de aprendizagem?  

Sabe-se que, nas práticas de leitura, interagem diversos conhecimentos do leitor 

com o texto. Contudo, há modelos de leitura centrados justamente na linearidade, como 

também há práticas de ensino que pressupõem esse tipo de processamento. Em qualquer 

atividade de ensino que não tenha como base o diálogo com os alunos, o professor não 

adota a postura que faria do aluno um interlocutor. 

Kleiman (1996) enfatiza que, se acreditamos no princípio de que a linguagem é 

forma de interação, os resultados do ensino-aprendizagem de leitura serão positivos, 

válidos e defensáveis. Por isso acrescenta a autora que, a complementação da formação do 

professor se torna indispensável, no sentido da compreensão dos fundamentos teóricos de 

uma proposta nessa linha e da tomada de decisões, com base em sua avaliação, de forma a 

assumir a postura de um professor gerador e irradiador de mudanças. 

Portanto, considerando que o texto – materialização da linguagem – se constitui em 

unidade básica do ensino de língua portuguesa, e, considerando a linguagem como 

atividade interativa, vale destacar a importância do papel do professor nas intervenções 

pedagógicas das aulas de leitura, bem como a importância do tratamento dado aos textos 

em estudo na sala de aula, pois eles devem se constituir em um meio pelo qual o autor e o 

leitor/aluno entram num processo de interação.  

Nesse sentido, afirma Koch que: 

 

    Quando interagimos através da linguagem temos 

sempre objetivos, fins a serem atingidos: há relações 

que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos 

causar, comportamentos que queremos ver 

desencadeados, melhor dizendo, pretendemos atuar 

sobre os outros de determinada maneira para obter 

deles determinadas reações. É por isso que se pode 

afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que 

produzimos no sentido de determinadas conclusões. 

(KOCH, 1992: 29). 

 

 



68 

 

 

Nessa perspectiva, o aluno deve ser instigado a interagir com o autor do texto de 

forma a aceitar, refutar ou criticar as suas intenções. 

Kleiman (1996) considera ainda de fundamental importância no ensino de leitura, a 

capacidade do professor para compreender a complexidade do processo de leitura de um 

texto e da interação que deve ser estabelecida entre autor e leitor. O enfoque interacionista 

de ensino, segundo a mesma autora, possibilita o estabelecimento de relações interpessoais 

muito ricas pelas possibilidades de crescimento e desenvolvimento do sujeito leitor, 

processo esse que se pode dinamizar em sala de aula. E, afirma a autora que o conceito de 

interação mais adequado para descrever o processo de leitura, nesse enfoque, vem da 

dimensão pragmática da linguagem.  

Segundo Orlandi (1999), nessa abordagem, são cruciais a relação do locutor com o 

interlocutor através do texto e a determinação de ambos pelo contexto, num processo que 

se institui na leitura. Para a autora, essas relações determinam as condições de produção da 

leitura, e é através delas que o texto recupera o seu caráter aberto. Assim, toda vez que o 

leitor aceita o texto como objeto acabado e não exerce o seu direito de interlocução, 

privilegiando com isso o autor no processo, ele esvazia o seu papel de interlocutor.  

Portanto, no ensino de leitura, faz-se necessário refletir sobre o que afirma 

Kleiman: 

 

em uma atividade de leitura é preciso distinguir as 

relações que são instituídas entre autor e leitor, por um 

lado, e entre leitor e contexto, por outro; pois, no 

contexto escolar, o professor – um dos fatores de ação 

do contexto imediato do leitor – é também constitutivo 

do processo. Ele determina, em grande medida, os 

objetivos da leitura, determinando por extensão a 

adequação da leitura, isto é, uma leitura é adequada ou 

inadequada a um objetivo específico. (KLEIMAN, 

1996: 40). 

 

Nessa dimensão, o papel do professor não é apenas o de mediador entre autor e 

leitor, mas, sobretudo, o de fornecer condições para o estabelecimento da interlocução, e, 

pela sua ação no contexto – ensino de leitura –, restabelecer as condições para a interação. 

Diante do exposto, fica evidente que, ao se considerar o nível de leitura que os 

alunos do ensino fundamental vêm manifestando nas últimas avaliações institucionais, bem 

como os referenciais explicativos de Kleiman (1996), Orlandi (1999), Solé (1998), Soares 
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(2003), entre outros, sobre o ensino língua portuguesa, especialmente do eixo leitura, bem 

como o letramento escolar, faz-se necessário repensar esse ensino na escola.  

Por isso, é preciso indagar: de que ensino de leitura se fala? Ensinar o que e para 

quê?  O que deve ser considerado nesse processo?  

Entendemos que a compreensão de um texto implica um processo altamente 

subjetivo, pois o leitor traz para essa tarefa experiências que determinarão leituras 

diferentes para leitores diferentes, assim como leituras diferentes para um mesmo leitor em 

momentos diversos. 

Baseando-se nisso, questiona Kleiman (1996): podemos unificar e homogeneizar 

aquilo que é por natureza heterogêneo? A própria autora responde que não. E acrescenta 

que ensinar a ler com compreensão não implica impor uma leitura única, a do professor, 

mas sim criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do 

texto, instigando ao leitor/aluno a entender que, quanto mais ele previr o conteúdo, maior 

será a sua compreensão.  

Ainda segundo a autora, ensinar a ler é também ensinar o aluno a se autoavaliar 

constantemente durante o processo, para detectar quando perdeu o fio; é ensinar a 

utilização de múltiplas fontes de conhecimento linguístico, discursivo e enciclopédico para 

resolver falhas momentâneas no processo e ensinar, antes de tudo, que o texto é 

significativo e que as sequências discretas nele contidas só têm valor na medida em que 

elas dão suporte ao significado global.  

Mas, como construir essa atitude do aluno frente ao texto? Segundo Kleiman 

(1995), por um lado, sensibilizando-o para perceber os traços linguísticos que servem de 

suporte à reconstrução do quadro referencial proposto pelo autor – aqueles traços que 

salientam e hierarquizam informações, que dão coesão e que funcionam no nível 

macroestrutural do texto. Por outro lado, criar condições na sala de aula para que o aluno 

interaja globalmente com o autor via texto. 
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1.4– O texto e as condições de produção da leitura 

                                                             

              “Se o texto é marcado por sua incompletude e só se 

completa no ato da leitura; se o leitor é aquele que vai 

fazer „funcionar‟ o texto, na medida em que o opera 

através da leitura, o ato de ler não pode se caracterizar 

como uma atividade passiva. Ao contrário, para essa 

concepção de leitura, o leitor é um elemento ativo no 

processo.” 

(Helena Nagamine Brandão) 

 

Ao comunicarmos em uma situação concreta de interação comunicativa, nós o 

fazemos utilizando textos, que são apropriados a diferentes situações e modos de interação 

para a consecução de objetivos em diferentes esferas de ação social (TRAVAGLIA, 2003). 

Embora não enfatizasse a questão dos gêneros textuais, Geraldi (1995) já propunha 

que a produção e compreensão de textos fosse o núcleo do ensino de língua portuguesa. 

Logo depois, vieram os PCN, direcionando o ensino de língua portuguesa para o estudo de 

gêneros textuais, o que vem despertando a atenção de todos os envolvidos nesse processo 

para a adequação ou não dessas categorias de texto e seu modo de construção e 

funcionamento discursivo. 

Nesse sentido sugerem os PCN que “a escola deve buscar a constituição de práticas 

que viabilizem o acesso do aluno ao universo de textos que circulam socialmente, na 

perspectiva de ensiná-los a produzi-los e a interpretá-los.” (BRASIL, 2003:30). 

A linguagem verbal – atividade discursiva –, segundo os documentos oficiais de 

língua portuguesa, tem como resultado textos orais ou escritos. Textos que são produzidos 

obviamente para serem compreendidos. Os processos de produção e compreensão, por sua 

vez, se desdobram em atividades de fala e escrita, leitura e escuta.  

Quando se afirma que a finalidade do ensino de língua portuguesa é a expansão das 

possibilidades de uso da linguagem, assume-se que as capacidades a serem desenvolvidas 

estão relacionadas às habilidades básicas: falar, escutar, ler e escrever (BRASIL, 2007). 

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de textos, e 

estes se constituem pela interação dos interlocutores, falante ou ouvinte, autor e seus 

leitores, envolvendo quem produz e quem interpreta. 

As ciências da linguagem, em geral, consideram texto como uma produção formal 

resultante de escolhas e articulações feitas pelo produtor do texto, este amparado pelos 

recursos do sistema linguístico.  
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Em relação à situação discursiva, Guimarães (2009) afirma que o texto constitui-se 

como unidade de sentido. E acrescenta a mesma autora que o discurso não é outra coisa 

senão esse mesmo texto, que, no entanto, se “discursiviza” na medida em que o seu 

analista busca as intenções nem sempre explicitadas, ou seja, a ideologia que move o autor 

na elaboração do texto. Com efeito, a representação do discurso concretiza-se no composto 

textual, tendo-se, pois, o texto como repositório da carga discursiva. 

Portanto, os parâmetros linguísticos e discursivos situam o texto no plano da 

história enquanto ajustado às condições necessárias à produção do discurso. Segundo 

Guimarães (2009), só se apreende bem o discurso vazado no texto quando se percebem 

determinadas virtualidades textuais em determinadas épocas, o que dá historicidade ao ato 

de ler. É por meio da manifestação linguística vazada no texto que se poderá, portanto, 

buscar o discurso e suas significações, entender como o discurso se engendra num processo 

mais amplo, determinado por questões históricas, sociais, culturais e ideológicas. Nesse 

sentido, o discurso é a linguagem em ação, revelando a própria prática que interpela os 

indivíduos historicamente determinados, explica Guimarães. 

  Para Orlandi (1996), o texto não é uma unidade completa, pois sua natureza é 

intervalar. O sentido do texto não está em nenhum dos interlocutores especificamente, mas 

no espaço discursivo dos interlocutores. Também não está em um ou outro segmento 

isolado em que se pode dividir o texto, mas sim na unidade a partir da qual eles se 

organizam. Do ponto de vista de suas condições de produção, explica a autora que o texto 

tem relação com a situação e com outros textos, fenômeno esse denominado de 

intertextualidade. 

Considerando essa perspectiva, que tipo de relação se constitui entre aquele que 

escreve e aquele que lê o texto?  

Partindo do pressuposto de que a leitura é um processo discursivo, em que autor e 

leitor interagem a partir do texto, a produção da leitura tem relação intrínseca com a 

indeterminação do texto, ou seja, a sua incompletude. Assim, levar em consideração a 

intertextualidade na leitura significa refletir sobre o fato de que o sentido de um texto passa 

pela sua relação com outros textos. Sendo o texto lugar de significação e de construção de 

sentido, no ato da leitura, um dos aspectos interessantes na interação, defendido por 

Orlandi, é justamente o diálogo autor/leitor, mediado pelo texto. 

Reconhecendo esse conceito de texto e de leitura, convém refletir sobre se a escola 

planeja e age no sentido de modificar as condições de produção da leitura dos alunos. Será 

que os alunos já possuem essas condições como as tem um leitor ideal, proficiente, ou eles 
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são obrigados a decorar, imitar ou repetir o autor do texto? Mais do que fornecer 

estratégias de leitura, é preciso possibilitar que o aluno conheça como um texto funciona 

enquanto unidade pragmática e usufruir da sua indeterminação, colocando-se como sujeito 

de sua leitura. 

Para tanto, faz-se necessário, como sugere Kleiman (1993), o desenvolvimento de 

habilidades, por meio de estratégias de leitura, na perspectiva não somente do nível da 

decodificação, mas de compreensão, interpretação e retenção. 

 No nível de decodificação, explica a autora que o leitor decodifica os símbolos, 

portanto, faz uma leitura superficial e incompleta, que deve ser considerada como um 

passo para outra etapa, que é a compreensão. As práticas de leitura como decodificação 

não modificam a visão de mundo do leitor, pois se trata de automatismo de identificação e 

pareamento das palavras do texto com as palavras idênticas em uma pergunta ou 

comentário.  

Já no nível da compreensão, o leitor capta o sentido do texto. Compreender, 

portanto, pressupõe saber como um objeto simbólico produz sentidos, através da exposição 

à materialidade dos processos de significação presentes no texto. No nível interpretativo, 

conclui a autora que o leitor interpreta sequências de ideias ou acontecimentos que estão 

implícitos no texto. Portanto, interpretar não significa apenas apreender, mas atribuir 

sentido ao lido. A retenção seria, por sua vez, a capacidade de absorver as informações 

trabalhadas nas etapas anteriores e aplicá-las, fazendo analogias e comparações.  

 Reconhecer o sentido da linguagem e os subentendidos, na perspectiva de 

aplicação em outros contextos da experiência humana, implica uma análise crítica, a partir 

da reflexão sobre a importância do que foi lido, em paralelo com o cotidiano e os 

conhecimentos prévios.  

Acrescenta Orlandi (1999) que, nessa perspectiva, saber ler é saber o que o texto 

diz e o que ele não diz, mas que também o constitui significativamente. Portanto, cabe à 

escola, como espaço de socialização de culturas, de construção de conhecimentos e de 

sentidos, possibilitar que os educandos desenvolvam as suas habilidades em leitura, 

favorecendo, dessa forma, o desvendamento de textos, de outras culturas, de hábitos e de 

histórias diferentes, de ideias, experiências, sonhos, valores e atitudes, que de fato favoreça 

a formação leitora dos alunos.  

A formação de leitores competentes, capazes de fazer uso da leitura e da escrita nas 

práticas sociais de letramento, é um direito do aluno, e, ao mesmo tempo, condição básica 

para o exercício de uma cidadania ativa e participativa na sociedade contemporânea. 
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Em se tratando das condições de produção, a análise dos discursos subjacentes nos 

textos é essencial. De acordo com Orlandi (1999), essas condições compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação, sendo que, em sentido estrito, remetem para as 

condições de enunciação, e, em sentido amplo, as condições de produção incluem o 

contexto sociohistórico e ideológico, pois a ação do contexto não se restringe a fatores 

imediatos. Dessa forma, nos diferentes discursos que são produzidos nos processos de 

ensino, expressam-se relações não unívocas entre linguagem, pensamento e mundo. E, 

como a proposta básica da análise de discurso é considerar a relação da linguagem com a 

exterioridade, ou seja, com as condições de produção do discurso, importa responder 

questões como: qual a relação entre o falante e o ouvinte e qual o contexto em que cada um 

fala. Nas condições de produção, como assinala Pêcheux citado por Brandão (1990), estão 

presentes formações imaginárias, isto é, imagens que o falante tem de si próprio e de seu 

ouvinte. 

O aporte da noção de condições de produção tem nos possibilitado pensar aspectos 

das interações escolares e suas mediações que podem auxiliar a configurar propostas e 

ações, particularmente em relação à leitura em aulas de língua portuguesa. Um aspecto 

dessas propostas é a necessidade de facilitar a voz dos alunos, o que implica o 

estabelecimento de mediações por parte do professor. E, no tocante à leitura, esse fato 

supõe um trabalho que considere os estudantes como produtores de sentido, indivíduos 

que, dentro e fora das aulas de língua materna, estabelecem conexão com as culturas.  

Portanto, entendemos que tomar o sujeito como condição de leitura significa levar 

em conta a sua história de leitura e de vida, o que implica admitir outros significados e não 

apenas os atribuídos pelo professor, que possui uma história de leitura diferente da do 

aluno. A escola não trabalha com leitores prontos e iguais, fato que, comumente, é 

negligenciado, mas interfere de modo constitutivo na história de leitura dos sujeitos.  

Nessa abordagem, o texto em funcionamento numa aula possibilita mediações que 

ali ocorrem com outras mediações – entre os alunos, e entre estes e o professor; e, dessa 

forma, os significados de um texto ficam vinculados a leituras anteriores e a outros 

aspectos das histórias de vida de seus leitores.  

Além disso, cada mediação que ocorre numa sala de aula faz parte do 

funcionamento da escola e da sociedade concreta em que ela se insere. Por outro lado, 

consideramos que os textos veiculam empreendimentos históricos e sociais, como parte 

integrante do mundo em que vivemos, e o contato dos estudantes com o simbólico não se 
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restringe ao que ocorre na escola, pois a formação cultural do estudante não se encerra 

quando ele finaliza a sua escolaridade, o contato social continuará durante toda a sua vida.  

 Em Orlandi (1996) temos uma definição de discurso e uma determinada 

compreensão da linguagem. A autora caracteriza o discurso como efeito de sentido entre 

locutores (definição de discurso em seu sentido amplo) e nos introduz em um campo 

disciplinar que trata da linguagem em funcionamento.  

Assim, se pensamos o discurso como efeito de sentidos entre locutores, devemos, 

então, pensar a linguagem de uma maneira muito particular: aquela que implica considerá-

la necessariamente em relação à constituição dos sujeitos e à produção dos sentidos. Isso 

quer dizer que o discurso supõe um sistema significante, mas supõe também a relação 

desse sistema com sua exterioridade, já que sem história não há sentido, ou seja, é a 

inscrição da língua na história que faz com que ela signifique. Dai os efeitos entre 

locutores. E, em contrapartida, a dimensão simbólica dos fatos. 

  

1.5– Letramento: o que diz e o que faz a escola  

 

                                                                 “Nos dias de hoje, em que as sociedades do mundo 

inteiro estão cada vez mais 

centradas na escrita, ser alfabetizado, isto é, saber ler e 

escrever, tem se revelado condição insuficiente para 

responder adequadamente às demandas 

contemporâneas. É preciso ir além da simples aquisição 

do código escrito; é preciso fazer uso da leitura e da 

escrita no cotidiano, apropriar-se da função social 

dessas duas práticas; é preciso letrar-se. Letrar é mais 

que alfabetizar. 

 

                                              (Magda Becker Soares) 

 

Segundo alguns historiadores, a maneira de ler mudou bastante ao longo dos 

tempos; essas mudanças decorrem da estrutura dos próprios textos, das premissas adotadas 

a respeito do que eles significam, do contexto em que a leitura se desenvolve. No entanto, 

trataremos aqui mais especificamente da escola e sua relação com o contexto sócio-

histórico, de acordo como o que observam os pesquisadores Albuquerque (2002), Morais 

(2005), Soares (2003) e Kleiman (1995). Os estudos mais recentes sobre letramento 

ajudam na reflexão sobre a escolarização das práticas de leitura. Pesquisas desses e de 

outros pesquisadores da área de linguagem mostram que o ensino de leitura com base no 

treino da habilidade de decodificação do código escrito é uma prática antiga específica, 
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criada e desenvolvida pela escola, que se distancia das práticas sociais de leitura 

vivenciadas por diferentes grupos, em diferentes contextos e épocas. 

Nesse sentido, afirma Kleiman: 

 

               a escola demonstra preocupação apenas com um tipo 

de prática de letramento referente ao processo de 

aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo 

esse geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e 

promoção na escola, diferentemente de outras agências 

de letramento como a família, a igreja, a rua, o lugar de 

trabalho, que mostram orientações de letramento muito 

diferentes. (KLEIMAN, 1995: 20). 

 

Entretanto, afirma Soares (2003) que há dificuldade de se formular uma definição 

precisa e universal de letramento, e essa dificuldade deve-se ao fato de que esse fenômeno 

cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções 

sociais. O conceito de letramento envolve, então, sutilezas e complexidades difíceis de 

serem contempladas em uma única definição. As definições de letramento diferenciam-se e 

até antagonizam-se, pois cada uma delas se baseia em uma dimensão que privilegia: a 

dimensão individual ou a dimensão social. 

Na dimensão individual, o letramento é visto como um atributo pessoal. A 

definição de letramento sob a perspectiva individual torna-se difícil porque a extensão e a 

diversidade de habilidades individuais podem ser consideradas como constituintes do 

letramento. A primeira dificuldade se deve ao fato de que o letramento envolve dois 

processos fundamentalmente diferentes: ler e escrever. Outra dificuldade é que, apesar 

dessas diferenças “fundamentais”, as definições de letramento frequentemente tomam a 

leitura e a escrita como uma mesma e única habilidade, desconsiderando, portanto, as 

peculiaridades de cada uma e as dessemelhanças entre elas. 

O letramento na dimensão social é visto como uma prática social: ele engloba o que 

as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita em um contexto específico, e 

também a forma como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e 

práticas sociais. Em outras palavras: letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais, mas um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita, 

em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. 

Diante da complexidade e das variações dos tipos de estudos que se enquadram no 

contexto de letramento, neste trabalho fizemos a escolha pelo conceito defendido por 
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Soares e Kleiman, que consideram as práticas de letramento como condição de uso efetivo 

da escrita. 

Nas suas reflexões sobre letramento, Kleiman faz referência aos trabalhos de Street 

(1984, 1993) sobre dois tipos de letramento: o letramento autônomo e o letramento 

ideológico. Na perspectiva do letramento autônomo, a leitura é considerada como atividade 

em si mesma, sem conexão com os contextos externos a ela, de forma que o texto pode ser 

interpretado independentemente do seu contexto de produção. O letramento, nesse 

contexto, é compreendido como fenômeno isolado, como atividade centrada no indivíduo. 

Esse modelo de letramento concebe a realidade de forma fragmentada, por isso 

mesmo, quando o ensino-aprendizagem se funda nessa concepção, é possível que seja 

organizado sob o ângulo de teorias cognitivistas que focalizam apenas os aspectos mentais 

dos sujeitos. O conhecimento trabalhado na escola, a partir dessa visão, como afirma 

Kleiman (1995), não se relaciona às práticas sociais; dessa forma, abre-se espaço para a 

veiculação e supremacia das ideologias da sociedade dominante. E, se essas ideologias não 

são questionadas, como prática discursiva na sala de aula, isso impossibilita o processo de 

desenvolvimento da consciência crítica dos alunos. 

Diferentemente do letramento autônomo, o letramento ideológico relaciona-se às práticas 

sociais, mas depende da sociedade em que os sujeitos estão inseridos e das ideologias que 

nela circulam. O letramento é considerado, então, um conjunto de práticas sociais abertas à 

investigação sobre a natureza da cultura, do poder, das relações sociais e das ideologias da 

comunicação em cada momento histórico. Melhor dizendo, ideologia vista como tensão 

entre a autoridade e poder, de um lado, e a resistência e a criatividade do outro de acordo 

com Fairclou. 

Nessa realidade, cabe à escola a definição de um modelo de letramento que 

favoreça a emancipação do ser humano/aluno, de forma a que este possa assumir uma 

postura problematizadora das representações, relações e identidades sociais, que de certa 

forma são mantidas e naturalizadas pelo senso comum, através de códigos e valores. 

Assim, os eventos de letramento são considerados como práticas sociais que podem 

favorecer a transformação, individual e social, na perspectiva da emancipação dos sujeitos, 

pois as relações de poder e hegemonia estão também atravessadas nas práticas de 

letramento, como afirma Fairclough: 

 

                                             as ideologias são as maneiras e intenções veiculadas nas 

ações, textos, imagens, entre outros, para estabelecer 

relações de dominação no sentido de que o significado 
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pode criar e instruir ou reforçar  relações, 

representações e identidades sociais, por meio dos 

processos de produção e recepção dos textos. 

(FAIRCLOUGH, 2002: 38). 

 

 

Kleiman (1995) concebe as práticas de letramento como formas culturais e 

considera que, no contexto escolar, os eventos de letramento podem configurar-se como 

momentos discursivos de sustentação ou de contestação do status quo. A escola é a 

instituição responsável por promover oficialmente o letramento, no entanto, pesquisas 

mostram que ainda há um distanciamento significativo entre as práticas de letramento na 

escola e o que ocorre em contextos exteriores a ela.   

Nesse sentido, afirma Soares (2003) que 

 

               na escola, o fenômeno complexo e multifacetado do 

letramento é reduzido àquelas habilidades de leitura e 

escrita e àqueles usos sociais que os testes avaliam e 

medem. Um projeto de letramento deve ser 

desenvolvido na perspectiva da prática social, de forma 

que abra espaços para as novas identidades que se 

opõem a identidades tradicionais e que a escola 

signifique os momentos discursivos como lugar de luta 

contra os mecanismos que naturalizam e legitimam a 

assimetria que marca as relações, representações e 

identidades sociais, pelo uso da linguagem. (SOARES, 

2003: 47). 

 

Na perspectiva de Soares, o ensino de leitura deve proporcionar aos alunos a 

investigação das representações, relações, identidades e desigualdades sociais, subjacentes 

aos textos de estudo em sala de aula, com a ajuda da mediação do professor nas interações 

pedagógicas.  

Um ensino de leitura baseado na concepção interacionista de língua implica, 

portanto, considerar essa última como prática social, e, nessa perspectiva, o letramento 

escolar, que envolve o processo de didatização da leitura precisa, de acordo com Soares 

(2003), ser feito de modo a garantir que as práticas de leitura desenvolvidas no espaço 

escolar se aproximem daquelas realizadas fora dela. Nessa perspectiva, os contextos 

significativos da leitura devem ser trazidos para a sala de aula, de forma que envolvam 

diferentes gêneros textuais presentes no convívio social dos alunos e dos professores. 

Assim, os educandos terão oportunidades de participar de um processo mais amplo de 
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reflexão acerca das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, no sentido de 

desenvolver as suas capacidades para usufruírem efetivamente da língua escrita. 

Ser um professor empenhado em transformar sua prática, de forma a contemplar a 

perspectiva do letramento, implica, portanto, ter em mente algumas diretrizes norteadoras 

desse novo fazer. Para tanto, Peixoto, Silva e Ferreira (2005) destacam como papel do 

professor: 

 investigar as práticas sociais que fazem parte do cotidiano do aluno, adequando-

as à sala de aula e aos conteúdos a serem trabalhados; 

 planejar suas ações visando a ensinar para que serve a linguagem escrita e como 

o aluno poderá utilizá-la; 

 desenvolver, no aluno, através da leitura, interpretação e produção de diferentes 

gêneros de textos, habilidades de leitura e escrita que funcionem dentro da 

sociedade; 

 incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita, de forma criativa, 

descobridora, crítica, autônoma e ativa, já que a linguagem é interação e, como 

tal, requer a participação transformadora dos sujeitos sociais que a utilizam; 

 buscar reconhecer o que o educando já possui de conhecimento empírico e 

respeitar, acima de tudo, esse conhecimento; 

 desenvolver uma metodologia avaliativa com certa sensibilidade, atentando 

para a pluralidade de vozes, a variedade de discursos e linguagens diferentes; 

 avaliar de forma individual, levando em consideração as peculiaridades de cada 

indivíduo; 

 trabalhar a percepção de seu próprio valor e promover a autoestima e a alegria 

de conviver e cooperar; 

 ativar mais do que o intelecto em um ambiente de aprendizagem e ser 

professor/aprendiz, tanto quanto os seus educandos; e 

 reconhecer a importância do letramento e abandonar os métodos de aprendizado 

repetitivo, baseados na descontextualização. 

 

Nesse sentido, os professores devem ficar atentos para propor atividades para serem 

realizadas antes, durante e depois da leitura dos textos, como sugere Solé (2003), de forma 

que estas possibilitem aos alunos a descoberta dos usos e funções da língua e o 

desenvolvimento da capacidade de reconhecer a diversidade de textos existentes na 
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sociedade, bem como as convenções inerentes a cada um deles, implicando, dessa forma, a 

noção de letramento, conforme vem sendo explicitada na literatura recente (KLEIMAN, 

1991; SOARES, 1998; ALBUQUERQUE e LEAL, 2004 e MENDONÇA, 2005). 

A aprendizagem não acontece apenas na escola; no entanto, reconhecemos que nas 

sociedades contemporâneas a instância prioritariamente responsável por promover o 

letramento é o sistema escolar. É consenso social, na atualidade, que o letramento é tanto o 

objetivo quanto o produto da escolarização. Mas, o que se entende por letramento, 

proposto como objetivo e como produto da escolarização e como é ele avaliado e medido 

em contextos escolares? É sobre isso que refletiremos a seguir, de acordo com Soares. 

 

1.6– Avaliação ou medição do letramento na escola 

 

“Supondo que aprender/formar-se vai além da 

aquisição de comportamentos e informações; que o 

professor não é aquele que dá e toma a lição ou que 

controla o aluno para que ele domine progressiva e 

cumulativamente os conteúdos de um programa de 

ensino, defendemos que a avaliação contribua para que 

o aluno desenvolva sua capacidade de autoorganização, 

autoavaliação e autorregulação. Essa avaliação – que 

está mais próxima da busca de conhecimentos, da 

interpretação e da análise crítica – é conhecida 

atualmente como avaliação formativa. Com ela, 

pretende-se desenvolver posturas e não só promover 

competências estritamente acadêmicas; é uma avaliação 

fundamentada no diálogo e que prevê a reorganização 

constante da prática pedagógica.” 

                                                          (Lívia Suassuna) 

 

 

Segundo Soares (2003), a escola passa por dificuldades e condições desfavoráveis, 

mas também favoráveis com o conflito existente entre a falta de uma definição precisa de 

letramento e a necessidade de sua avaliação no âmbito da escola. 

As condições favoráveis, segundo a autora, advêm do fato de que o letramento é, no 

contexto escolar, um processo mais que um produto; consequentemente, as escolas podem 

fazer uso de avaliações e mediações em vários pontos do contínuo que é o letramento, 

avaliando de maneira progressiva a aquisição de habilidades, de conhecimentos, de usos 

sociais e culturais da leitura e da escrita, evitando, assim, o problema de ter que escolher 
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um único ponto do contínuo para distinguir o letrado de um aluno iletrado, um aluno 

alfabetizado de um aluno não alfabetizado. 

Por outro lado, advêm condições desfavoráveis para o enfrentamento do conflito 

entre a falta de uma definição precisa de letramento e a necessidade de uma avaliação do 

letramento escolar. 

Adverte Soares que 

 

                                                 as escolas são instituições às quais a sociedade delega a 

responsabilidade de prover as novas gerações das 

habilidades, conhecimentos, crenças, valores e atitudes 

considerados essenciais à formação de todo e qualquer 

cidadão; e, para alcançar tal objetivo, o sistema escolar 

estratifica e codifica o conhecimento, selecionando e 

dividindo em partes o que deve ser planejado, em 

quantos períodos e em que sequência deve se dar esse 

aprendizado; e avaliando periodicamente, em 

momentos pré-determinados, se cada parte foi 

suficientemente aprendida. (SOARES, 2003: 85). 

 

Desse modo, as escolas fragmentam e reduzem o múltiplo significado do 

letramento: algumas habilidades e práticas de leitura e escrita são selecionadas e, então, 

organizadas em grupos, ordenadas e avaliadas periodicamente, através de um processo de 

testes e provas, tanto padronizadas quanto informais. 

O conceito de letramento torna-se fundamentalmente determinado pelas habilidades 

e práticas adquiridas através de uma escolarização burocraticamente organizada e traduzida 

nos itens de testes e provas de leitura e de escrita. A consequência disso é um conceito de 

letramento reduzido e determinado pela escola, muitas vezes distante das habilidades e 

práticas de letramento que realmente ocorrem fora do contexto escolar (SOARES, 2003). 

Segundo a autora, essa estreita relação entre letramento e escolarização controla 

mais do que expande o conceito de letramento, e seus efeitos sobre a avaliação e medição 

do letramento são significativos, embora não sejam os mesmos em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento.  

Desse modo, os critérios segundo os quais os testes de avaliação e medição que são 

constituídos nesse âmbito é que definem o que é letramento em contextos escolares. Um 

conceito restrito e fortemente controlado; e nem sempre condizente com as habilidades de 

leitura e escrita e as práticas sociais necessárias fora das paredes da escola.  
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As pesquisas sobre letramento vêm mostrando que muitas vezes os adultos, tendo 

alcançado um letramento escolar, são capazes de comportamentos escolares de letramento, 

no entanto, são incapazes de lidar com os usos cotidianos da leitura e da escrita em 

contextos não-escolares. Evidenciam, portanto, um domínio limitado das habilidades e 

estratégias de processamento de informações necessárias para que sejam bem sucedidos ao 

enfrentarem uma vasta gama de atividades no trabalho, em casa e em suas comunidades. 

Enfrentam dificuldades na vida cotidiana e também no trabalho. Isso sugere que o conceito 

de letramento adotado pela escola está de certa forma, em dissonância com aquilo que é 

importante para as pessoas em sua vida diária. 

Vale relembrar que, sendo a escolarização a principal responsável, nas sociedades 

contemporâneas, por promover e garantir o letramento, a incapacidade dos sistemas 

escolares de oferecer uma escolarização universal (pois a educação para todos ainda não é 

garantida) resulta em altos índices de analfabetismo e baixos níveis de letramento. Toda a 

população analfabeta do mundo encontra-se em países em desenvolvimento, enquanto que 

o índice de analfabetismo nos países desenvolvidos pode ser considerado desprezível 

(SOARES, 2003:89). 

E acrescenta a autora: a falta de concordância sobre o que é letramento e, portanto, 

a falta de concordância sobre o que deve ser avaliado e medido não elimina a necessidade 

ou a importância da avaliação e medição do letramento, única forma de obter dados sobre 

esse fenômeno, dados que são necessários para fins teóricos e práticos. E a autora 

apresenta três argumentos para justificar a necessidade de definir índices de letramento 

através de avaliação e medição: 

 o índice de letramento de uma sociedade ou de um grupo social é um os 

indicadores básicos do progresso de um país ou de uma comunidade; 

 os índices de letramento são extremamente úteis para fins de comparação entre 

países ou entre comunidades, respondendo, assim, a uma importante 

preocupação nacional e internacional com o cotejo de dados econômicos e 

sociais; 

 os índices de letramento são imprescindíveis tanto para a formulação de 

políticas quanto para o planejamento, a implementação e o controle de 

programas, não apenas programas de letramento, mas também programas de 

bem-estar social, em geral. 
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      Soares (2003) adverte que temos de reconhecer que o letramento não pode ser avaliado 

e medido de forma absoluta. Como não é possível “descobrir” uma definição indiscutível e 

inequívoca de letramento, ou a melhor forma de defini-lo. Portanto, qualquer avaliação ou 

mediação desse fenômeno será relativa, dependendo do que (quais as habilidades de leitura 

e/ou práticas sociais de letramento) estiver sendo avaliado e medido, por que (para quais 

fins ou propósitos), quando (em que momento) e onde (em que contexto socioeconômico e 

cultural) se está avaliando ou medindo, e como (de acordo com quais critérios) é feita a 

avaliação ou a medição.  

 

1.7 – A linguagem e sua relação com o ensino da leitura  

 

         “Um leitor auto suficiente descobre constantemente nos 

escritos de outrem perfeições diferentes daquelas que o 

autor colocou e se apercebeu e insere sentidos e visões 

que podem ser muito mais ricas.”  

                                                                                  (Montaigne) 

 

A mensagem acima remete a Bakhtin (2003), quando este diz que os diversos 

campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, e esta manifesta-se por 

meio da diversidade de gêneros discursivos.  Acrescenta o autor que o emprego da língua 

efetua-se em enunciados – lugar da heterogeneidade, da incompletude –, sejam orais ou 

escritos, concretos e únicos, proferidos pelos interlocutores de qualquer campo de 

atividade humana.  

O termo atividade é utilizado pelo autor como o exercício de alguma ação, o 

desempenho de uma função – atividade estética, por exemplo, sem a ideia necessária de 

intensidade. O autor enfatiza que  

 

 

     os enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu 

conteúdo temático e pelo estilo da linguagem – seleção 

dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. Esses três elementos estão 

indissoluvelmente ligados no ato do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
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enunciados, os quais denominamos de gêneros do 

discurso. (BAKHTIN, 2003: 262). 

 

 

Por isso, as possibilidades da multiforme atividade humana são inesgotáveis, 

devido à riqueza e à diversidade dos gêneros do discurso, que são infinitas. 

Para Brandão (1998), toda atividade de linguagem é um processo marcado pela 

inscrição do sujeito, cuja fala é produzida através de um determinado lugar social e tempo 

histórico. Nesse sentido, o sujeito situa seus discursos em relação aos discursos do outro, 

aqui entendido: 

a) como o outro – destinatário – para os quais planeja e ajusta sua fala, 

intradiscursivamente; 

b) como os discursos já constituídos do ponto de vista histórico e que emergem de 

sua fala, interdiscursivamente.  

Portanto, a perspectiva de ensino da língua baseada no conceito de gêneros está 

pautada num conceito de língua como interação e o texto – prática social –, oral ou escrito, 

realiza um propósito particular em uma situação específica.  

Bakhtin (1997) ressalta o fato de os discursos se tecerem polifonicamente, em um 

jogo de vozes cruzadas: ao enunciar, o locutor concebe o destinatário como um elemento 

ativo que, ao compreender, contrapõe à palavra do locutor uma contrapalavra. Portanto, 

locutor e ouvinte constituem, na visão, bakhtiniana, um par, na medida em que toda 

palavra é determinada pelo fato de proceder de alguém e se dirigir a alguém, constituindo 

uma espécie de ponte. Nesse sentido, o termo diálogo deve ser entendido, segundo Gavazzi 

(2003), em um sentido mais amplo, como dialogismo, referente a toda comunicação verbal, 

qualquer que seja seu tipo, e não apenas à comunicação de pessoas colocadas face a face. 

A interação verbal, de acordo com o dialogismo bakhtiniano, é colocada como 

centro das relações sociais, relativizando o lugar ocupado por cada um dos interlocutores.  

Dessa forma, inferimos que existe um dialogismo dos interlocutores e outro, dos textos, em 

uma corrente de comunicação, que, por ser ininterrupta, imprime dinamismo a esse 

processo, cuja complexidade advém das múltiplas relações estabelecidas.  

Como afirma Bakhtin: “O próprio locutor como tal é, em certo grau, um 

respondente, pois não é o primeiro locutor (...) e pressupõe não só a existência do sistema 

da língua que utiliza, mas também a existência de enunciados anteriores, emanentes dele 

mesmo ou do outro”. (BAKHTN, 1997:291). 
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Portanto, conhecer a natureza da linguagem e o seu uso se constitui em condição 

básica para aqueles que ensinam a língua portuguesa, uma vez que, a linguagem se 

materializa nos textos em sua diversidade de gêneros - objeto de ensino de línguas.  

O conhecimento da natureza da linguagem possibilita que o professor tome 

decisões positivas sobre a escolha de uma proposta de ensino, levando em consideração a 

formação de sujeitos – atores sociais – requeridos pela sociedade atual.  

Embora reconheçamos que a escola é um importante aparelho ideológico do 

Estado, ela também é um espaço de conflito e de luta ideológica, lugar privilegiado para a 

constituição e transformação de consciências. Portanto, reiteramos aqui que a reflexão 

sobre a linguagem e seus processos de dizer pode constituir um lugar de formação de 

sujeitos produtores de textos, conscientes do lugar que ocupam e de sua capacidade de 

subverter o que está instituído. 

Nessa perspectiva, alguns critérios devem ser levados em consideração, tais como: 

as condições de produção dos discursos: os interlocutores, o referente, a forma de dizer, o 

contexto no nível estrito (imediato) e o contexto em sentido lato (condições sócio-

históricas em que o texto foi produzido), a interdiscursividade e a intertextualidade 

(relações entre os textos).  

Dessa forma, aumentam a necessidade e a relevância de novas práticas 

educacionais relativas ao uso de diferentes gêneros textuais, pois “a vida social 

contemporânea exige que cada um de nós desenvolva habilidades comunicativas que 

possibilitem a interação participativa e crítica no mundo, de forma a interferir 

positivamente na dinâmica social” (MEURER, 2002: 92).  

A linguagem propicia, portanto, possibilidades concretas de aceitar, questionar e/ou 

desafiar as formas de conhecimento, as relações e as identidades que, de uma forma ou de 

outra, são veiculadas através dos diferentes textos utilizados nas mais diferentes 

circunstâncias de interação. Por essa e outras razões, Meurer afirma que utilizar os gêneros 

textuais como objeto de ensino de língua portuguesa pode favorecer a formação de leitores 

e escritores críticos, a partir da compreensão da determinação sócio-histórica da interação 

autor/leitor, do combate à exclusão social e da busca de construção de subjetividades. 

Dessa forma, desenvolve-se a consciência de si mesmo e do outro, em uma relação 

dialógica; como também, a consciência da pluralidade de discursos e possibilidades de 

organização do universo.  

Portanto, consideramos que a leitura crítica dos discursos subjacentes aos textos 

trabalhados em sala de aula deve ser realizada tanto no nível de interpretação do texto 
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como no nível da organização do gênero, pois essas duas dimensões precisam ser 

articuladas didaticamente, de forma que favoreça ao aluno a percepção de que os aspectos 

socioculturais (externos ao texto) e os linguísticos (internos ao texto) são componentes 

indissociáveis na produção de sentidos, por meio da linguagem. 

Nesse sentido, enfatizam Ferraz, Mendonça e Cavalcante que 

 

              numa perspectiva de letramento a ampliação das 

expectativas com o mundo da escrita e com as práticas 

sociais por ela mediadas exige o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita, num modelo didático de 

gêneros que não separe texto de gênero, pois a 

textualidade se manifesta num gênero textual 

específico; e os gêneros se materializam em textos. 

(FERRAZ, MENDONÇA e CAVALCANTE, 2006: 

24). 

 

Segundo Meurer (2002), o uso da linguagem relaciona-se estreitamente com 

fenômenos sociais, porque as pessoas falam, escrevem, ouvem e leem de maneira 

socialmente determinada, como membros de determinadas categorias sociais, grupos 

específicos, profissões, organizações, comunidades, sociedades ou culturas. Afirma ainda o 

autor que, na análise dos discursos subjacentes aos textos, há uma preocupação com a 

desconstrução ideológica, com as relações complexas entre texto, cognição social, poder, 

sociedade e cultura. Os aspectos socioculturais, portanto, vão além de estudos tradicionais 

de descrição e explicação de elementos linguísticos, pois o discurso reforça e ao mesmo 

tempo é reforçado pela estrutura social. 

Explica Meurer que as representações sociais manifestadas nos textos dizem 

respeito à rede de conhecimentos e crenças que, em seus textos, os indivíduos revelam 

sobre diferentes aspectos do mundo. E que esses aspectos devem ser analisados 

criticamente como acontecimentos sociais, como resultado de ações e valores humanos e 

não como fatos em si, com vida própria. Pois, segundo ele, nada existe de intrínseco nos 

fatos discursivamente apresentados que os torne naturais da maneira como se apresentam. 

Consequentemente, as realidades e as práticas sociais estabelecidas podem ser 

questionadas e desafiadas como representações discursivas. 

O estudo das representações sociais investiga como se formam e como funcionam 

os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar 

os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a linguagem, com a 
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ideologia, com o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de 

condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem, segundo Meurer, 

elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo 

educativo.  

Ainda de acordo com o autor, as identidades imbricam-se com as representações da 

realidade que os indivíduos criam em seus textos e com os relacionamentos sociais que 

articulam. Portanto, ao recompor identidades, deve-se problematizar tal imbricamento, de 

forma que se explicitem tanto as características identitárias dos participantes como os 

posicionamentos sociais representados no texto.  

Nessa perspectiva, descrever e entender o processo de construção da identidade 

social de um indivíduo implica não esquecer que esta é construída no e pelo próprio 

discurso, e somente pela análise de toda a complexidade que envolve as interações 

discursivas é que se pode compreender como acontece esse processo; pois as identidades 

sociais do indivíduo são construídas por todas as experiências da sua vida e em todas as 

interações das quais participa.  

Assim, descrever e explicar gêneros textuais relativamente às representações, 

relações e identidades sociais neles subjacentes poderá servir para evidenciar que, no 

discurso, e através dele, os indivíduos produzem, reproduzem ou desafiam as estruturas e 

as práticas sociais em que se inserem. Para tanto, a mediação do professor nas interações 

com seus alunos em sala de aula são indispensáveis.  

Uma abordagem crítica dessa natureza pode nos ajudar a entender que representar o 

mundo de uma determinada maneira, construir e interpretar textos evidenciando 

determinadas relações e identidades constituem formas de ideologia; e esta é mais efetiva 

quando a sua ação é menos visível, quando representações, relações e identidades são 

vistas como senso comum, naturais e inquestionáveis (MEURER, 2002). 
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CAPÍTULO II 

BASES METODOLÓGICAS  

 

 

 

 

 

        

      “No enfoque de linguagem sócio-histórico, o que se 

objetiva pesquisar não são apenas as formas de 

organização dos elementos que constituem o texto, mas 

também as formas de instituição de seu sentido, as 

condições em que o discurso é produzido, de modo que 

o aluno se torne apto a interpretar textos que circulam 

socialmente, e de produzir a própria literatura, nas mais 

variadas situações discursivas, inclusive as ficcionais.”  

  

(Décio Goodnews) 
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2.1-A metodologia da pesquisa 

 

O conceito de metodologia de pesquisa é apresentado por Minayo (2008) de forma 

bastante abrangente, com o objetivo de superar as diversas posturas que tratam 

separadamente questões epistemológicas e instrumentos operacionais. A autora considera a 

metodologia: 

a. como a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema 

ou o objeto de investigação requer;  

b. como a apresentação adequada e justificada dos métodos, das técnicas e dos 

instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 

investigação; e  

c. como a criatividade e a marca pessoal e específica do pesquisador para articular 

teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo 

específico de resposta às indagações científicas.  

A metodologia constitui, portanto, o caminho do pensamento, uma prática teórica 

pensada. 

Reconhecendo que o conhecimento científico se produz pela busca de articulação 

entre teoria e realidade empírica, o método da pesquisa exerce uma função fundamental 

nesse sentido: tornar plausível a abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo 

investigador. Por isso, ao desenvolvermos uma proposta de investigação e no desenrolar 

das etapas da pesquisa, trabalhamos como sugere Minayo, com o reconhecimento, a 

conveniência e a utilidade dos métodos disponíveis, em face do tipo de informação para 

cumprirmos os objetivos do trabalho. 

     Do ponto de vista da abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, por se caracterizar, segundo Gil (1991), como tentativa de explicar em 

profundidade o significado e as características das informações obtidas na experiência 

humana, no nosso caso, a prática pedagógica de professores da língua portuguesa do 

ensino fundamental, no que se refere à leitura. 

  Entre as diversas formas de se denominar uma pesquisa qualitativa destacam-se as 

abordagens do tipo etnográficas, o estudo de caso e o grupo focal. No entanto, para melhor 

explicar os temas e os objetivos que elegemos em nossa pesquisa, fizemos opção pela 

pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, que se faz presente dentro da concepção 

naturalista e considera a compreensão dos significados locais para descrever qualquer 

comportamento humano.  
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Essa opção se justifica pelo fato de esse método contribuir na interpretação de 

questões relacionadas ao ambiente escolar e alinhar concepções interpretativas, 

pressupondo que a realidade é construída socialmente e expressa nas práticas, nos 

discursos e nas instituições criadas.  

Esse tipo de pesquisa, segundo Moreira (2009), possibilita que o pesquisador possa 

utilizar-se de várias técnicas e estratégias para a coleta e a análise dos dados; diz o autor 

que essas técnicas podem tomar a forma de transcrição de entrevistas gravadas com o uso 

do gravador, anotações de campo em protocolos de observação, diários de campo das 

interações do dia a dia na sala de aula, documentos, e outras representações e discursos.  

 

2.2 – A amostra 

 

Para Minayo (2008), em geral, não é preocupação de quem faz pesquisa qualitativa 

a quantificação da amostragem. O pesquisador, ao invés da aleatoriedade, decide 

intencionalmente, considerando uma série de fatores e o tamanho da amostragem. Mas 

considera que a amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas 

dimensões e julga que o principal objetivo é proporcionar, através da inserção do 

pesquisador no contexto, uma visão geral do problema considerado, de forma que 

contribua para a focalização das questões e a identificação dos informantes e ainda de 

outros dados.  

Assim, considerado o fracasso na aprendizagem de leitura, manifestado pelos 

alunos do ensino fundamental nas últimas avaliações institucionais – problema que 

originou este trabalho – temos como objetivo verificar a abordagem didática da leitura no 

ensino de língua portuguesa, em duas escolas do ensino fundamental: uma turma de 5º ano 

de uma escola municipal de Camaragibe e outra turma de 8ª série de uma escola da rede 

estadual 

 Embora sabendo que os desempenhos dos alunos do ensino fundamental, nessas 

duas escolas, tenham ficado aquém do nível almejado, considerando as competências 

definidas na Base Curricular Comum do Estado de Pernambuco (2007), essa escolha se 

justificou pelo fato de se tratar de duas escolas, que entre outras, apresentaram melhores 

resultados no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Pernambuco – SAEPE, em 

2008. 

Ao analisar os relatórios das avaliações institucionais de 2008 para cá, foi possível 

perceber que o nível de desempenho dos alunos do ensino fundamental, da maioria das 
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escolas da rede pública, tanto estadual como municipal, permanece praticamente 

inalterado, portanto, muito pouco mudou no que se refere à aprendizagem dos alunos em 

leitura. 

Diante dessa realidade emerge a seguinte reflexão: por que em algumas escolas os 

alunos conseguem um melhor desempenho em leitura e em outras, não? Que elementos 

inovadores existem nessas escolas que as fazem se diferenciar de outras?  

Tínhamos consciência, desde o início deste trabalho, de que não seria apenas nessa 

pesquisa que iríamos dar conta de toda a complexidade que envolve essas questões, nem 

tão pouco de identificar todos os determinantes de tal realidade.  

No entanto, utilizamo-nos de instrumentos de coleta de dados que possibilitaram 

uma visão geral do ensino de leitura das duas escolas selecionadas, a partir do 

levantamento das concepções que norteavam a prática das docentes envolvidas nesse 

processo; além disso, procuramos verificar, compreender e sistematizar a atuação das 

mesmas em sala de aula, levando em consideração os objetivos advindos das perguntas que 

deram origem à pesquisa.  

 

2.3 – Os procedimentos metodológicos  

 

Inicialmente, levantamos informações sobre algumas escolas que conseguiram 

atingir bons níveis de proficiência dos alunos do Ensino Fundamental, no SAEPE de 2008, 

em leitura. Em seguida, selecionamos duas escolas, uma municipal e outra estadual, que se 

destacaram com melhores resultados em leitura. Essas escolas foram visitadas para a 

apresentação da nossa proposta e a coleta de informações, junto à equipe gestora e 

professores de língua portuguesa.  

A partir de então, apresentamos a nossa proposta aos professores das duas escolas, 

para saber quais deles tinham interesse em participar do nosso trabalho. Duas professoras 

se prontificaram a contribuir com a nossa pesquisa: uma que atua no 5º ano de uma escola 

municipal de Camaragibe (PE) e outra que atua na 8ª série de uma escola da rede estadual. 

A professora do 5º ano é graduada em Letras, com Pós-graduação em Língua Portuguesa e 

experiência de mais de dez anos em regência de classe, na rede municipal e na estadual. Já 

a professora da 8ª série, da rede estadual, também é graduada em Letras, com Pós-

graduação em Língua Portuguesa, no entanto, com mais de vinte anos de experiência em 

regência de classe. 
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Essas professoras receberam um questionário com questões abertas e participaram 

em seguida de uma entrevista semiestruturada, realizada com a finalidade de ampliar a 

compreensão dos discursos subjacentes às fala explicitadas anteriormente no questionário. 

Em ambos os momentos, foi possível identificar o nível de formação das professoras, bem 

como as concepções de linguagem, leitura e ensino de leitura que fundamentavam o 

trabalho das mesmas em sala de aula.  

A partir de então, iniciou-se o processo de observação de aulas. As observações 

possibilitaram verificar o passo a passo das aulas de leitura, bem como relacionar as 

concepções teóricas das mesmas, manifestadas nas entrevistas, com o que realizavam em 

sala de aula. Com isso, pudemos confirmar uma das nossas hipóteses de trabalho: a de que 

as opções didático-pedagógicas do professor de língua portuguesa relacionam-se com a 

concepção de linguagem que ele possui. 

 

2.4 – Os instrumentos de coleta de dados   

 

      Em uma pesquisa qualitativa, alguns métodos de coleta e interpretação dos dados 

são previstos. Em geral, empregam-se o questionário, a entrevista, a observação e a análise 

documental. Aqui valemos-nos dos quatro; a entrevista foi utilizada para servir de 

complemento ao questionário, para guiar os objetivos.  

 Com relação ao método documental, ele não foi primordial em nossa pesquisa; no 

entanto, a Base Curricular Comum para o Estado de Pernambuco – BCC (2007) e a 

Proposta Curricular de Camaragibe – PCC (2008) serviram de base teórica e metodológica, 

tanto para a elaboração do projeto de pesquisa, quanto para a definição de critérios para a 

análise dos dados coletados nas entrevistas e nas observações das aulas, já que esses 

documentos oficiais orientam o ensino de língua portuguesa no âmbito estadual, e, 

principalmente, porque são organizadas em torno de teorias sociointeracionistas da 

linguagem e da aprendizagem, que consideram o aluno como sujeito ativo no seu processo 

de aprender e o professor como mediador nas interações de sala de aula.  

 Assim, dentre os fundamentos organizadores desses documentos, destacaremos a 

seguir alguns que serviram de base no processo de investigação e, em especial, na análise 

dos dados coletados. 
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2.4.1 – Análise documental 

 

 Os documentos oficiais, como a BCC/PE e a PCC/PE, citados anteriormente, 

contribuíram significativamente com o nosso trabalho. Fundamentam-se em princípios 

orientadores do ensino de linguagem, que consideram as modalidades oral e escrita da 

língua e, nelas, as habilidades de compreensão e produção. Esses documentos situam a 

língua enquanto atividade interativa, social e cognitiva, para além da forma, das regras, 

uma vez que ela não apresenta a autonomia e a temporalidade que um ensino pautado na 

prescrição gramatical prevê. 

 As noções básicas que embasam esses documentos estão, portanto, apoiadas na 

compreensão de que a linguagem é uma atividade de interação social, pela qual os 

interlocutores atuam, por meio de diferentes gêneros textuais, expressando e criando os 

sentidos que marcam as identidades individuais e sociais de uma comunidade. 

 Portanto, com base nessa concepção de linguagem, espera-se, por meio da atuação 

do professor de língua portuguesa: 

 que o estudo e a pesquisa da língua sejam vistos como uma forma de interação 

social, em uma condição marcadamente dialogal; 

 que a língua seja percebida como uma forma de atuação social, pela qual as 

pessoas intervêm nas diversas situações cotidianas, com a finalidade de realizar 

alguma ação; 

 que a língua seja vista como uma atuação funcional, para atender as diferentes 

intenções dos interlocutores; 

 que a língua seja entendida como uma atuação contextualizada e historicamente 

situada, inserida, portanto, em uma situação particular de interação e nunca 

“despregada” das condições concretas de uma determinada prática social. 

 Na perspectiva acima referida, o estudo e a pesquisa da língua portuguesa terão 

como objetivo o desenvolvimento e a ampliação das competências relacionadas às 

atividades do uso oral e escrito da língua, em situações reais de interação social. Portanto, 

o objeto de estudo dessa disciplina, no âmbito teórico e metodológico é o texto oral e 

escrito, na sua produção e recepção. 

 Esses documentos que orientam o ensino de língua portuguesa no Estado 

contribuíram de forma significativa para a definição e elaboração de critérios que 

favoreceram a análise dos discursos das professoras manifestados nas entrevistas e a 
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atuação das mesmas em sala de aula como: concepção de linguagem e leitura, 

metodologias de ensino, mediação e interação na sala de aula e formas de avaliação da 

aprendizagem dos alunos, já que, estão embasados em teorias sociointeracionistas da 

aprendizagem e dos gêneros textuais. 

 

2.4.2 – O questionário 

 

O questionário foi utilizado com a finalidade de levantar o perfil das professoras de 

língua portuguesa e suas concepções de linguagem, leitura e ensino de leitura, além de 

outras categorias relacionadas ao objeto de investigação, como conceito de texto e de 

leitor.  

Embora reconheçamos as limitações do questionário como instrumento de 

pesquisa, ele foi utilizado como ponto de partida para este trabalho, por oferecer vantagens 

tanto para a pesquisadora quanto para as professoras pesquisadas. Esse instrumento 

possibilitou que as professoras respondessem as perguntas do questionário em suas 

próprias casas, facilitando, assim, a conjugação de horários. Outras vantagens são: garantia 

de anonimato para as docentes; alta taxa de retorno e perguntas padronizadas. 

As questões do questionário foram elaboradas a partir das perguntas que deram 

origem a esta pesquisa, considerando as categorias de análise dos dados, como concepção 

de linguagem e leitura, objetivos de ensino de leitura, planejamento de ensino, interação na 

sala de aula, concepção de avaliação. 

Mesmo sabendo que perguntas fechadas são mais fáceis e rápidas de serem 

analisadas, optamos pelas perguntas abertas, porque pretendíamos com isso que os 

respondentes se posicionassem livremente, no sentido de manifestar as suas opiniões sem 

muito condicionamento da pesquisadora.  

 2.4.3 – A entrevista  

      A entrevista foi utilizada por ser uma técnica de pesquisa que visa a obter 

informações de interesse em uma investigação e na qual o pesquisador formula perguntas 

orientadas, com um objetivo definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma 

interação social. É uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas no âmbito das 

ciências sociais e pode ser caracterizada como uma conversa com um propósito, mesmo se 

reconhecendo a sua diversidade de formas e estilo. 
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 A entrevista, segundo Moreira (2009), possibilita a identificação de variáveis e suas 

relações, a comprovação de hipóteses, a orientação de outras fases da pesquisa e a coleta 

de dados para uma pesquisa preliminar.  Possibilita, ainda, a obtenção de dados referentes 

aos mais diversos aspectos da vida social, no que tange aos dados, e estes podem ser 

classificados e quantificados com maior flexibilidade (pode-se explicar o significado das 

perguntas, captar expressões corporais, tonalidade de voz e ênfase das respostas). 

As decisões tomadas nos vários estágios da pesquisa, que são  todos 

interconectados, fundamentaram-se na pergunta que deu origem ao projeto e aos objetivos 

da pesquisa. 

Fizemos opção pela pesquisa qualitativa de cunho etnográfico pelo fato de ela 

possibilitar que o pesquisador possa utilizar-se de várias técnicas e estratégias para a coleta 

e a análise dos dados. Como afirma Moreira (2009): a coleta pode tomar a forma de 

transcrição de entrevistas gravadas com o uso do gravador, anotações de campo em 

protocolos de observação, diário de campo das interações do dia a dia na sala de aula, 

documentos, e outras representações gráficas.  

Os processos de coleta e de análise de dados aconteceram de forma simultânea e, 

por essa razão, levamos em consideração várias maneiras de registrar e organizar os dados, 

como protocolo de perguntas, diário de campo, conversa informal, etc.  

Antes, porém de entrar em campo, refletimos sobre algumas questões com base em 

Moreira (2009), como:  

 Por que usar a entrevista como técnica de coleta de dados?  

 Onde fazer a entrevista?  

 Quem serão os entrevistados?  

 Quando a entrevista será realizada?  

A partir dessa reflexão, boas ideias surgiram e ajudaram na definição do tipo de 

entrevista e das perguntas específicas que foram elaboradas. 

      Dentre as diversas possibilidades de escolha do tipo de entrevista, fizemos opção 

pela entrevista semiestruturada, porque ela representa, segundo Moreira (2009), o meio-

termo entre a entrevista estruturada e a não-estruturada; esta, segundo o autor, é bastante 

similar ao questionário, porque tanto as perguntas como as respostas são estruturadas, no 

entanto, ela é mais recomendada para situações em que os entrevistados têm dificuldades 

de completar um questionário; já aquela não tem um modelo de perguntas fixas, mas uma 

certa estrutura diretiva apropriada para a pesquisa. 
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      Esse tipo de entrevista foi adequado ao nosso trabalho, uma vez que parte de um 

protocolo que inclui os temas a serem discutidos na entrevista, mas eles não são 

apresentados na mesma ordem; tampouco se espera que os entrevistados sejam limitados 

nas suas respostas e nem que respondam a tudo da mesma maneira. 

  Por outro lado, esse modelo de entrevista também possibilitou um certo controle 

sobre a conversação, embora tenha permitido aos sujeitos entrevistados a devida liberdade 

e oportunidade suficiente para a elaboração de qualquer tipo de resposta.  Para tanto, um 

protocolo com um conjunto de perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa que não 

foram bem esclarecidas no questionário foi planejado para orientar a nossa conversa 

durante a entrevista.      

  

2.4.4 – A observação 

 

      A observação, como qualquer tipo de mecanismo de coleta de dados, possui 

vantagens e desvantagens, cabendo ao observador, como cientista social, conhecer algumas 

das suas principais vantagens e evitar o seu uso quando a situação não for adequada. 

Segundo Mazzotti (2002), a grande vantagem consiste no registro do comportamento no 

ato e no momento da sua ocorrência: o observador pode identificar comportamentos à 

medida que eles ocorrem; pode registrar em seu diário de campo aspectos relevantes dos 

comportamentos, ou registrá-los na sua totalidade.  

      De fato, o método da observação possibilitou a realização de estudos, com maior 

profundidade, sobre a atuação das professoras em sala de aula, ao contrário do 

questionário, instrumento limitado pelo seu aspecto restritivo em relação a um número de 

questões previamente selecionadas. 

      Para tanto, elaboramos um planejamento a partir dos objetivos almejados no 

processo de observação. Os dados observados no passo a passo das aulas realizadas pelas 

professoras foram sistematicamente registrados no diário de campo e, logo após, foram 

analisados, na perspectiva de caracterizar o ensino de leitura nas duas escolas campo de 

estudo.  

A observação sistemática ainda possibilitou verificar o comportamento das 

professoras na interação com os alunos, o que elas diziam e realizavam, e a forma como 

trabalhavam em sala de aula. Vale lembrar que essa atividade foi realizada em um período 

de doze dias em cada turma, contabilizando-se, assim, vinte e quatro aulas observadas, 

período que julgamos suficiente para a realização do trabalho. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS: O QUE DIZEM AS 

PROFESSORAS E COMO ATUAM EM SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

“O acelerado processo de globalização em que se 

encontra o país insere o ser humano em um ambiente 

de alta competitividade e seletividade. Nesse contexto, 

a relação professor-aluno representa um esforço a 

mais na busca da praticidade, afetividade e eficiência 

no preparo do educando para a vida, numa redefinição 

do processo ensino-aprendizagem. Não obstante, cada 

profissional deve ter claramente definido o seu papel 

nesse contexto social, em que esta relação aqui 

considerada passa a ser alvo de pesquisas, na busca do 

diálogo, do livre debate de ideias, da interação social e 

da diminuição da importância do trabalho 

individualizado”. 

 

(Ezequiel Teodoro da Silva) 
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3.1– Análise das concepções das professoras 

 

Este capítulo será dedicado à análise dos dados da pesquisa. Para tanto, dividimos 

o mesmo em dois grandes blocos. O primeiro se refere à análise das entrevistas e dos 

questionários, análise esta que tem como objetivo identificar e explicitar as concepções de 

língua e linguagem, das professoras pesquisadas, que servem de base para o ensino de 

leitura. 

  No segundo bloco, serão apresentadas a análise e a discussão das aulas 

observadas, sobre a abordagem didática da leitura e sua contribuição na formação do 

leitor proficiente e crítico, a partir de algumas categorias de análise, tais como: objetivos 

didáticos, competências e habilidades pretendidas, material didático utilizado, mediação 

pedagógica das professoras, critérios de avaliação, entre outros. O termo abordagem, 

aqui, se refere tanto às concepções dos professores a respeito da natureza da linguagem 

quanto aos processos de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, falamos de 

abordagem enquanto visão do que seja uma língua e do que seja ensinar e aprender uma 

língua. 

Nesse sentido, concordamos com Cardoso (1999), quando diz que a dificuldade 

da escola em garantir o uso eficaz da linguagem em todos os níveis de ensino é decorrente 

de concepções equivocadas ou ignoradas sobre língua, linguagem e ensino.  

Neste trabalho, defendemos a concepção interacionista de ensino de língua, que 

se contrapõe às visões conservadoras e possibilita a compreensão de sentidos dos textos, 

das relações e do mundo, atividade que se faz pela interação comunicativa mediada pela 

produção de efeitos de sentido entre interlocutores. 

 Antes, porém de entrar na discussão dos dados, convém revisitar os objetivos que 

foram definidos para serem alcançados com o processo de investigação: 

 identificar as concepções de linguagem que orientam o ensino de leitura em 

língua portuguesa no nível fundamental; 

 analisar as estratégias didáticas utilizadas pelo professor no processo de ensino 

de leitura em sala de aula; 

 verificar se a ação do professor conduz à descoberta dos significados e 

sentidos subjacentes aos textos de estudo em sala de aula; 

 verificar se as metodologias de ensino de leitura favorecem a reprodução ou a 

produção dos sentidos do texto. 
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Visando a alcançar tais objetivos, utilizamos questionários e entrevistas, com 

questões elaboradas de modo que as professoras entrevistadas pudessem respondê-las de 

forma clara e aberta, e realizamos observações de aulas durante duas semanas 

consecutivas. Realizamos, também, estudos das Propostas Curriculares do Estado de 

Pernambuco e do Município de Camaragibe. O estudo desses documentos, que tratam do 

ensino de língua portuguesa, possibilitou a compreensão sobre os seus fundamentos 

organizadores, os quais serviram também de base para a análise e discussão das 

concepções das professoras e da atuação das mesmas em sala de aula. Passaremos, então, 

para a análise das entrevistas. 

 Como já dito anteriormente, os questionários e as entrevistas foram utilizados com 

a finalidade de levantar as concepções das professoras sobre o ensino e a aprendizagem 

de leitura, em língua portuguesa. A partir de agora, começaremos a discussão sobre as 

respostas das professoras, que doravante serão identificadas como PA e PB, sobre as 

perguntas dos questionários e das entrevistas. Apresentaremos as perguntas a seguir, tal 

como foram feitas, com as suas respectivas respostas, acompanhadas da análise e 

sistematização da pesquisadora. 

 

1. Você gosta de ler?  

PA: Sim, eu gosto de ler, pois acredito que a leitura abre os olhos para o mundo. O 

ato de ler proporciona a construção de conhecimentos interdisciplinares. 

PB: Além das leituras profissionais, gosto de ler jornal, revista informativa, revista 

científica, romances e livros técnicos, poemas e canções. 

 

O gosto do professor pela leitura se constitui em um ponto positivo para incentivar 

os alunos também a gostar de ler, bem como tomar consciência da importância da leitura 

no processo de construção de conhecimento. Essa postura nos remete ao pensamento de 

Silva (2006), quando este diz que o conhecimento e a construção do conhecimento pelo 

outro que é o aluno colocam-se como compromisso primeiro de todo professor. Para 

ensinar bem, segundo o autor, o professor precisa também aprender sempre e ler 

continuamente ao longo da vida. O professor não pode se restringir a ser um mero 

transmissor de conhecimentos, mas deve saber ler criticamente o mundo e organizar 

propostas de ensino que possibilitem o diálogo e a interação com os alunos. 
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2. Para você, o que é leitura? 

PA: A leitura vai além da decodificação dos símbolos escritos. Significa compreender 

e interpretar as mensagens contidas nos textos; sejam verbais ou não-verbais. 

PB: Ler não é só decodificar a língua para desenvolver habilidades de oralidade e 

escrita tão exigidas pela sociedade. A leitura também é uma forma de se fazer 

presente nos mundos (científico, tecnológico, social etc.) através das informações 

recebidas e produzidas diariamente. O ensino de leitura possibilita ao aluno fazer 

comparações das duas modalidades padrão e não padrão; ter acesso aos gêneros e 

tipos textuais que circulam na sociedade; mobilizar as competências para 

compreender e interpretar os diversos gêneros, na perspectiva do leitor proficiente. 

 

Ambas as professoras compreendem que ler é mais do que decodificar símbolos 

escritos. No entanto, a PA, embora reconheça que ler é compreender e interpretar, 

apresenta um conceito limitado de leitura, referindo-se apenas às mensagens contidas no 

texto, ou seja, àquilo que nele é manifesto explicitamente. Dessa forma, não considera o 

leitor enquanto co-autor dos textos que lê. Já a PB demonstrou um conhecimento mais 

amplo sobre o conceito de leitura como processo discursivo, o texto como processo de 

interação entre interlocutores e o leitor como sujeito ativo que mobiliza competências 

para dialogar com os diversos textos que circulam na sociedade para construir sentido.  

Portanto, considera que o texto se materializa na atividade mediada pelos atores sociais 

que interagem com ele, fruto de trabalho conjunto entre interlocutores, nas situações reais 

de uso da língua. 

Em se tratando de leitura, Kleiman (1989) assevera que a compreensão de um 

texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimentos prévios – o leitor 

usa como recurso na leitura o que ele já sabe, ou seja, o conhecimento adquirido ao longo 

da vida. É através de vários níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, 

textual e de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. É dessa forma que 

a leitura se constitui como processo discursivo. 

 

3. Com que objetivos a leitura é trabalhada na sala de aula? 

PA: Com o objetivo de ajudar os alunos a desenvolverem o hábito da leitura 

e para desenvolverem conhecimentos e habilidades. 

PB: Depende do gênero trabalhado. Cada etapa da sequência didática tem seus 
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objetivos específicos, como, por exemplo: ler para identificar informações explícitas e 

implícitas no texto, elementos linguísticos, características dos gêneros etc.  

 

Percebe-se aqui que, embora a PA se refira a objetivos mais gerais, diferentemente 

da PB, ambas consideram que lemos com objetivos. Definir objetivos específicos para a 

leitura de um texto é proporcionar que o aluno saiba para que e por que ler um texto 

(GERALDI, 1991). Entre outros autores, Solé (1998) enumera alguns objetivos que 

devem ser pretendidos com a leitura: a) ler para obter uma informação precisa – para 

localizar uma informação que interessa; b) ler para seguir instruções – para saber como 

realizar algo ou agir em uma determinada situação; c) ler para obter uma informação de 

caráter geral – para saber do que se trata; d) ler para aprender – com a finalidade de 

adquirir conhecimentos sobre um determinado assunto; e) ler para revisar um escrito 

próprio – para revisar conceitos; f) ler por prazer; g) ler para comunicar um texto para um 

auditório – transmitir a informação de um texto para outras pessoas; h) ler para praticar a 

leitura em voz alta – aprender normas e entonação de voz em sinais de pontuação, por 

exemplo; i) ler para se verificar o que se compreendeu. 

No entanto, esses objetivos não devem ser considerados como “camisa de força”, 

pois na realidade, o próprio gênero textual em estudo, como afirma a PB, acaba por 

determinar certos objetivos para o leitor (KLEIMAN, 2000). A autora ensina que os 

objetivos para a leitura de uma bula de um remédio, por exemplo, são bem específicos, 

enquanto que os objetivos para a leitura de um romance podem atender a um conjunto 

infinito de propósitos. 

 

4. Você planeja o ensino de leitura? 

PA: Sim, eu costumo planejar o trabalho com os gêneros textuais no modelo sugerido 

nas formações continuadas promovidas pelo CEEL/UFPE – sequências didáticas. 

PB: Sim. Gosto de utilizar o modelo de sequências didáticas, porque acho que 

organizamos melhor o ensino e porque facilita o desenvolvimento de competências 

esperadas para  as diversas etapas das aulas. 

 

Há uma coincidência na opção metodológica das duas professoras; ambas utilizam 

as sequências didáticas como estratégia de ensino e aprendizagem dos gêneros textuais. 

Esse procedimento de ensino, segundo Ferraz (2006), foi bastante criticado por diferentes 

teóricos da educação, porque acreditavam ser um  modelo de ensino centrado apenas no 
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acúmulo de informações por um aprendiz passivo. Uma das primeiras propostas de ensino 

baseado na ação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e não na 

mera instrução, segundo a mesma autora, remonta ao início do século XX, com a 

“metodologia de projetos”. No entanto, assevera que em qualquer situação de ensino da 

língua materna, o mais importante é manter o foco nos objetivos centrais assumidos em 

um planejamento pedagógico. 

Acrescenta ainda Ferraz que, numa perspectiva de letramento, a ampliação das 

experiências com o mundo da escrita e com as práticas sociais por ela mediadas exige o 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Assim, o trabalho com textos e a 

exploração da constituição dos gêneros são estratégias inseparáveis para a realização de 

um trabalho de qualidade, já que a textualidade se manifesta num gênero textual 

específico, e, obviamente, os gêneros se materializam em textos. Articular essa relação 

em sala de aula é algo não só possível, como imprescindível.  

A opção metodológica das duas professoras coincide com aquilo que sugerem a 

Proposta do Município de Camaragibe e a do Estado de Pernambuco: um planejamento 

global do ensino, em que diferentes gêneros textuais sejam contemplados. Propõem ainda 

esses documentos curriculares que, em todos os anos de escolaridade, sejam 

desenvolvidos estudos sistemáticos – por meio de sequências didáticas, projetos didáticos 

ou outras formas de organização do trabalho pedagógico – de gêneros pertencentes aos 

diversos agrupamentos da ordem do narrar, argumentar, descrever, instruir etc.  

 

5. Como você conduz o trabalho de leitura em sala de aula? Dê exemplos. 

PA: Gosto de iniciar a aula com uma leitura-deleite, sem nenhuma cobrança. Utilizo o 

livro didático, textos mimeografados, literatura infantil, textos produzidos pelos alunos, 

nos diferentes gêneros textuais.  

PB: Na maioria das vezes pela abordagem oral sobre o tema ou título do texto, 

buscando, dessa forma, os conhecimentos prévios dos alunos. Em seguida, a leitura do 

texto, com paradas para discutir alguns aspectos linguísticos e extralinguísticos. 

 

Percebemos aqui que a PA costuma iniciar as aulas com atividades orais a partir 

de uma leitura-deleite; já a PB prioriza a interação oral com os alunos para levantar os 

conhecimentos prévios do assunto ou do gênero a ser trabalhado. Sabe-se, porém, que “a 

leitura envolve processos mentais com operações necessárias para a compreensão da 

linguagem, isto é, a atribuição de sentidos a tudo o que a mente pode captar, 
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compreender, apreender e interpretar na realidade dada por meio de uma leitura 

proficiente” (KLEIMAN, 1996, p. 126). Por essa razão, esse é o desafio de todos os 

professores: incentivar a leitura para que se obtenham melhores resultados de 

compreensão e produção por parte do aluno. 

Reconhecemos que, para a condução da prática de leitura em sala de aula, se faz 

necessário que o professor de língua materna conheça alguns fundamentos, como tipos, 

níveis e fases de leitura, bem como as várias concepções existentes, para assim adotar 

aquela que ele julgar a mais adequada para desenvolver o seu trabalho. A atividade de 

leitura, dizem os PCN de língua portuguesa, implica estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões 

diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos e validar no 

texto suposições feitas (BRASIL, 2001). Portanto, essas estratégias devem ser levadas em 

consideração tanto no planejamento de ensino como na vivência das sequências didáticas. 

 

6. Os alunos costumam se manifestar oralmente nas aulas de leitura? Como é a 

participação deles? 

PA: Sim, geralmente com perguntas sobre significados de palavras e expressões 

desconhecidas, sobre os objetivos das atividades. 

PB: Sim. Se o texto ou tema agrada, todos querem falar, no entanto, isso é uma tarefa 

difícil. Mas, faço questão da participação deles. Acredito que os conhecimentos, as 

atividades, as inquietações, a desinformação vão sendo (re)construídos com a 

participação oral. 

 

Realmente a linguagem oral se constitui em um excelente ponto de partida para o 

desenvolvimento das reflexões sobre a língua, por se tratar de um fenômeno mais próximo 

do educando e por travar com a língua escrita interessantes relações. No entanto, 

reconhecemos que, sem dúvida, a língua escrita continuará a ser objetivo prioritário da 

escola, mas é possível ver isso como ponto de chegada. Nesse sentido, afirma Rojo (2001), 

a fala e a escrita são atividades interativas e complementares no contexto das práticas 

sociais e culturais e, por isso mesmo, não devem ser tratadas de maneira estanque e 

dicotômica. 

Por outro lado reconhecemos que os gêneros orais devem ocupar também um 

lugar de destaque no ensino da nossa língua e não sendo tomados apenas como oralização 
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da escrita. Diversos autores e pesquisadores da área sugerem que as escolas deveriam 

ensinar aos alunos qual o significado e a importância da linguagem oral, expondo aos 

mesmos a sua variedade de usos. Por meio da análise do texto oral se pode perceber que a 

atividade conversacional é composta por muitos elementos e sua principal característica é 

que ela resulta de uma construção coletiva. 

 

7. Você utiliza alguns critérios de seleção dos textos? Quais? 

PA: Seleciono os textos conforme o tema ou assunto a ser trabalhado, observando o 

nível de linguagem, para facilitar a compreensão por parte dos alunos. 

PB: Sim. Primeiro o gênero textual, segundo, um tema que possa interessar e envolva 

os alunos. Isso para facilitar a participação nas atividades de interpretação e 

produção textual. 

 

Além desses critérios, manifestados nos discursos das professoras, foi possível 

identificar também, nas entrevistas com as professoras, que a seleção dos gêneros textuais 

a serem trabalhados durante o ano letivo é feita coletivamente, portanto, com os demais 

professores da escola. Eles costumam também realizar seminários na escola para expor as 

produções dos alunos, periodicamente. Tanto a proposta curricular de Camaragibe como a 

BCC/PE reiteram o princípio de que o texto deve constituir o objeto de exploração de 

todas as competências comunicativas. Isso se confirma nos discursos das professoras. 

 

8. Você avalia a aprendizagem de leitura dos seus alunos? Com que objetivo, de 

que forma e em quais momentos? 

PA: Os alunos são avaliados constantemente em todas as atividades realizadas na sala 

de aula. Procuro perceber o grau de compreensão e entonação, para ajudá-los, no que 

for possível, no processo da leitura. 

PB: Sim. O objetivo do professor de Língua portuguesa é ver no aluno um leitor 

proficiente, para isso a avaliação e feita em todos os momentos, isto é, desde a 

oralidade até a produção escrita. 

 

Percebe-se aqui que tanto a PA como a PB compreendem a avaliação como 

processo, com a finalidade de diagnosticar o nível e as necessidades de aprendizagem dos 

alunos para continuar avançando; distanciam-se, portanto, do que afirma Marcuschi 

(2005), quando diz que a avaliação tem sido tradicionalmente, identificada com a 
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contagem de desvios gramaticais e ortográficos presentes nos textos e exercícios dos 

alunos. Acrescenta o mesmo autor que essa forma de avaliar se torna improdutiva por não 

levar em consideração a leitura como processo de construção de sentidos e a produção 

textual como atividade que, exercida por um sujeito, requer planejamento, revisão e 

refacção.  

Percebe-se também, no discurso das professoras em tela, que as mesmas utilizam 

uma forma de avaliação mais formativa, em que levam em conta um conjunto de ações 

organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, de que 

forma e em quais condições. Dessa forma, os alunos também reconhecem como 

conseguiram aprender e são informados sobre sua aprendizagem, porque, ao identificarem 

o que sabem, os mesmos têm a possibilidade de delimitar o que precisam fazer para 

melhorar e aumentar seu conhecimento.  

Essa perspectiva coincide com o que diz a BCC/PE: “a avaliação não se reduz 

apenas a um evento – o dia da prova – com data marcada e conteúdo bem delimitado, 

como se fosse possível impor limites para o desdobramento dos conceitos” 

(PERNAMBUCO, 2007, p. 107). A avaliação não se justifica por si mesma, mas deve 

estar a serviço da aprendizagem. Assim, faz-se avaliação, a princípio, para compreender, 

com mais precisão e consistência, a quantas anda o processo de aprendizagem coordenado 

pelo professor (idem). 

Por fim, relembramos que a nossa intenção ao utilizar o questionário e a entrevista 

foi levantar as concepções das professores em relação à linguagem, à leitura e ao ensino 

de leitura, porque acreditamos que a atuação das mesmas em sala de aula está relacionada 

com suas concepções teóricas. Voltaremos a esse ponto adiante, quando será analisada a 

atuação das professoras em sala de aula.  

Vale ressaltar também que utilizamos as entrevistas apenas nos casos em que 

somente com os questionários não foi possível identificar, com maior clareza e detalhe, as 

concepções das professoras. A título de exemplo, quando perguntada no questionário 

sobre a condução da leitura em sala de aula, a PA não descreveu o passo a passo das 

aulas; já na entrevista deixou claro que utiliza o modelo de sequências didáticas como 

estratégia de ensino dos gêneros textuais, e diz que privilegia a língua em uso, 

demonstrando, portanto, conhecimento de sua natureza. A mesma concebe tanto a 

linguagem quanto a leitura como processo discursivo e o texto como unidade básica do 

ensino de língua portuguesa. E isso pôde ser comprovado na atuação da mesma na sala de 

aula, como veremos na análise da prática pedagógica.  
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Em relação à avaliação da aprendizagem, essa mesma professora afirma que a 

avaliação em leitura é feita a partir das atividades em sala de aula, com o objetivo de 

acompanhar e ajudar os alunos no que for preciso durante as atividades. Portanto, fica 

claro que a avaliação somativa não é utilizada pela professora, o que nos remete a Solé 

(1999), quando esta afirma que a atividade avaliativa deve estar presente em todo o 

processo de ensino-aprendizagem em torno das estratégias de leitura. A autora sugere três 

tipos de avaliação: 

 

                                                     avaliação inicial – através da qual obtemos 

informação sobre a bagagem com que o aluno aborda 

a atividade de leitura; avaliação somativa – no final do 

processo mediante a qual podemos estabelecer um 

balanço do que o aluno aprendeu e a avaliação 

formativa – que nos informa sobre o desenvolvimento 

do próprio processo e nos permite intervir no mesmo 

para ajustá-lo progressivamente. (SOLÉ, 1998, p.164). 

 

 

Com relação à metodologia de ensino, pudemos constatar que tanto a PA como a 

PB utilizam o procedimento das sequências didáticas como estratégia de estudo dos 

gêneros textuais, por considerarem que esse é um modelo de ensino que possibilita uma 

aprendizagem significativa e ampla dos gêneros textuais e também que possibilita ainda a 

integração dos conteúdos de ensino dos eixos oralidade, leitura, produção de texto e 

análise linguística.  

Embora sabendo que as duas professoras utilizam a mesma estratégia de ensino, 

reconhecemos que a PB se diferencia um pouco da PA em relação à clareza demonstrada 

sobre a importância de se trabalhar com esse modelo de ensino-aprendizagem dos gêneros 

textuais, bem como sobre a concepção de linguagem em que esse procedimento didático 

se fundamenta. Diz a PB: o trabalho dos gêneros textuais a partir de sequências didáticas 

possibilita uma aprendizagem mais ampla do gênero textual, como também a integração 

dos conteúdos de língua portuguesa, de forma a integrar os quatro eixos explicitados na 

BCC/PE e nos PCN de língua portuguesa: oralidade, leitura, produção de texto e análise 

linguística.  

Infere-se, portanto, que, na metodologia de ensino, ponto focal deste trabalho, 

tanto uma como a outra professora fundamentam-se no conceito de língua como 

interação, que compreende a leitura enquanto prática social e o texto como um processo 

de realização de propósitos particulares em situações específicas. Essa postura 
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interacionista das professoras já se constitui, segundo o nosso ponto de vista, em “meio 

caminho andado” para uma atuação positiva em sala de aula, na perspectiva de 

desenvolver as habilidades comunicativas dos alunos. 

A opção metodológica das professoras nos remete ao Grupo de Pesquisadores de 

Genebra, os quais defendem que a introdução dos gêneros textuais na escola é sempre 

resultado de uma decisão didática que visa:  

a) ao domínio do gênero para melhor conhecê-lo e melhor compreendê-lo, de 

modo a melhor produzi-lo na escola e fora dela;  

b) ao desenvolvimento de capacidades que ultrapassam o gênero e que são 

transferíveis para outros gêneros mais próximos ou distantes. 

Nesse sentido, sugere Santos (2006) que o professor deve procurar pôr os alunos 

em uma situação o mais próxima possível de verdadeiras situações de comunicação, mas, 

no entanto, deixar claro que eles estão inseridos em uma dinâmica de ensino-

aprendizagem dentro de uma instituição que tem por objetivo fazer aprender. Isso 

pressupõe que, para se construir habilidades de uso de um determinado gênero textual, o 

aluno deve ser posto em contato com um repertório textual do gênero que está 

aprendendo e que lhe sirva de referência.  

Nesse sentido, alerta Dolz (1996) sobre a importância de o aluno não apenas 

imitar os textos escolares, mas produzir textos com referência a situações de comunicação 

bem definidas, precisas e reais. Isso, no nosso ponto de vista, deve se constituir em um 

dos pressupostos para o ensino da escrita.  

Reconhecemos que o procedimento sequência didática, utilizado pelas 

professoras, se constitui em um procedimento organizativo do ensino que integra, ao 

mesmo tempo, os conteúdos de ensino, os objetivos de aprendizagem e a necessidade de 

variar os suportes, as atividades e os exercícios de acordo com um calendário pré-fixado. 

Além disso, facilita o planejamento contínuo e a explicitação dos objetivos de 

aprendizagem para os alunos.  

Afirmam os pesquisadores de Genebra – autores desse procedimento – que 

sequências didáticas são conjuntos de oficinas práticas, cada uma abordando um aspecto 

do gênero textual que se quer ensinar, como a leitura de exemplares do gênero, sua 

situação de produção, sua organização textual típica, os elementos gramaticais e, 

finalmente, a escrita de um texto. Portanto, esse modelo didático pode guiar professores, 

para propiciar intervenções sociais e intervenções formalizadas na ala de aula, tão 
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necessárias para a organização da aprendizagem em geral e para o progresso de 

apropriação de gêneros em particular.  

Em síntese, esse procedimento de ensino utilizado pelas professoras possibilita, 

portanto, que diferentes atividades sejam vivenciadas em torno de um mesmo gênero 

textual, de forma que os alunos possam compreender as determinações sociais da situação 

e o valor das unidades linguísticas utilizadas, assim como as operações de linguagem 

indispensáveis à produção de um texto. Entretanto, vale ressaltar que essa abordagem de 

ensino exige do professor um conhecimento apurado, não somente das características 

estruturais do gênero, mas também do seu contexto externo, como, por exemplo, a 

situação de produção dos textos e sua recepção, bem como os diversos aspectos 

linguísticos e discursivos que o constituem.  

 

3.2 – Análise das práticas em sala de aula 

 

                                                         “Toda e qualquer metodologia de ensino articula uma 

opção política que envolve uma teoria de 

compreensão e interpretação da realidade com os 

mecanismos utilizados em sala de aula." 

                                                       (João Wanderley Geraldi) 

 

Concordamos com Geraldi, e, por isso mesmo, utilizamos essa sua teoria para 

servir de base na análise e discussão que faremos a seguir sobre a atuação das 

professoras no que diz respeito à condução da leitura em sala de aula, dando 

continuidade ao que foi discutido, até aqui, sobre as concepções manifestadas pelas 

mesmas nas entrevistas.  

Como já mencionado em outro momento, os dados levantados na presente 

pesquisa foram coletados por três diferentes instrumentos, além da análise documental: 

questionário, entrevista e observação de aulas. Esses dados foram discutidos a partir de 

alguns critérios de análise, relacionados, obviamente, aos objetivos da pesquisa. Por isso, 

esses critérios serão destacados, a seguir, vinculados agora aos instrumentos utilizados 

na coleta dos dados, na perspectiva de explicitar a importância dos mesmos na análise 

dos planejamentos de ensino e da prática de sala de aula.  
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Aspectos observados Questionário/ 

entrevista 

Observação Documentos 

oficiais 

1. Concepções de 

linguagem, leitura e 

ensino-aprendizagem de 

leitura 

X 

    

X  

2. Fundamentos teóricos e 

metodológicos referentes 

ao ensino de língua 

portuguesa e de leitura 

  X 

3. Objetivos didáticos X X  

4.  Procedimento 

metodológico 

X  X  

5. Competências/habilidades 

pretendidas 

  X  

6. Mediação das professoras 

para interagir com os 

alunos 

  X  

7. Condução da leitura em 

sala de aula 

  X  

 

Esses foram alguns dos critérios utilizados para analisar a abordagem didática da 

leitura no ensino de língua portuguesa, em duas turmas do Ensino Fundamental. No 

decorrer do processo de observação das aulas, foi possível relacionar os discursos das 

professoras subentendidos nas entrevistas com a atuação das mesmas na condução da 

leitura em sala de aula. A hipótese levantada no início deste trabalho de que as opções 

metodológicas dos professores são guiadas pelas concepções de linguagem que eles 

possuem se confirmou no processo de investigação. Verificou-se que, quando o 

professor tem consciência da natureza da linguagem e sua implicação no ensino-

aprendizagem, mais condição terá para oferecer um ensino na perspectiva de uma 

aprendizagem significativa a partir das interações de sala de aula.  

O termo abordagem, aqui, refere-se tanto às concepções das professoras a 

respeito da natureza da linguagem, quanto aos processos de ensino-aprendizagem. Em 

outras palavras, falamos de abordagem enquanto visão do que seja uma língua e do que 

seja ensinar e aprender uma língua. 

Uma das hipóteses discutidas no início deste texto para justificar o fracasso dos 

alunos em leitura coincide com o que pensa Cardoso (1999), quando esta diz que a 

dificuldade da escola de garantir o uso eficaz da linguagem em todos os níveis de ensino 

é decorrente de concepções equivocadas ou ignoradas sobre língua, linguagem e ensino.  

Entendemos que o contrário também funciona. Ou seja, quando o professor é detentor 



 

109 

 

desses conhecimentos, agrega maiores condições de garantir o uso eficiente da 

linguagem em todos os níveis de ensino. Inferimos que as duas professoras observadas 

trabalham nessa perspectiva. Neste trabalho, defendemos a concepção interacionista de 

ensino de língua, que se contrapõe às visões conservadoras de ensinar e aprender, bem 

como, possibilita a compreensão de sentidos dos textos, das relações e do mundo, 

atividade que se faz pela interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de 

sentido entre interlocutores.  

Após esta breve introdução, passaremos a discutir alguns dos elementos que 

serviram de critério para observar a prática pedagógica das professoras. Esses elementos 

serão discutidos com base no que inferimos das entrevistas e da observação das práticas 

de sala de aula, em articulação com as teorias que dão sustentação a este trabalho. 

Comecemos, portanto, pelos objetivos didáticos. 

 

3.2.1 – Objetivos didáticos 

 

Partimos do pressuposto de que existe uma interdependência entre objetivos, 

conteúdos e métodos de ensino. Na realidade, da mesma forma que o método é 

determinado pela relação objetivo-conteúdo, pode também influir na determinação dos 

objetivos, assim como dos conteúdos. No caso do ensino de língua portuguesa, os 

estudos de base socioconstrutivista têm provocado discussões significativas acerca dos 

objetivos e das práticas de ensino.   

A Proposta Curricular de Camaragibe (2008), por exemplo, defende um ensino 

de leitura que permita aos alunos aprender a ler textos de diferentes gêneros, a partir de 

finalidades diversas, de forma que compreendam e emitam opinião crítica acerca do 

conteúdo ou das estratégias de escritas adotadas, com base na referida concepção.  Essa 

abordagem também é defendida pela BCC/PE, que, centrada nessa abordagem de língua, 

objetiva que os alunos desenvolvam e ampliem as competências relacionadas às 

atividades de uso oral e escrito da língua, em situações reais de interação social. Nesse 

contexto, o ensino de línguas tem se configurado como um trabalho com as práticas de 

uso da linguagem: leitura, escuta de textos, produção textual e oralidade, cujo objetivo é 

a ampliação das competências do sujeito usuário da língua.  

Como base nesses pressupostos, compreende-se que o domínio dos gêneros 

textuais – como o próprio domínio da situação comunicativa – se configura como uma 

forma concreta de atuação tanto dos professores como dos alunos. Afirma Mendonça 
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(2005) que, nessa perspectiva, a escola assume o papel de ampliar o letramento dos 

alunos, proporcionando-lhes as condições para que se insiram, com autonomia, em 

eventos de letramento os mais diversos. Isso implica um trabalho com a diversidade de 

gêneros textuais, no sentido da formação cidadã dos alunos. No entanto, reconhecemos 

também que determinados objetivos só podem ser conquistados se os conteúdos tiverem 

um tratamento didático adequado e específico, pois entendemos que há uma estreita 

relação entre o que e como ensinar. A própria definição do conteúdo já é uma questão 

didática que tem direta ligação com os objetivos de ensino.   

No processo de observação das aulas, verificou-se que tanto a PA – atuante no 5ª 

ano do ensino fundamental no município de Camaragibe/PE – como a PB – atuante em 

uma 8ª série da rede estadual de ensino – procuram seguir as orientações curriculares 

oficiais do estado e do município para o estudo dos gêneros textuais, com objetivos 

gerais definidos no sentido de desenvolver as habilidades de leitura e escrita da 

diversidade de gêneros selecionados para estudo em sala de aula. Para tanto, propõem 

atividades em sala de aula, na perspectiva de discutir sobre a funcionalidade dos 

gêneros, a intenção comunicativa, os interlocutores e os suportes textuais, os elementos 

característicos do gênero e o contexto de produção, a partir de diferentes formas de 

mediação e intervenção pedagógica das mesmas. Presenciamos atividades com objetivos 

sequenciados para cada etapa das aulas, em função das possibilidades da turma e de cada 

aluno em particular.  

Isso significa que as duas docentes estabelecem objetivos em função do que 

previamente os alunos conseguiram e daquilo que esperam que eles aprendam, situando 

as atividades em um processo contínuo de ensino e de aprendizagem, ordenado no 

tempo; ademais, obviamente, avaliam os aprendizes de acordo com esses objetivos. 

Portanto, a prática das referidas professoras lembra Travaglia (2002), quando este diz 

que a postura do professor de língua portuguesa estabelece uma estreita relação com os 

objetivos de ensino que pretende alcançar e a concepção de linguagem que embasa as 

atividades de ensino. 

 Observamos, também, que ambas organizam o ensino, na perspectiva explicitada 

pelos PCN (2006) em relação aos objetivos do ensino de leitura; o referido documento 

estabelece, para os oito/nove anos do ensino fundamental, que os alunos adquiram 

progressivamente uma ampla competência em relação à linguagem que lhes possibilite 

resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a 
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participação plena no mundo letrado. Para tanto, são propostas atividades que sejam 

realizadas no sentido de desenvolver as capacidades dos alunos para: 

 compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes 

situações de participação social; 

 valorizar a leitura como fonte de informação – via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética –, sendo capazes de 

recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos;  

 utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem;  

 compreender e fazer uso de informações contidas nos textos,  identificando 

aspectos relevantes; 

 organizar notas, elaborar roteiros, compor textos coerentes a partir de trechos 

oriundos de diferentes fontes, fazer resumos, índices, esquemas etc.;  

 valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 

sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 

bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 

quando necessário; 

 conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 

 No entanto, não se pode generalizar pensando que a realidade apresentada pelas 

duas professoras se aplica a toda a rede estadual e municipal; percebe-se que ainda existe 

uma distância considerável entre o pretendido pelos documentos oficiais de língua 

portuguesa e a realidade explicitada nas avaliações institucionais dos últimos anos. Por 

outro lado, não se pode negar também que existem experiências significativas 

desenvolvidas em algumas escolas da rede pública, a exemplo das duas escolas 

observadas, que fazem com que elas se destaquem nas avaliações e em outros 

instrumentos de acompanhamento dos desempenhos dos alunos no Estado, por 

conseguirem que os discentes desenvolvam um nível de proficiência leitora compatível 

com o esperado.  

 Diante do exposto, pode-se perceber que há vários pontos em comum entre as 

duas professoras, a começar pela opção metodológica: o estudo dos gêneros textuais a 

partir do procedimento das sequências didáticas. Tanto uma quanto a outra geralmente 

iniciava as aulas com uma conversa a respeito do tema ou do gênero planejado para 

estudo ou a partir de uma leitura-deleite feita por elas e, algumas vezes, pelos alunos. 
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Durante as aulas, procuravam transformar o espaço da sala em um lugar de interação 

social, no sentido de promover o intercâmbio de experiências, e a socialização de 

conhecimento e saberes, com base no diálogo; no entanto, alguns alunos dificultavam 

essa interação com conversas paralelas, sem nenhum fundamento relacionado ao 

conteúdo e aos objetivos das aulas. Mesmo assim, as docentes procuravam provocar os 

alunos através de perguntas direcionadas por objetivos diversos, mas, principalmente, 

para levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo a ser estudado, 

postura essa nos moldes sociointeracionistas de ensino-aprendizagem. 

 

3.2.2 – Procedimentos metodológicos 

 

 Partimos do pressuposto de que, antes mesmo que o professor defina qualquer 

procedimento para o processo de ensino-aprendizagem, alguns elementos devem ser 

considerados previamente: 

 a) que o sujeito aprende na interação tanto com o objeto de conhecimento, 

quanto com parceiros mais experientes a respeito do que se está aprendendo, de maneira 

compartilhada e não isolada; 

 b) que a construção do conhecimento não é linear, ocorre por meio de um 

processo que supõe apropriações sucessivas de aspectos possíveis de serem observados 

no objeto de conhecimento, nos diferentes momentos de contato com ele; 

 c) que, nesse processo de apropriação, é possível que se consiga realizar em 

cooperação tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas autonomamente em 

dado momento; isso porque essa cooperação cria um espaço no qual circulam 

informações que são desconhecidas pelo sujeito, mas que são relevantes para o 

aprendizado.  

No contato com essas informações, instala-se a possibilidade de que o aluno se 

aproprie delas, podendo passar a utilizá-las posteriormente de maneira autônoma. No 

entanto, isso implica procedimentos didáticos advindos de pedagogias ativas e 

dialógicas, em que o sujeito constrói o conhecimento na interação social, seja com os 

outros sujeitos da sala de aula, seja com os materiais didáticos utilizados.  

Entretanto reconhecemos que o professor de língua portuguesa tem encontrado 

alguns desafios para articular o que tem aprendido na academia com a sala de aula. 

Alguns desses desafios têm a ver com as seguintes questões: como trabalhar com 

gêneros textuais sem que a aula se reduza meramente à repetição de atividades 
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desarticuladas de interpretação e produção de textos? Qual a metodologia mais adequada 

para se trabalhar a língua, a partir de uma visão sociointeracionista?  

Em se tratando das professoras aqui estudadas, ambas fazem opção pela 

metodologia sociointeracionista da aprendizagem e organizam o estudo dos gêneros 

textuais em um conjunto de atividades denominado procedimento da sequência didática. 

Isso nos remete aos pesquisadores de Genebra, a exemplo de Dolz e Schneuwly (2004), 

que, por acreditarem na possibilidade de ensinar os alunos a escrever textos e a se 

exprimir oralmente em situações públicas escolares e extraescolares, apresentam esse 

procedimento como meio de sanar alguns dos problemas característicos do ensino de 

língua materna.   

De acordo com esses autores, o domínio de um gênero textual permite ao aluno 

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a metodologia sociointeracionista, aliada ao 

procedimento da sequência didática, possibilita que o professor se oriente na construção 

dos objetos de ensino, com vistas ao desenvolvimento de capacidades que permitam aos 

alunos agir com eficiência e de forma consciente na interação com os outros, com o 

conhecimento e com o contexto em que se inserem. 

As professoras em tela, tendo feito opção por esse procedimento metodológico, 

organizam um conjunto de atividades na perspectiva de trabalhar os diversos eixos que 

integram o ensino da língua: oralidade, leitura, produção de texto e análise de elementos 

linguísticos e discursivos, forma essa que coincide com as orientações tanto da BCC/PE 

como da Proposta Curricular do Município de Camaragibe. Vejamos o que dizem esses 

documentos: 

 

                                                         toda língua se atualiza sob a forma de textos, que se 

manifestam para além da palavra ou da frase isolada, 

de onde se pode concluir que no estudo do Português, 

as atividades de fala, de escuta, de leitura e de escrita 

de textos devam se constituir o eixo da prática 

pedagógica, até porque essas atividades constituem 

também habilidades fundamentais no estudo de 

qualquer domínio do saber. (PERNAMBUCO, 2007 

p. 69). 

 

Na BCC também está dito que, na atividade de linguagem, entram em ação 

diversos tipos de conhecimento que vão além dos conhecimentos linguísticos, como 

conhecimento de mundo e o conhecimento das regras sociais que regulam os diversos 
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usos da linguagem, nas diversas situações sociais que ocorrem nas diferentes 

comunidades. A gramática, portanto, é apenas parte de um conjunto bem mais amplo que 

engloba um léxico e, ainda, normas sociais do funcionamento oral e escrito da língua. 

Já a Proposta do Município de Camaragibe também reafirma o princípio 

sociointeracionista de que o ensino de leitura e da escrita será significativo se forem 

planejadas situações em que os alunos possam interagir ao escrever e ao ler. No referido 

texto se lê:  

 

     A proposta curricular que ora abraçamos contempla, 

portanto, os eixos de ensino de língua – apropriação 

da escrita alfabética, leitura e produção de textos 

escritos, oralidade, análise linguística – de modo 

integrado e significativo. Cada um desses eixos apesar 

de relacionar-se com os outros possui identidade e 

contempla objetivos didáticos específicos, que devem 

ser considerados na gestão do ensino. 

(CAMARAGIBE, 2009, p. 299). 

 

Nesse sentido, as professoras planejam as atividades de interpretação e produção 

de texto com base tanto nos tipos, como nos gêneros textuais. Priorizam questões 

relacionadas à finalidade sociocomunicativa dos gêneros e seus elementos 

característicos, como também aos elementos linguísticos que organizam a composição e 

o sentido dos textos, considerando o contexto de produção. 

As atividades de leitura na sala de aula eram mediadas pelas professoras por meio 

de questionamentos, desde a pré-leitura, para levantar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o conteúdo a ser estudado, criar expectativas e motivá-los para a leitura 

propriamente dita do texto, até a pós-leitura.  A referida mediação se caracterizava, 

assim, por ter um caráter incentivador e motivador da aprendizagem dos alunos; as 

professoras criavam pontes entre os alunos e o conhecimento a ser construído, 

considerando os mesmos como sujeitos do seu processo de aprendizagem, pela forma 

ativa de construção e reconstrução dos conhecimentos.  

Essa postura didática das professoras lembra a ideia de zona proximal de 

desenvolvimento (ZPD) de Vygotsky, que corresponde à distância entre aquilo que os 

alunos já realizam sozinhos e aquilo que eles podem realizar com a ajuda de uma pessoa 

mais experiente. Vygotsky assim define a ZPD: 
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     a distância entre o nível de desenvolvimento real, que 

se costuma determinar através da solução 

independente de problemas e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

(VYGOTSKY, 1994: 112). 

 

O procedimento da sequência didática utilizado pelas professoras  “desmistifica” 

um pouco o trabalho com gêneros na escola.  Com a utilização desse modelo de ensino, 

torna-se possível revelar para que “serve” orientar o ensino a partir de gêneros textuais, 

bem como favorecer o desenvolvimento das capacidades de linguagem (que servirão para 

produzir muitos outros gêneros e não apenas aqueles que foram estudados). Nessa 

perspectiva, os conteúdos não são trabalhados com um fim em si mesmos, mas como 

meio para a construção das competências e habilidades que se pretende construir com 

determinado conjunto de atividades.  

 

3.2.3 – Competências/habilidades 

 

Tanto a BCC como a Proposta de Camaragibe sugerem o estudo dos gêneros 

textuais, na perspectiva de desenvolver competências e habilidades, a partir de um 

planejamento que leve em consideração o grau de complexidade das atividades de acordo 

com o nível de escolaridade dos alunos. Esses documentos revelam que as habilidades de 

leitura estão relacionadas tanto com as especificidades dos gêneros, quanto com as 

especificidades dos textos, pois tanto uns quanto outros podem ser mais complexos para a 

leitura, por requererem capacidades de linguagem mais complexas.  

 Quando falamos em capacidades de linguagem, estamos nos referindo a Dolz e 

Schneuwly (2004). Segundo os mesmos, capacidades de linguagem são:  

 

aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um 

gênero numa situação de interação determinada. Ou 

seja, adaptar-se às características do contexto e do 

referente (capacidades de ação); mobilizar modelos 

discursivos (capacidades discursivas) e dominar as 

operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas 

(capacidades linguístico-discursivas
2
) (p. 52).  

 

                                                 
2
Para aprofundamento dessa questão, ver: Gêneros orais e escritos na escola. Tradução Roxane  H.  R. Rojo 

e Glaís Sales Cordeiro (2004). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras. 
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 Essa perspectiva implica que a escola, ao organizar o trabalho no sentido de 

desenvolver tais capacidades, deve prever uma variedade de gêneros de texto que devem 

ser trabalhados durante o ano. No caso das escolas que se constituíram campo empírico da 

nossa pesquisa, observamos que, na escola do 5º ano, as professoras se reúnem no início do 

ano letivo e selecionam os gêneros textuais de acordo com o nível de escolaridade dos 

alunos, à luz das competências e habilidades indicadas na Proposta Curricular de 

Camaragibe. Nesse sentido, as professoras são orientadas a não selecionar textos fáceis 

demais, bem como a não selecionar textos difíceis demais, sob pena de impossibilitar a 

compreensão do texto por parte dos alunos; deve-se priorizar textos que sejam possíveis de 

serem compreendidos pelos mesmos, ainda que isso requeira uma ação colaborativa inicial 

por parte das professoras. Segundo a proposta, devem ser trabalhados gêneros de diferentes 

ordens, como: 

a) gêneros da ordem do narrar; 

b) gêneros da ordem de argumentar; 

c) gêneros da ordem do expor; 

d) gêneros da ordem do instruir; 

e) poemas. 

De fato, a seleção do material de leitura deve ser feita com bastante cuidado, sob 

pena de não favorecer o desenvolvimento, aprofundamento ou ampliação das competências 

e habilidades iniciais dos alunos.  

Segundo Rojo (2004), as habilidades de leitura podem ser agrupadas em diferentes 

categorias, advindas, cada uma delas, das compreensões de leitura que foram construídas 

historicamente como: capacidades relativas à aquisição da escrita, capacidades 

relacionadas às estratégias cognitivas de leitura, capacidades relacionadas aos aspectos 

discursivos implicados no ato de reconstrução dos sentidos dos textos. De acordo com a 

autora, essas capacidades são mobilizadas pelo leitor no processo de leitura, 

concomitantemente e de maneira articulada. Com base em Rojo, algumas habilidades 

foram selecionadas para servirem de referência na análise das habilidades pretendidas 

pelas professoras nas atividades de leitura em sala de aula. 

 

a) Habilidades referentes à compreensão da escrita 

 

 compreensão das diferenças entre oralidade e escrita 

 leitura com reconhecimento global de palavras escritas 
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 leitura compreensiva do vocabulário próprio do gênero 

 

b) Habilidades relacionadas às estratégias cognitivas da leitura 

 avaliação de conteúdos do texto 

 checagem de hipóteses 

 localização de informações  

 construção de informações a partir da comparação entre trechos de textos  

 generalizações de informação  

 produção de inferências locais  

 produção de inferências globais 

c) Habilidades relacionadas aos aspectos discursivos  

 recuperação do contexto de produção do texto 

 definição das finalidades da atividade de leitura 

 definição das finalidades presumidas no texto 

 elaboração de apreciações estéticas ou afetivas 

 elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos 

 

Essas habilidades são, portanto, de natureza cognitiva, linguística e discursiva e 

compreendem aspectos conceptuais, práxicos
3
 cognitivos, afetivos, sociais, discursivos e 

linguísticos, como também, aspectos decorrentes da situação e das finalidades do gênero de 

texto.  

De certa forma, as professoras trabalhavam nessa perspectiva, uma vez que, em 

suas aulas, eram discutidos os conceitos envolvidos nas temáticas, aspectos referentes à 

língua, como também aspectos discursivos referentes aos gêneros, tais como: intenção 

sociocomunicativa, interlocutores, condições de produção, funcionalidade etc.  Portanto, o 

estudo dos textos não se limitava apenas aos aspectos da língua, mas se dava também na 

perspectiva de construir conhecimentos interdisciplinares em suas diversas linguagens. 

Essa atitude era visível na sala de aula, como veremos mais adiante.  

As professoras trabalham nessa perspectiva; as atividades de leitura não se 

limitavam apenas ao espaço de sala de aula, eram desenvolvidas também em outros 

                                                 
3
 Os aspectos práxicos incorporam o sujeito, a cultura e a língua.  
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espaços como a biblioteca ou a casa dos alunos. No caso da 8ª série, o estudo e a pesquisa 

extraclasse eram realizados na perspectiva de construir conhecimentos para socializar nos 

seminários temáticos por meio de textos orais como debate, teatro, exposição oral, entre 

outros, sobre temas de relevância social.   

Quanto às atividades de leitura em sala de aula, inferimos que eram realizadas nas 

duas escolas a partir da ativação de algumas habilidades tais como: 

 ativar conhecimentos e experiências; 

 antecipar conteúdos ou propriedades dos textos; 

 localizar informações implícitas e explícitas nos textos; 

 checar hipóteses; 

 construir sentido para os textos; 

 confrontar ideias e opiniões; 

 ler nas entrelinhas;  

 construir inferências; 

 identificar o autor do texto e que papel social ele exercia no momento em que 

escreveu, que pontos de vista assumiu ao escrever, que veículo ou suporte 

contém o texto, como e onde esse veículo circula, que finalidade tem o texto. 

Entretanto, seja nas atividades de sala de aula ou nos seminários, o importante é 

que os alunos tiveram oportunidade para exercitar a criticidade, o diálogo com aquilo que 

liam e valorizar o que liam de acordo com os seus critérios próprios de valor, assumindo 

assim, a postura de leitores críticos, que possuem pontos de vista pessoais e que podem 

obviamente concordar ou não com aquilo que leem, discordando ou não do autor ou de 

suas propostas. 

 

3.2.4 - Mediação pedagógica nas interações de sala de aula 

  

O termo mediação provém do radical grego mésos e também do latim mediatio; o 

radical grego significa o que está colocado no meio, o ponto médio. Provindo do radical 

latino mediatio, o conceito de mediação significa intercessão ou intermédio, e refere-se às 

ações recíprocas que entre duas partes de um todo, melhor dizendo, significa o que está 

entre as duas partes e estabelece uma relação entre elas. É com base nesse conceito que 

discutiremos os modos de dinamização do discurso em sala de aula e a função do 

professor nesse processo.  
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Entendemos que a mediação pedagógica serve tanto como princípio organizador 

do saber a ser ensinado na escola, como meio para interferir nas práticas sociais mais 

amplas da sociedade em geral. Portanto, mediação, aqui, ganha contornos sociopolíticos, 

por considerarmos a escola como uma instância mediadora entre a sociedade e os alunos 

que se educam. Essa perspectiva exige que o professor de língua portuguesa se atualize no 

tocante às teorias sociointeracionistas da aprendizagem, pois, quanto mais atualizados 

nesse sentido, maiores serão as possibilidades de um ensino produtivo de língua, por meio 

da mediação pedagógica e das interações construídas em sala de aula. Isso nos remete ao 

educador Paulo Freire (2006, 2007), que defende uma mediação pedagógica que seja 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivadora. Para esse educador, “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

construção”. (1996: 136). 

A partir desses pressupostos, observamos a condução da leitura na sala de aula, 

para verificar a postura pedagógica das duas professoras. A postura tanto da PA como da 

PB pode ser caracterizada como uma postura centrada nos alunos, pois percebemos que, 

no processo de ensino-aprendizagem conduzido por elas é dispensada uma atenção 

significativa ao papel do aluno.  Essa postura se concretiza em uma metodologia marcada 

por processos dinâmicos de interação entre as professoras e os alunos, e, nessas 

interações, estão envolvidos os objetivos, os comportamentos estratégicos, a sequência 

das atividades e a estruturação da aula. Percebe-se que as interações construídas na sala 

de aula favorecem não apenas o processo de aprendizagem dos alunos, mas também a 

atuação das professoras, que, atentas às experiências e aos comportamentos dos alunos, 

percebem o momento oportuno para fazerem as suas intervenções. Infere-se que as 

interações ocorridas na sala de aula favoreceram não apenas o processo de aprendizagem 

dos alunos, mas também a atuação das professoras, porque, por meio dessas interações, 

elas puderam levantar algumas dificuldades de aprendizagem dos alunos e perceberem o 

momento oportuno para fazerem as suas intervenções didáticas.   

Afirma Possenti que 

 

não se aprende por exercícios, mas por práticas 

significativas. Essa afirmação fica quase óbvia se 

pensarmos em como uma criança aprende a falar com 

os adultos com quem convive e com seus colegas de 

brinquedos e interação em geral. O domínio de uma 

língua é o resultado de práticas significativas, 

contextualizadas. (POSSENTI, 1984:36). 
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Nesse sentido, as atividades realizadas em duplas ou grupos favoreciam também a 

interação dos alunos entre si e com os textos, num processo de negociação para chegarem 

a conclusões mais coerentes por meio da argumentação. Em síntese, pode-se concluir que 

os alunos das duas turmas citadas são vistos como sujeitos no processo de construção do 

conhecimento e foram amplamente ouvidos e constantemente estimulados à participação, 

por parte das professoras. Nessa perspectiva, as mesmas mediavam o conhecimento nas 

interações com os alunos, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa; por meio 

de perguntas, provocavam a reflexão, o pensamento crítico dos alunos e a negociação de 

significados e sentidos. 

As professoras favoreciam também a elaboração de argumentos, a exposição de 

ideias e sentimentos, a defesa de pontos de vista por parte dos alunos que, ao mesmo 

tempo, exercitavam a fala na perspectiva de desenvolver as habilidades referentes à 

oralidade. Nesse processo interativo, ganha o professor e ganham os alunos, pois as 

experiências aprendidas não servem apenas para a escola, mas, sobretudo, para a vida de 

ambos em sociedade. 

A afetividade na relação professor-aluno foi outro ponto identificado. Inferimos 

que essa relação afetiva entre ambos favorecia a conversa sobre temas relacionados a 

comportamentos e à vida dos alunos. Essa atitude lembra Curto (2008), que afirma: 

 

                                                     Um professor que sente prazer com sua tarefa, que se 

entusiasma ao ensinar, que se emociona com a 

linguagem escrita e que a usa com prazer comunica 

facilmente motivação a seus alunos. O contrário 

também. A atitude do professor frente à 

aprendizagem, frente à escrita e à leitura é 

fundamental. (CURTO, 2008: 86). 

 

Em relação à atenção dos alunos em sala de aula, reconhecemos que esta não 

depende apenas do seu grau de motivação; nesse sentido, cabe ao professor procurar 

conhecer a estrutura interna do assunto a ser ensinado e desenvolver a melhor sequência 

de apresentação, para assim, organizar espacial e temporalmente os estímulos que devem 

ser apresentados aos alunos. Em relação à escola, cabe-lhe oferecer condições adequadas 

ao processo ensino-aprendizagem. Quanto às professoras, observamos que ambas se 

colocavam à disposição dos alunos e analisavam as suas hipóteses através dos olhos 

deles. Quando o professor tem a capacidade de compreender internamente as reações do 

aluno, adquire uma consciência sensível à maneira pela qual o processo educativo e a 
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aprendizagem se apresentam. Dessa forma, acredita-se aumentar as probabilidades de 

uma aprendizagem significativa. 

Consideramos que a mediação nas interações de sala de aula pode se inscrever 

como uma ação socioeducativa que, além de ser fundamental no processo de 

aprendizagem, promove a reflexão e contribui para pensar sobre questões como a 

discriminação, a opressão e a exclusão em todas as suas manifestações. Dessa forma, 

colabora também para a formação de sujeitos conscientes, participativos e solidários. 

Entendemos que não se formam cidadãos com ações autoritárias, mas criando espaços, 

oportunidades, projetos e atividades, não apenas na sala de aula, mas, sobretudo, no 

interior da escola, através dos quais os alunos aprendam a dialogar, a respeitar o outro, a 

negociar conflitos, a conviver com as diferenças, a trabalhar em grupo, dentre outras 

habilidades sociais.   

Observamos que a mediação das professoras não se limitava apenas à sala de 

aula, mas também se estendia para outros espaços como o auditório da escola, nos 

momentos em que os seminários temáticos eram realizados. Esses seminários 

implicaram um trabalho coletivo em que os alunos se dividiam por grupos temáticos, sob 

a orientação da professora, para estudarem e planejarem a socialização de suas 

produções no auditório da escola, ampliando, portanto, os espaços de aprendizagem. O 

estudo dessas temáticas acontecia em horários organizados por cada grupo e, na sala de 

aula, os assuntos eram debatidos com a mediação da professora. Atividades como essas, 

do nosso ponto de vista, são fundamentais, no processo de desenvolvimento pessoal, 

social cognitivo dos alunos, uma vez que possibilitam a reflexão sobre temas atuais e 

colaboram na formação de sujeitos conscientes, participativos e solidários. 

Sabe-se que a escola tem como meta formar cidadãos; no entanto, para isso, é 

imperioso que se criem espaços, oportunidades, projetos interdisciplinares e atividades, 

tanto na sala de aula como em outros espaços da escola e da sociedade, para possibilitar 

que os alunos aprendam a dialogar, a respeitar o outro, a negociar conflitos, a conviver 

com as diferenças, a trabalhar em grupo, dentre outras habilidades sociais. 
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3.2.5 - Análise das atividades de sala de aula 

 

                                                                  “Os alunos não aprendem espontaneamente, nem por 

si mesmos. Aprendem reflexivamente, porque alguém 

os põe em situação de pensar. Portanto, o professor é o 

protagonista ativo da aprendizagem de seus alunos. 

Em primeiro lugar é quem decide o que é que deve ser 

ensinado, os conteúdos, os materiais, a organização do 

trabalho e da atividade, avaliação etc.”  

 

                                                                                     (Luiz Maruny Curto)  

 

Esse pressuposto de Curto serviu de base para o nosso processo de investigação, 

desde as entrevistas à observação das aulas. Reconhecemos, pois, que isso implica que o 

professor tenha bastante domínio de conhecimento, disponha de uma grande quantidade 

de ideias e habilidades nos procedimentos e nas estratégias de ensinar e lidar com os 

alunos, assim como atitudes, valores, hábitos e condições pessoais para o ensino. 

Portanto, teorias, experiência, arte, tecnologia, valores e atitudes, tudo isso são 

ingredientes necessários que, em cada professor, são combinados de diferentes modos. 

Assim, uma concepção moderna de linguagem e de aprendizagem, como a 

colocada nos documentos oficiais de língua portuguesa atualmente, requer não apenas 

aplicar certas fórmulas preestabelecidas, como também o exercício profissional 

competente, que inclui autonomia, capacidade de decisão e criatividade. Os materiais 

são apenas ideias, experiências, mas não receitas. São materiais para pessoas audaciosas 

e aventureiras (CURTO, 2008).  

Dessa forma, o professor deve estar em dia quanto aos temas que seu trabalho 

requer como: o que é aprender, o que é ensinar, o que é a linguagem escrita, o que é 

escrever e ler, qual a importância do texto oral na dinâmica das aulas, entre outros. 

Dessa forma, terá maiores e melhores condições para organizar as aulas não apenas para 

que os alunos escutem, mas também para que ele possa escutar o que os alunos dizem; 

para que os alunos discutam entre si e cooperem na resolução dos problemas; para que 

tenham maior autonomia em sua atividade. Entendemos que o conhecimento das teorias 

referentes ao ensino de linguagem e à aprendizagem é fundamental para o professor de 

língua portuguesa, entretanto, entendemos também, que cada professor faz uso dessas 

teorias e organiza o ensino à sua maneira.  
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Dito isso, passaremos a discutir a atuação das duas professoras na sala de aula, no 

que se refere ao ensino de leitura. Sabemos que cada professor tem sua forma própria de 

organizar o ensino e conduzir o trabalho em sala de aula. No entanto, observamos, no 

processo de investigação, muitos pontos comuns entre as duas professoras. Por isso, e 

com a pretensão de deixar mais clara a atuação de ambas em sala de aula, decidimos 

relatar e discutir os dados separadamente, embora, em alguns momentos, as duas sejam 

tratadas ao mesmo tempo. 

Iniciaremos, pois, pela condução das aulas da PA, atuante no 5º ano do ensino 

fundamental. Na primeira observação, verificamos que a mesma aproveitou um trecho 

de uma fábula de Esopo, intitulada A Lebre e a Tartaruga para iniciar o trabalho com 

uma sequência didática em torno do gênero fábula. Esse trecho foi retirado de uma prova 

institucional, realizada na semana anterior. No planejamento da sequência didática, a 

professora procurou integrar os conteúdos de leitura, produção de texto e pontuação, por 

ter percebido que a maioria dos alunos não soube ler e pontuar o texto corretamente. Eis 

o trecho do texto e as atividades realizadas a seguir. 

  

A lebre vivia a se gabar que era a mais veloz de todos os animais. Até que encontrou a 

tartaruga, que foi logo falando:   

   – Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora. 

   A lebre caiu na gargalhada e respondeu: 

   – Uma corrida? Eu e você? Essa é boa! 

 

Porém, antes da leitura do texto, a professora fez alguns questionamentos aos 

alunos, com o objetivo de motivá-los para a leitura, e, ao mesmo tempo, de levantar os 

seus conhecimentos prévios e criar expectativas para a leitura. A discussão centrou-se nas 

seguintes perguntas. 

 

 Quem conhece essa história? 

 Na opinião de vocês, a corrida realmente aconteceu? 

 Quem venceu a corrida? 

 Como termina a história? 
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Essa forma de discutir o texto antes mesmo da leitura é uma estratégia didática 

que pode favorecer, além do levantamento prévio e experiências dos alunos, o 

desenvolvimento da linguagem oral e a expressão pública dos alunos. 

A partir de então, a leitura foi realizada pelos alunos, e a atividade consistia em 

pontuar o texto, pois o mesmo foi entregue aos alunos sem nenhum sinal de pontuação. 

Essa atividade favoreceu o entendimento da importância de uma pontuação adequada 

para construir o sentido de um texto. Depois de terminada a tarefa, os alunos fizeram a 

leitura do texto para apreciação da professora e dos colegas e, nesse momento, 

perceberam que  havia divergências no significado que cada dupla tentou conferir ao seu 

texto. Em seguida, alguns questionamentos foram feitos pela professora, para mediar a 

discussão e aprofundar a compreensão dos alunos sobre o uso dos sinais de pontuação: 

 

 Em que situação se usa dois pontos? 

 Em que situação se usa o travessão? 

 E a exclamação? 

 Para vocês, o que é um diálogo? 

 

Como se vê, as respostas não eram dadas pela professora, mas encontradas pelos 

alunos, a partir da interação promovida pela mesma. Essa forma de levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos, utilizada pela professora, lembra Costa (2008), que 

afirma:   

 

               Dar oportunidade para que as crianças pensem 

significa partir de suas ideias, reconhecer sua lógica, 

mostrar-lhes suas limitações, trazer-lhes informação 

que as ajude a pensar mais e melhor. Aprender é 

ampliar as fronteiras do pensamento. Ensinar não é 

apenas transmitir informações a um ouvinte. É ajudá-lo 

a transformar suas ideias.   (CURTO, 2008:68). 

 

Para tanto, é preciso que o professor conheça os alunos, escute-os atentamente, 

compreenda seus pontos de vista e defina o melhor modo de ajudá-los a avançar fazendo 

com que a aprendizagem seja sempre significativa. Uma aprendizagem significativa é 

aquela que se incorpora a um pensamento e o modifica para melhorá-lo.Vale ressaltar que 

isso não significa que todos aprendam igualmente, pois seria impossível, mas que todos 

possam trabalhar reflexivamente e construir o pensamento de modo coletivo.  
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As atividades prosseguiram no dia seguinte, agora com produção de texto, 

objetivando que os alunos construíssem um final e uma moral para o trecho da mesma 

história. Para tanto, a professora promoveu inicialmente uma reflexão centrada em 

algumas questões como: 

 

 O que é uma fábula? 

 Releiam o início da história e pensem na continuidade. 

 Você vai deixar que a corrida aconteça ou não? 

 Quem vai vencer a corrida? 

 Como vai ser o final da história? 

 Usem a pontuação adequada. 

 

Essa atividade foi realizada em duplas. Por isso foi bastante debatida pelos alunos, 

uma vez que eles precisariam entrar em acordo sobre o sentido que iriam dar ao texto. 

Depois, cada dupla leu o seu texto para apreciação e avaliação coletiva, mas sempre com 

a mediação da professora. E, em seguida, a professora recolheu as produções para analisar 

em casa, no sentido de facilitar a reescrita das mesmas pelos alunos, a partir das 

observações feitas por ela.  

No terceiro dia de observação, a professora trouxe para os alunos um texto 

mimeografado com a história completa da lebre e da tartaruga e sugeriu uma leitura 

silenciosa com o objetivo de comparar a história original com a produzida por eles.  Eis o 

texto que a professora entregou para os alunos. 
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A lebre e a tartaruga 

 

 

Certo dia, a lebre desafiou a tartaruga  para uma corrida, argumentando que era mais 

rápida e que a tartaruga nunca a venceria. A tartaruga começou a treinar enquanto era 

observada pela lebre. 

Chegou o dia da corrida. A lebre e a tartaruga posicionaram-se e, após o sinal, partiram. 

A tartaruga estava correndo o mais rapidamente que conseguia, mas foi ultrapassada 

pela lebre que, visto já estar a uma longa distância da sua concorrente, se deitou a 

dormir. 

Enquanto a lebre dormia, não se dava conta de que a tartaruga se ia aproximando mais 

rapidamente da linha de chegada. Quando acordou, a lebre, horrorizada, viu que a 

tartaruga estava muito perto da linha de chegada. Assim, a lebre começou a correr o 

mais depressa que pôde, tentando a todo o custo ultrapassar a tartaruga. Não conseguiu. 

Após a vitória da tartaruga, todos foram festejar com ela. 

Moral da história: 

Não cruze os braços quando tudo estiver a seu favor. Não se pode desvalorizar os outros 

apenas pelo seu jeito, características ou forma de ser. 

(Esopo) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Tortoise_and_the_Hare_-_Project_Gutenberg_etext_19994.jpg
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Enquanto os alunos realizavam a leitura silenciosamente, a professora escrevia 

algumas perguntas no quadro, para mediar a discussão pós-leitura: 

 

 A corrida aconteceu? 

 Quem venceu a corrida? Por quê? 

 Como começou a história? 

 Como terminou a história? 

 O que você achou do comportamento da lebre? 

 Por que ela se comportou dessa forma? 

 E o comportamento da tartaruga? 

 Por que será que todos festejaram a vitória da tartaruga? 

 A quem esse “todo” se refere? 

 

Depois que a leitura foi discutida, os alunos copiaram as questões que mediaram a 

discussão no seu caderno para responderem individualmente.  

A sequência didática sobre o gênero fábula continuou na quarta aula observada, 

com o objetivo de ler a moral da história para construir inferência sobre algumas 

questões. Essa leitura foi realizada de forma compartilhada com os alunos, para a 

discussão acontecer à medida que iam lendo, uma vez que eles já conheciam a história. A 

discussão se deu em torno de algumas questões como: 

 

 O que podemos aprender com essa história? 

 O que significa a expressão: “não cruze os braços quando tudo estiver a seu 

favor”? 

 Por que não devemos avaliar os outros pelas aparências? 

 Você concorda que quem segue devagar e com constância sempre chega na 

frente? Por quê? 

 

A professora aproveitou esse momento para também refletir com os alunos sobre 

alguns princípios e valores.  

Na quinta aula observada, o conjunto de atividades planejadas pela professora em 

torno da fábula de Esopo foi finalizado com a exibição de um filme, com o objetivo de 

relacionar a história impressa com a história televisionada, que inclui cores e 
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movimentos. Antes, porém, da exibição do filme, os alunos foram solicitados a fazerem 

uma síntese oral da história. Ao término do filme, os alunos comentaram alguns 

elementos que não constavam na história impressa e, em seguida, a professora lançou os 

seguintes questionamentos: 

 O que há de semelhante e o que há de diferente no filme? 

 Qual dos dois textos vocês gostaram mais? 

 Por quê? 

Nesse momento, os alunos expuseram os seus pontos de vista, sempre justificando 

as respostas e explicitando o porquê de suas posições.  

Julgamos que as atividades realizadas nessa sequência didática possibilitaram a 

compreensão e a expressão de mensagens orais e escritas, levando em conta as diferentes 

intenções e contextos de comunicação. Depois, os alunos foram solicitados a continuar a 

leitura de outras fábulas, utilizando como recurso didático o seu próprio livro. 

Em uma diagnose realizada pelo CEEL, no início do ano, havia uma proposta para 

que os alunos do 5º ano escrevessem uma carta. No entanto, a maioria não conseguiu 

escrevê-la de acordo com as convenções e a estrutura composicional desse gênero. Foi a 

partir de então que a professora aproveitou essa situação para planejar e vivenciar outra 

sequência didática em torno desse gênero, priorizando as atividades de leitura e produção 

de texto. Antes da discussão sobre o gênero, a mesma fez a leitura do texto a seguir, com 

a finalidade de introduzir o estudo do gênero carta. 

 

Texto: A Magia das cartas 

 

         Apesar da concorrência (telefone, internet...), a carta continua firme e forte. Basta 

uma folha de papel, selo, caneta e envelope para que uma pessoa do Rio Grande do 

Norte, por exemplo, fique por dentro das fofocas registradas por um amigo em São 

Paulo, dois dias depois. 

“Adoro receber cartas, fico superansiosa para descobrir o que está escrito”, conta 

Lívia Maria da Cunha Leite, de 9 anos. Mas ela admite que faz tempo que não escreve 

nenhuma cartinha. “As últimas foram para a Angêlica e para um dos Programas do 

Gugu.” 
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Isabela Barroso, de 9 anos, lembra que quando morava em Curitiba, Paraná, 

trocava correspondências com sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. “Eu ficava sabendo das novidades e não gastava dinheiro com telefonema”. 

 

(O ESTADO DE SÃO PAULO – 25 /07/1998) 

 

    Como se vê, o texto, mesmo sendo uma notícia de jornal, desencadeou uma 

discussão sobre o gênero carta e sua função na sociedade atual, que convive com uma 

diversidade de mídias para fazer chegar as informações de forma rápida e eficaz. 

Algumas questões mediaram essa discussão, tais como: 

 

 Você já recebeu uma carta? 

 A carta foi enviada por quem?  

 De que lugar a carta foi enviada? 

 Você já escreveu uma carta?  

 Para quem você escreveu a carta? 

 Onde mora a pessoa que você escreveu a carta? 

 Há correio na sua cidade? 

  Como funciona? 

 

       Como a professora já havia trabalhado o gênero bilhete, aproveitou esse momento 

para discutir também com os alunos sobre semelhanças e diferenças entre bilhete e carta. 

Na aula seguinte, os alunos realizaram a leitura de uma carta individualmente para 

responder perguntas feitas pela professora. Vejamos o texto a seguir. 

 

Rio Branco, 07 de maio de 2001. 

Oi, Beatriz,  

 

Recebi na semana passada uma carta do nosso amigo Marcos. Ele não está 

mais morando em Salvador, o pai dele foi transferido para Aracaju. Ele me 

contou um monte de novidades, entre elas o sucesso que foi a feira de livros na 

escola em que ele estuda. Ele me falou, também, do livro que está lendo – O 

Menino Marrom. Eu já li esse livro; a professora deu no mês passado. A 
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História é super legal. É difícil imaginar alguém marrom e alguém cor de rosa, 

mas, quando a gente começa a ler o livro, entende tudo rapidinho e não quer 

mais parar. 

Nossa! Esqueci de perguntar sobre você. Escreva para mim contando as 

novidades. 

                                                                      1000 beijos, 

                                                                      Marcela 

 

      Enquanto os alunos realizavam a leitura do texto, algumas perguntas – que serão 

apresentadas a seguir – eram escritas no quadro pela professora e, após a leitura individual 

dos alunos, ela leu com eles as questões. Depois, pediu que os alunos lessem mais uma vez 

o texto em voz alta, e, logo após a leitura, os alunos formaram duplas para responderem 

por escrito as seguintes perguntas. 

 

 Quem escreveu a carta? Para quem a carta foi enviada?   

 Quando a carta foi escrita?   

 Onde Marcela mora? E a amiga dela?  

 Sobre o que Marcela conversou com Beatriz?  

 Qual o nome do livro que Marcela leu? 

 Sobre o que tratava o livro?  

 O que Marcela achou do livro? 

 Que pistas vocês encontraram para construir essa resposta? 

        

Veja-se que a discussão não se deu apenas no nível de interpretação do texto, mas 

também no da análise do gênero, pois o objetivo da sequência das aulas era desenvolver as 

habilidades dos alunos para a leitura e a escrita de cartas. Logo que os alunos terminaram 

as atividades, com a mediação da professora, apresentaram as suas respostas e defenderam 

os seus pontos de vista. A professora tinha sempre o cuidado de questionar as respostas dos 

alunos, no sentido de que os mesmos justificassem as suas respostas.  

A aula seguinte centrou-se na leitura de uma carta-resposta, com a finalidade de 

aprofundar o estudo desse gênero, e, ao mesmo tempo, realizar uma leitura comparativa 

dos assuntos do remetente e do destinatário das duas cartas. A professora continuou o 

trabalho com o mesmo gênero textual, mas agora em outra perspectiva: a leitura de uma 
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carta-resposta endereçada ao remetente da primeira carta, já conhecida pelos alunos. Para 

tanto, solicitou aos alunos a formação de duplas para a leitura e discussão do texto, a partir 

de alguns objetivos, tais como: 

 

 Identificar o assunto da carta e os interlocutores. 

 Realizar uma leitura comparativa dos assuntos do remetente e do 

destinatário. 

 Identificar o que havia de comum entre as duas cartas. 

 Explicitar a forma organizacional da carta. 

     

Durante a atividade, a professora circulava entre os alunos para ajudar os alunos a 

superar as dificuldades que iam apresentando no decorrer da tarefa. Ao final da aula, os 

alunos socializaram suas produções e discutiram as respostas para chegarem a consensos.  

Na aula seguinte deram continuidade às atividades da seguinte forma: a professora 

sugeriu a escrita de uma carta pelos alunos. Para tanto, antes da escrita, mediou uma 

discussão sobre as condições de produção desse gênero textual da seguinte forma: 

 

 Para quem vocês vão enviar a carta?  

 Vocês conhecem a pessoa?  

 Como vocês acham que devem se dirigir a ela?  

 Qual o tratamento adequado? 

  Que tipo de saudação usar? Por quê?  

 O que vão escrever para ela? 

  Como começar? 

 Com que finalidade? 

      

Em meio à a discussão sobre as questões acima, os alunos decidiram escrever uma 

carta para a autora do livro que foi socializado pela remetente da primeira carta, com as 

seguintes considerações, discutidas juntamente com a professora:  

 

 

 

 



 

132 

 

 Dizer como ficou sabendo do livro que ela escreveu. 

 Dizer sobre o que pensa sobre a maneira de agir do personagem. 

 Perguntar se ela já escreveu outro livro. 

  Pedir que ela enviasse um exemplar para a escola. 

 

Essa discussão das condições de produção da carta facilitou um pouco mais a 

realização da atividade. No entanto, observamos que a maioria dos alunos escreveu com 

bastante dificuldade. Nessa aula não foi possível que os alunos realizassem a leitura de 

suas produções, pois o tempo foi curto para a tarefa e eles foram solicitados a deixar a 

apresentação das suas produções para a aula do dia seguinte. A aula do dia seguinte foi 

iniciada com a leitura das cartas dos alunos, com o objetivo de promover uma avaliação 

coletiva, e, logo após, foi encaminhada a reescrita das cartas com a ajuda da professora. 

Para tanto, a professora lançou os seguintes critérios de avaliação: 

 

 Quem escreveu a carta. 

 Para quem a carta foi escrita. 

 Com que objetivo a carta foi escrita. 

 Para onde a carta foi endereçada. 

 Localizar elementos que fazem parte desse gênero como local e data, nome 

do remetente e do destinatário, despedida e assunto do texto. 

 

Essa reflexão possibilitou que os alunos avaliassem o seu próprio texto, e, ao 

mesmo tempo, já fossem se preparando para a reescrita da carta. Depois da análise 

conjunta das cartas, a professora sugeriu a reescrita, circulando e ajudando os alunos na 

melhora dos textos, bem como na adequação ao destinatário. Finalmente, os alunos, de 

forma democrática, escolheram uma das cartas para ser encaminhada para a autora do 

livro. As outras cartas foram organizadas em um painel para ser exposto na sala de aula. 

Percebe-se, pela atuação da PA, que ela planeja o seu trabalho didático de acordo 

com as orientações da Proposta Curricular do Município de Camaragibe, bem como em 

consonância com as teorias de ensino-aprendizagem de língua portuguesas defendidas na 

BCC/PE. A sua ação pedagógica lembra o conceito de Zona de Desenvolvimento de 

Vigotsky, que diz respeito à distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível de 
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desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas, sob a orientação 

de um adulto/professor experiente ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

Lembra também Paulo Freire (1996, 1997), quando este sugere uma mediação pedagógica 

dialógica, curioso, indagadora na relação professor/aluno.  

Para Freire, perguntas são estratégias para o conhecimento do mundo. Exigem 

respostas compartilhadas, discutidas e reveladoras da inquietação do educando diante do 

conhecimento. Em uma educação problematizadora, segundo Freire, não se transfere, mas 

se compartilha experiências e possibilita a construção de seres críticos conseguido através 

do diálogo com o educador, crítico também. A teoria antidialógica é característica das 

elites dominadoras. Já a teoria da ação dialógica, o diálogo faz parte da classe 

revolucionária e libertadora, onde os sujeitos se encontram para a transformação do mundo 

e das realidades. 

Evidencia-se, nesse sentido, que a PA fundamenta o seu trabalho didático na 

concepção de linguagem como atividade interativa, pois considera os alunos como sujeitos 

ativos no dinamismo de sala de aula, possibilitando, assim, a troca, o debate de ideias, a 

argumentação, o diálogo, na perspectiva de construção do conhecimento. Pode-se inferir 

que quanto mais o desempenho linguístico dos alunos é estimulado por meio de práticas 

interativas, maior será a autonomia para aprender e maiores as possibilidades de interação 

social. Esse objetivo está previsto nos PCN para o ensino de leitura. Diz o documento: 

 

                                A leitura é o processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensão e interpretação de texto, 

a partir dos seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 

linguagem. Não se trata de extrair informações, 

decodificando letra por letra, trata-se de uma atividade 

que implica estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. (BRASIL, 2000:53). 

 

Na prática de sala de aula, os objetivos de ensino de língua portuguesa foram, 

portanto, referenciados na relação entre sujeito e sociedade. Nesse sentido, concordamos 

com o que defende Cagliari (1995), que diz:  

 

O objetivo geral do ensino de língua portuguesa seria 

mostrar como funciona a linguagem humana, de modo 

particular, o português; quais usos que tem e como os 

alunos devem fazer para estenderem ao máximo esses 
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usos nas suas modalidades escrita e oral, em diferentes 

situações da vida. (CAGLIARI, 1995, p. 28).  

 

Para uma ação pedagógica produtiva e significativa, é necessário que o professor se 

atualize teórica e metologicamente sobre aspectos referentes à interação verbal e não-

verbal, e integre esses conhecimentos no seu plano de trabalho e na prática de sala de aula. 

Percebe-se, pelo exposto, que a PA faz opção por abordagens pragmáticas de linguagem, 

distanciando-se, portanto, de um ensino centrado em sentenças isoladas e sem 

contextualização, que apenas possibilita um aprendizado precário e improdutivo, 

contrariando, dessa forma, os novos paradigmas de linguagem e de aprendizagem. Por isso 

mesmo, adota uma postura interativa na sua atuação de sala de aula, postura essa que 

condiz com o discurso manifestado por ela nas entrevistas. 

A forma de atuação da PB na sala de aula coincide em muitos aspectos com a PA, 

mesmo porque ambas fazem a mesma opção metodológica pelo ensino-aprendizagem dos 

gêneros textuais. Entanto, isso não significa que uma seja “clone” da outra, pois cada uma 

possui o seu jeito próprio de ensinar, bem como autonomia para selecionar os conteúdos 

que consideram apropriados para alcançar os objetivos didáticos definidos no planejamento 

de ensino.  

Verificamos, através dos instrumentos de coleta de dados, que há uma estreita 

relação entre o papel que a PB assume em sala e as concepções  socinteracionistas de 

linguagem e aprendizagem manifestadas por ela na entrevista. É com base nessas teorias 

que a mesma faz opção por metodologias ativas, participativas e dialógicas do processo de 

ensinar e aprender. Nesse contexto, os alunos são vistos como sujeitos ativos no processo 

de construção do conhecimento. As aulas da PB possibilitavam partilhar experiências e 

saberes, mas isso se dava com muita dificuldade, pois a turma era bastante numerosa, 

formada por mais de 50 alunos; além disso, havia conversas paralelas que desviavam a 

atenção da turma na interação com a professora. 

Embora com essa dificuldade, a professora se distanciou da abordagem tradicional 

em que os alunos trabalham de maneira disciplinada pelo professor, em que se privilegia 

uma modalidade específica de interação social: aquela que se dá entre professor e aluno, 

decorrente da noção de que a transmissão cultural se dá sempre do mais sábio (professor) 

ao menos sábio (aluno). Percebeu-se que a atuação pedagógica com base na vertente 

sociointeracionista possibilitou maneiras diversas para se abordar o conhecimento de forma 

a superar as limitações e respeitar as especificidades dos alunos. Nesse sentido, a PB parte 
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do princípio de que os alunos não são iguais, pois as informações disponíveis a cada um 

são distintas, assim como suas estratégias de pensamento e ação. Essa diversidade que 

caracteriza os alunos é fundamental para a própria interação social que é realizada em sala 

de aula. Isso porque sem essa desigualdade não seria possível a troca, e consequentemente, 

o alargamento das capacidades cognitivas e discursivas dos alunos, pelo esforço partilhado, 

na busca de soluções comuns. Nessa perspectiva, o pensamento crítico, a negociação de 

ideias, a argumentação e o diálogo foram pontos fortes na dinâmica de sala de aula e, ao 

mesmo tempo, garantia da assimetria nas relações estabelecidas entre os alunos, evitando, 

assim, que uns se calassem, outros apenas obedecessem e outros dominassem o debate.  

Dessa forma, a sala de aula se transformou em um espaço de diálogo e 

argumentação, ou seja, lugar privilegiado para a sistematização e articulação do 

conhecimento na construção do saber. Isso nos remete à psicologia sócio-histórica de 

Vygotsky, que traz em seu bojo a concepção de que todo ser humano se constitui enquanto 

ser humano pelas relações que estabelece com os outros.  

Afirma a professora em tela, na entrevista, que a organização do ensino em 

sequências didáticas possibilita o planejamento das etapas do trabalho, de modo a permitir 

a exploração de diversos exemplares do mesmo gênero, estudar as suas características 

próprias, função e finalidade, bem como conhecer o grau de conhecimento que os alunos 

já possuem sobre o gênero. Essa forma de conduzir o ensino também favorece o 

desenvolvimento de habilidades referentes aos diversos eixos que organizam o ensino de 

língua portuguesa: oralidade, leitura escrita e análise linguística, e, ainda, a construção e 

reconstrução de conhecimentos interdisciplinares. 

Na escola estadual em que a PB trabalha, o espaço de aprendizagem não se limita 

apenas à sala de aula, pois lá são desenvolvidos também projetos interdisciplinares para 

discutir temas sociais relevantes, como racismo, preconceito, homofobia, trabalho e 

consumo, entre outros. Assim, os alunos da 8ª série realizavam pesquisas e estudos sobre 

esses temas, que eram apresentados em seminários realizados na própria escola por meio 

de gêneros orais como: exposição oral, debate, depoimento, entrevista e teatro.  

Passaremos agora à análise e discussão de algumas atividades realizadas na sala de 

aula pela professora da 8ª série em torno de alguns gêneros textuais.  

Na primeira observação realizada, a professora sugeriu a leitura de um texto de 

Beatriz Teixeira, com o título: Quem são eles?. Porém, antes da leitura propriamente dita, 

a professora apresentou o título do texto e o nome da autora e perguntou: 
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 Vocês conhecem essa autora? 

 O que sugere esse título? 

 Qual será o assunto do texto? 

 A autora pergunta: quem são eles? 

 A palavra “eles” no título a quem se refere? 

 

A partir de então, a leitura foi realizada de forma compartilhada pelos alunos e 

pela professora, parágrafo por parágrafo e, em cada parágrafo, havia uma parada para 

discutirem trechos do texto e para identificar a ideia central. Um trabalho colaborativo de 

leitura como esse pode trazer grandes vantagens para os alunos, uma vez que proporciona 

a discussão de pontos de vista, a resolução conjunta de problemas e a partilha de 

experiências de leitura. Além disso, convoca a uma forte interação do leitor com o texto e 

com os outros leitores, ao mesmo tempo, mobiliza diversas estratégias como: previsão, 

questionamento e resumo. Essa forma de atuação da PB favorece, ainda: a antecipação do 

conteúdo do texto; o monitoramento do processo de leitura e a confirmação das 

expectativas iniciais; a identificação de palavras difíceis ou de sequências textuais 

complexas; a discussão com colegas para resolução de obstáculos de leitura; a elaboração 

de perguntas pelos próprios alunos para avaliar a compreensão do texto por parte dos 

colegas; a identificação dos principais tópicos ou fatos do texto, entre outras estratégias. 

Em se tratando da leitura compartilhada, diz Solé (1998): 

 

                                                   a ideia que preside as tarefas de leitura compartilhada é, 

na verdade, muito simples: nelas, o professor e os 

alunos assumem – às vezes um, às vezes os outros – a 

responsabilidade de organizar a tarefa de leitura e de 

envolver os outros na mesma . (SOLÉ, 1998, p. 118). 

 

Na aula seguinte, o texto foi retomado para uma leitura com a finalidade de 

responder por escrito questões sobre o texto, referentes aos objetivos definidos pela 

professora, tais como ler o texto para identificar tipo de narrador, personagens, 

características dos personagens, ideia central e ideias secundárias. Como a duração da 

aula é de cinquenta minutos, os alunos não terminaram a atividade, que ficou para a aula 

seguinte. Vejamos então o texto:  
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Quem são eles? 

 

Espremidos entre a infância e a adolescência, os pré-adolescentes vivem a 

dualidade dessas duas fases de vida a um só tempo. 

Quando os pais querem que eles façam alguma coisa, lá vem o discurso: “Você já 

é bem grandinho”, mas quando os pais não querem liberá-los para ir a algum lugar ou 

fazer determinada coisa tascam: “Você ainda é muito novo, não pode”! Afinal, são 

muito novos ou já cresceram? Esse é apenas um exemplo da dificuldade de ser pré-

adolescente, ou melhor, de ser quase adolescente, pois o termo pré-adolescência não é 

reconhecido cientificamente. 

Eles estão na faixa entre os 10 e 13 anos, vivem enorme diferença de maturação, 

não só sexual quanto psicológica, entre meninos e meninas e até dentro do mesmo sexo e 

vivem entre alegria infantil da falta de responsabilidades e a tão sonhada adolescência, 

quando algumas “regalias” do mundo adulto lhes são permitidas. 

Em conversa com Thiago, 12 anos, Cecília, 11, e Frederico, 10, a gente pode ver 

um pouco do perfil dessa moçada que vive nesse hiato entre a infância e a adolescência. 

Eles mesmos admitem que, dependendo da situação, sentem-se crianças ou 

adolescentes. “Às vezes me incomoda ver que meus pais não acreditam que eu posso 

fazer algumas coisas. Se quero ir sozinha ao shopping, não posso. Mas, se quero brincar 

de boneca, eles falam que sou grande”, conta Isabela. 

Para Fernanda, a preocupação dos pais se divide entre a ameaça da violência real e 

um pouco de neura. “Os pais são muito imaginativos só pensam que coisas ruins vão 

acontecer”, emenda Thiago. 

Frederico se queixa de não poder ir às reuniões de grupo sozinho, Cecília não tem 

autorização para andar de ônibus sozinha e por aí vai. Porém, todos reconhecem que dá 

pra entender a preocupação dos pais e que, levando-se em conta a forma como foram 

criados, hoje são até liberais. 

 

(O Estado: Caderno feminino: Belo Horizonte, 2000) 

 

Pela terceira vez, o texto foi retomado com o objetivo de discutir os seus 

propósitos implícitos e explícitos. E, finalmente, a sequência didática foi concluída com a 
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elaboração de uma síntese por escrito pelos alunos, de forma a expressar seus pontos de 

vista sobre os propósitos do texto. 

A sequência de atividade relatadas acima lembra Solé (1998), quando esta diz:  

 

     Ajudar os alunos a aprender pressupõe ajudá-los a 

estabelecer o maior número possível de relações entre 

o que já sabem e o que lhes é oferecido como novo. 

Quanto mais geral e simples for a nova informação, 

mais simples será esse processo, pois é de se esperar 

que o aluno possa relacionar seu conhecimento prévio 

com algo pouco específico, detalhado e complexo 

quando já possui um referencial explicativo sobre o 

mais geral. (SOLÉ, 1998, p. 81). 

 

Em outra aula, a professora apresentou uma proposta de trabalho com o gênero “resumo 

de fatos”. Selecionou vários fatos retirados de revistas, jornais e livros. Para ilustrar a 

referida proposta, discutiremos a seguir atividades relacionadas a alguns desses fatos. 

Para introduzir o conteúdo, a docente iniciou a aula com uma conversa sobre o gênero 

textual em questão, lançando questionamentos para interagir com os alunos. Essa pré-

leitura tinha como objetivo levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero 

e, ao mesmo tempo, criar expectativas para a leitura do texto. Citamos abaixo os 

questionamentos levantados. 

 

 O que é um resumo?  

 E um resumo de fatos?  

 Vocês já fizeram algum resumo? 

 Que fatos vocês presenciam atualmente nas mídias? 

 Em que contexto esses fatos acontecem?  

 Por que e para que acontecem?  

 

Esse procedimento de conduzir os alunos a antecipar informações sobre o tipo de 

texto que vão ler também é uma forma de lhes proporcionar conhecimentos úteis para a 

tarefa. Nesse sentido, afirma Solé (1998):  
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                                                           “saber que vamos ler um conto, um texto expositivo, 

uma notícia ou instruções permite que nos situemos 

diante da leitura. Essa informação vai orientar os 

alunos para que eles saibam se se trata de um 

conteúdo real ou de ficção; se nos informa sobre algo 

que aconteceu recentemente ou se ao contrário, 

descreve fatos do passado”. (SOLÉ, 1998, p. 105). 

 

Em outra aula, a professora retomou a discussão sobre o gênero e desta vez 

copiou-o no quadro e pediu que os alunos lessem e depois copiassem no caderno. A 

leitura tinha como objetivos:  

 Checar a informação principal do texto. 

 Classificar as informações secundárias. 

 Reconhecer os tempos dos verbos. 

 Identificar e classificar os advérbios. 

Vejamos agora o resumo. 

 

“Como acontece todos os anos, os amigos de Maria, funcionária de uma importante firma, 

fizeram na sala do gerente de vendas, uma grande festa durante a tarde de ontem em 

comemoração a seu aniversário”. 

 

Para verificar a compreensão dos alunos sobre o texto, a professora perguntou. 

Quem participa no acontecimento? O que acontece? Onde e como acontece? Com quem 

acontece? Em outra aula discutiu-se sobre alguns elementos básicos de uma narração, 

como: 

 

O quê? - fato narrado 

Quem? - personagem principal e anti-herói 

Como? - o modo como os fatos aconteceram 

Quando? - o tempo dos acontecimentos 

Onde? - local onde se desenrolou o acontecimento 

Por quê? - a razão, motivo do fato 

Por isso: - a consequência dos fatos 
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A professora deu continuidade ao trabalho com o gênero, propondo aos alunos 

uma tarefa com o seguinte encaminhamento: reescreva a informação central, 

acrescentando informações secundárias com ideias de tempo, lugar, causa e aposto. 

Depois solicitou que fosse dado um título às novas construções. Os períodos fornecidos 

para a atividade foram os seguintes:  

a) “O presidente de uma das potências mundiais ordenou um ataque aéreo de grandes 

proporções.” 

b) “A construção de uma sociedade democrática é dever de todos os cidadãos 

brasileiros.” 

c) “Neste país seria necessário que se promovesse a alfabetização de adultos para que 

eles se sentissem mais integrados à comunidade.” 

Em seguida, todos fizeram uma discussão sobre os temas, momento em que os 

alunos socializaram acontecimentos e pontos de vista sobre os temas, negociaram 

significados e sentidos e exercitaram a fala. Como se vê, as atividades parecem simples, 

no entanto, a riqueza está nas interações construídas na sala de aula. Por meio delas, 

foram trazidos a debate temas como: alfabetização de adultos, democracia, cidadania, 

violência entre nações, entre outros. 

A sequência didática sobre o gênero “relato de fatos” foi concluída com a 

produção de um texto, que foi realizada em casa, pois essa atividade não poderia ser feita 

em uma aula de cinquenta minutos. Os alunos escolheram um tema entre dois 

apresentados pela professora. 

 Cuidar das crianças é cuidar do futuro do Brasil. 

 Lugar de criança é na escola. 

 O Brasil está perdendo o seu maior bem para as drogas: os jovens. 

Antes, porém, a professora realizou-se um debate sobre os temas na sala de aula. 

As interações foram construídas a partir das questões:  

 

 Por que é importante cuidar das crianças?  

 As crianças têm direito de receber todos os cuidados necessários à vida?  

 O que vocês entendem por drogas?  

 Quais as consequências de quem usa drogas? 

 Vocês concordam que os jovens estão se perdendo nas drogas?  
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Como podemos ver, as duas professoras organizam as aulas não apenas para que 

os alunos escutem, mas também para que eles exponham suas ideias e pontos de vista. 

Ambas as docentes favorecem a discussão dos alunos entre si e a cooperação na resolução 

de problemas, bem como uma maior autonomia na realização das atividades. 

Na aula seguinte, a professora recolheu as produções dos alunos para corrigi-las 

em casa. Várias observações foram feitas nos textos dos alunos para que os mesmos 

refletissem sobre as suas dificuldades de expressar por escrito. Em seguida realizaram a 

reescrita dos seus textos. Em outra aula, os alunos realizaram a leitura dos seus textos 

para serem apreciados pelos colegas e pela professora. 

Um fato que nos chamou a atenção tanto na atuação da PA como da PB é que 

ambas organizam as aulas não apenas para que os alunos escutem, mas também para que 

elas possam escutar o que os colegas pensam e dizem, atitude esta que favorece não 

somente a discussão dos alunos entre si, mas a cooperação na resolução de problemas e 

maior autonomia nas atividades. 

O currículo foi outro gênero trabalhado na 8ª série. A professora aproveitou uma 

discussão sobre cidadania e trabalho que estava acontecendo nos seminários temáticos da 

escola, para introduzir esse gênero, uma vez que se tratava de alunos já situados no 

mundo do trabalho. Para motivá-los para a leitura do texto, foi realizada uma pré-leitura. 

A interação se deu a partir das seguintes questões: 

 

 Vocês sabem o que é um currículo?  

 Qual a função de um currículo? 

 Como construir um currículo? 

 

Depois foi exibido um vídeo sobre alunos aprendizes. A leitura de um currículo 

foi a segunda etapa dessa atividade, realizada com o seguinte encaminhamento: ler o texto 

para identificar autor, finalidade, para onde foi encaminhado o currículo e as 

características básicas desse gênero. Na terceira etapa, realizou-se inicialmente uma 

discussão sobre o que deveria constar de um currículo e, sobretudo, quem seriam os 

interlocutores, para criar as condições de produção. (nome do autor, dados pessoais, nome 

da empresa para onde seria encaminhado, suporte, finalidade, experiências profissionais 

etc.). 
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Percebeu-se, nas aulas das duas professoras, que a ênfase das atividades, de modo 

geral, recai no uso comunicativo da linguagem. Trata-se, portanto, de aprender a falar e a 

escutar, a ler e a escrever, a expressar as possibilidades comunicativas e a refletir sobre a 

linguagem. E mais, trata-se de identificar situações e intenções comunicativas como 

meios de aprendizagem.  

É nessa perspectiva que os documentos curriculares oficiais atuais organizam o 

ensino de português no nível fundamental em torno de quatro blocos de conteúdos: 

comunicação oral, comunicação escrita, análise e reflexão sobre a própria linguagem e 

sistemas de comunicação verbal e não-verbal. Observam-se, nessa proposta, a ênfase do 

valor comunicativo da língua e a prioridade clara para que se aprenda a falar, a escutar, a 

ler e a escrever nos níveis básicos de ensino.  

Em síntese, pode-se dizer que a didática e o uso de procedimentos de leitura, tanto 

da PA como da PB, permitiram constatar o que ia sendo lido, tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do desconhecido, assim como buscar no 

texto a comprovação das suposições feitas. E ainda, manifestar na prática que, antes de 

tudo, as diferentes modalidades de leitura devem corresponder a diferentes finalidades ou 

propósitos das atividades. Inferimos que, a pretensão com o ensino de língua portuguesa 

era que os alunos desenvolvessem capacidades pessoais que são fundamentais para 

viverem em sociedade. Entre essas capacidades básicas, o domínio da linguagem oral e 

escrita tem lugar relevante.  

Nesse sentido, explica Curto (2008): no caso do ensino de língua portuguesa, a 

ênfase está na comunicação, no intercâmbio, no uso de diferentes códigos a serviço da 

expressão ajustada ao contexto. E acrescenta o autor que 

                                                         a linguagem oral, a linguagem escrita e os sistemas de 

comunicação não-verbal relacionam-se entre si na 

comunicação para expressar sentimentos, desenvolver a 

sensibilidade, comunicar mensagens, representar, obter 

prazer, compartilhar significados, atribuir sentido e 

conhecer a realidade. (p. 104). 

 

Finalmente, além dos pontos discutidos anteriormente, gostaríamos de destacar 

mais dois referentes ao que observamos e que, do nosso ponto de vista, são de fundamental 

importância no processo de ensino e aprendizagem. O primeiro diz respeito à boa relação 

entre as professoras e os alunos, à forma de se comunicar, de se relacionar afetivamente, 
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observar, interagir, dinamizar, instruir. O segundo refere-se à mediação pedagógica nas 

interações de sala de aula. Esta pode ser caracterizada como uma ferramenta fundamental 

para solucionar problemas de ordem educativa pelas duas partes (aluno e professor), 

movidas ambas pelo diálogo, para encontrar alternativas significativas e satisfatórias de 

compreensão e aprendizagem, sendo as professoras as pessoas que auxiliavam na 

construção desse diálogo. 

Entretanto, reconhecemos que o processo educativo não se limita apenas à sala de 

aula. A socialização dos saberes acumulados historicamente pela humanidade e a formação 

de valores e atitudes voltados para o exercício pleno da cidadania são finalidades da 

educação formal e, para tanto, todos os espaços da escola devem ser vistos como espaços 

educativos. Ao articular a organização escolar às finalidades educacionais, a escola estará 

garantindo, na prática, a consecução do seu projeto político-pedagógico. Felizmente, foi 

possível identificar isso, principalmente na escola da rede municipal de Camaragibe, que é 

uma escola de pequeno porte e possui uma equipe gestora sintonizada com o processo de 

ensino-aprendizagem. Já a escola da rede estadual possui uma estrutura razoável, mas, 

além de ser de grande porte, atende a todas as modalidades de ensino e a sua equipe 

gestora oferece poucas condições de trabalho aos professores, para que estes possam atuar 

de forma eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 
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Iniciamos este trabalho a partir de duas hipóteses. A primeira era a de que um 

número significativo de alunos do ensino fundamental não consegue desenvolver as 

habilidades de leitura crítica e proficiente devido à utilização de metodologias baseadas 

numa concepção de linguagem e leitura que considera o aluno um sujeito passivo. Na 

leitura assim caracterizada, o leitor não dialoga com o autor do texto para conferir sentido 

àquilo que lê, limitando-se apenas à decodificação do que está explicitamente colocado no 

texto. A segunda hipótese era a de que se o professor de língua portuguesa compreende a 

natureza da linguagem e conhece as melhores formas de ensiná-la, haverá maiores 

possibilidades de um ensino construtivo de leitura, que favoreça a construção do sentido 

dos textos e a formação de leitores proficientes.  

Por essa razão, selecionamos duas escolas do ensino fundamental de Pernambuco, 

entre aquelas cujos alunos conseguiram obter melhores níveis de desempenho em leitura, 

na perspectiva de compreender o que há de novo nessas escolas que as faz se destacar em 

comparação com as demais.  

Com base nessas hipóteses, realizamos nosso processo de investigação, no sentido 

de verificar a abordagem didática da leitura no ensino de língua portuguesa nessas duas 

escolas, com os seguintes objetivos: identificar as concepções de linguagem e língua que 

fundamentam o ensino de leitura; analisar os procedimentos didáticos para o ensino de 

leitura; verificar se a ação do professor conduz à descoberta dos significados e sentidos 

dos textos.  

Verificamos que as duas professoras, uma do 5º ano e outra da 8ª série, organizam 

o ensino em sequências didáticas para o estudo dos gêneros textuais. Para tanto, 

fundamentam-se em teorias interacionistas da linguagem, as quais concebem a língua 

como atividade de interação social e o texto como ação entre interlocutores que se 

organiza em gêneros textuais para atender a finalidades sociocomunicativas específicas. O 

diálogo se constituiu, assim, como base de todo o processo ensino-aprendizagem e a sala 

de aula se configurou como um espaço de interação, reflexão e argumentação, de modo a 

favorecer o exercício da escuta, da fala, da leitura e da escrita, bem como a formação dos 

alunos enquanto sujeitos do processo.  

A leitura com base nessa concepção propicia que o professor aborde outros temas, 

sem menosprezar o ensino da norma socialmente privilegiada da língua. Segundo Bakhtin 

(1986), a língua assume, no contexto interacionista da linguagem, um papel essencial, já 

que ela “atua” como expressão das relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito 

dessa luta, e servindo ao mesmo tempo de instrumento e de material. De instrumento, 



 

146 

 

pelo fato de que por meio dela nos expressamos, e de material, pelo fato de que o ato de 

se expressar sugere aos interlocutores uma reflexão. 

Assim, reconhecemos que o trabalho com os diferentes gêneros textuais, em 

contraposição a um trabalho baseado em diferentes tipos de texto, definidos apenas por 

sua estrutura e forma, é mais satisfatório, tendo em vista o desenvolvimento das 

capacidades discursivas. 

Reconhecemos que muitas outras observações e reflexões caberiam ainda neste 

trabalho. Porém não foi nem poderia ser a nossa pretensão esgotar essa reflexão aqui, 

dada a amplitude do assunto; no entanto, pretendemos prosseguir nesses estudos, uma vez 

que o processo de atualização do conhecimento é contínuo, principalmente para aqueles 

que, como nós, atuam no processo de formação de professores e regência de aulas.  

Fica evidente que as reflexões aqui apresentadas são uma indicação de que o 

ensino de língua portuguesa não pode mais se resumir apenas ao processo de apropriação 

de um código linguístico. Embora reconhecendo que o ensino de língua portuguesa está 

em processo de mudança, no nosso ponto de vista, o desafio da educação linguística ainda 

continua no sentido de tornar a maioria dos estudantes mais competentes para que possam 

ler e entender aquilo que está registrado no mundo, nas diferentes situações de 

comunicação e interlocução em que, como cidadãos, estão inseridos.  

Sabemos, todavia, que isso não depende apenas dos professores regentes, mas 

também da gestão escolar e dos pais ou responsáveis pelos alunos. Percebe-se, por um 

lado, que os professores não são ouvidos nas suas reivindicações, e, por outro, não parece 

ser preocupação da gestão da escola organizar as turmas com um número adequado de 

alunos, que possibilite a interação positiva entre alunos e professores nas aulas, bem como 

um atendimento individual por parte dos professores. A escola estadual que se constituiu 

campo empírico do nosso trabalho, por exemplo, organiza as turmas com mais de 

cinquenta alunos, e, por conta disso, acreditamos que há prejuízo na aprendizagem dos 

mesmos, como também um desgaste incalculável dos professores. E assim, ao invés da 

escola se constituir em um espaço prazeroso de convivência social, transforma-se em um 

lugar de incômodo tanto para os professores, como para os alunos.  

Tendo em vista que o nosso trabalho objetivou mais o ensino do que a 

aprendizagem ficou uma questão que merece ser investigada: o procedimento 

metodológico de sequências didáticas se constituiu em estratégia de ensino de língua 

portuguesa, mas será que esse procedimento metodológico é garantia de aprendizagem? 
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ANEXO 1 

Aspectos privilegiados na análise dos dados  

 

Aspectos  Questionário/ 

Entrevista 

Observação Análise 

documental 

 

1. Concepções de linguagem, 

leitura e ensino-aprendizagem de 

leitura 

X 

    

  

 

2. Fundamentos teóricos e 

metodológicos referentes ao 

ensino de língua portuguesa e de 

leitura 

  X 

 

 

 

3. Objetivos didáticos  X  

4. Procedimentos metodológicos   X  

5. Competências/habilidades 

pretendidas 

  X  

 

6. Mediação das professoras e 

interação com os alunos 

  X  

 

7. Condução das aulas (passo a 

passo) 

  X  
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ANEXO 2 

 

Questionário/entrevista 

 

Nome (opcional):_________________________________________________________ 

Formação:______________________________________________________________ 

Escola:_________________________________________________________________ 

Disciplina que leciona_____________________________________________________ 

Tempo de profissão_______________________________________________________ 

 

 

  1. Você gosta de ler?  

 

 

  2. Para você, o que é leitura? 

 

 

  3. Com que objetivos a leitura é trabalhada na sala de aula? 

 

 

  4. Você planeja o ensino de leitura? 

 

 

  5. Como você conduz o trabalho de leitura em sala de aula? Dê exemplos. 

 

 

6. Os alunos costumam se manifestar oralmente nas aulas de leitura? Como é a 

participação deles?  

 

 

  7. Você utiliza alguns critérios de seleção dos textos? Quais? 

 

 

  8. Você avalia a aprendizagem de leitura dos seus alunos? Com que objetivo, de que 

forma e em quais momentos? 
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ANEXO 3 

 

Protocolo de observação das aulas 

 

Dia da observação: 

Local da observação: 

Duração da observação: 

Característica da amostra: 

 

ANOTAÇÕES DESCRITIVAS 

 

ANOTAÇÕES REFLEXIVAS 
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ANEXO 4 

 

Aspectos analisados na Base Curricular Comum para o Estado de Pernambuco 

 

Aspectos  Descrição 

1. Princípios orientadores do 

ensino de língua portuguesa 

  Princípios que consideram as modalidades oral e 

escrita da língua e, nelas, as habilidades de compreensão 

e produção. 

2. Concepção de linguagem Linguagem como atividade de interação social, pela qual 

os interlocutores atuam, por meio de diferentes gêneros 

textuais, expressando e criando os sentidos que marcam 

as identidades individuais e sociais de uma comunidade. 

3. Concepção de língua 

 
 que o estudo e a pesquisa da língua sejam vistos 

como uma forma de interação social, em uma 

condição marcadamente dialogal; 

 que a língua seja percebida como uma forma de 

atuação social, pela qual as pessoas intervêm nas 

diversas situações cotidianas, com a finalidade de 

realizar alguma ação; 

 que a língua seja vista como uma atuação funcional, 

para atender as diferentes intenções dos 

interlocutores; 

 que a língua seja entendida como uma atuação 

contextualizada e historicamente situada, inserida, 

portanto, em uma situação particular de interação e 

nunca “despregada” das condições concretas de uma 

determinada prática social. 

4. Objeto de ensino O texto oral e escrito, na sua produção e recepção. 

5. Objetivo do ensino de língua 

portuguesa 

O desenvolvimento e a ampliação das competências 

relacionadas às atividades do uso oral e escrito da língua, 

em situações reais de interação social. 

6. Tipos de avaliação  Avaliação formativa, inclusiva e processual. 
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ANEXO 5 

 

Aspectos analisados na Proposta Curricular do Município de Camaragibe 

 

Aspectos  Descrição 

1. Princípio fundante  Fundamenta-se no princípio sociointeracionista 

2. Objeto de estudo Os gêneros textuais 

3. Concepção de linguagem Linguagem como atividade de interação social 

4. Objetivo do ensino de leitura Ler textos de diferentes gêneros, com finalidades 

diversas, emitindo opinião crítica acerca do conteúdo 

5. Princípios metodológicos Perspectiva interacionista, que considere os objetivos 

de ensino, as práticas de linguagem dos diferentes 

grupos sociais, os saberes e habilidades já 

desenvolvidos e os que precisam ser objeto de ensino 

6. Procedimento metodológico Sequências Didáticas ou Projetos Didáticos, a partir de 

gêneros pertencentes aos seguintes agrupamentos: 

 textos destinados  à documentação e 

memorização das ações humanas 

 textos destinados à expressão da cultura literária 

ficcional 

 textos destinados à indicação de instruções e 

prescrições 

 textos destinados à transmissão e construção de 

saberes da esfera científica 

 textos destinados à discussão sobre temas 

controversos ou convencimento de pessoas sebre 

determinado ponto de vista ou sobre a adoção de 

determinado comportamento 

 textos de tradição oral, poemas e músicas 

 textos destinados à organização do dia a dia e 

tarefas cotidianas 

 textos não-verbais 
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