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O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do Universo.  

Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência, as coisas e os  
eventos.  

O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de  
existir.  

Recuso-me a viver num mundo sem sentido.  
Precisamos buscar o sentido.  

Pois isso é próprio da natureza do sentido: ele não existe nas coisas,  
tem que ser buscado,  

numa busca que é sua própria fundação.  
Só buscar o sentido faz, realmente sentido.  

Tirando isso, não tem sentido.  
Paulo Leminski  
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RESUMO 
 

Ao entendermos que a educação é uma prática de intervenção na realidade 
social, mas que, por si só, não é suficiente para realizar modificações organizacionais 
na sociedade, devemos apreendê-la como um fenômeno multidimensional, composto 
por um conjunto complexo de perspectivas e enfoques. É imbricado à política 
educacional brasileira que visa, prioritariamente, à melhoria do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que a prática docente, em seu cotidiano, 
procura garantir, em essência, dois ofícios do magistério: cumprir com sua função de 
ensinar a todos, e com qualidade, o conhecimento científico elaborado e acumulado 
pela humanidade, e garantir que seus educandos melhorem seu desempenho e de sua 
escola, por consequência, nas avaliações de larga escala. Esta pesquisa, vinculada ao 
Observatório da Educação (UNIOESTE/ INEP/CNPq) e ao projeto de pesquisa 
“Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações 
voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do 
Paraná da Universidade do Oeste do Paraná, compreende que a oferta de formação 
contínua aos docentes pode se materializar num instrumento valioso e eficaz na 
melhoria da qualidade do ensino no país. Partindo desses pressupostos, 
problematizamos nossa pesquisa com as seguintes indagações: A formação 
continuada pode interferir na ação pedagógica? De que forma? E ainda: Quais as 
implicações da(s) concepção(ões) de leitura dos professores nas ações pedagógicas? 
Diante dessas interpelações e subsidiada pelas teorias sobre leitura, a partir dos 
princípios teóricos da Linguística da Enunciação, da Linguística Aplicada e da 
perspectiva sócio-histórica de ensino-aprendizagem, através da concepção 
interacionista de linguagem, objetivamos lançar um olhar sobre o processo de 
Formação Continuada desenvolvido no município de Diamante do Sul em 2011 e, 
entremeio, a concepção de leitura dos professores participantes. Essa investigação tem 
o objetivo de compreender como a formação continuada interfere nas ações 
pedagógicas de leitura de professores de 5º ano do Ensino Fundamental I. Inscrito sob 
a égide da Linguística Aplicada, sustentamos esse trabalho na abordagem qualitativa, 
de base etnográfica, uma vez que adentra no cenário da sala de aula. A partir dos 
dados gerados, foi possível, por vezes, evidenciar no discurso dos professores marcas 
de uma concepção interacionista de leitura/linguagem, contudo,  atestamos que o 
trabalho em LP ainda é fortemente marcado por uma visão estruturalista da língua. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada, concepções de linguagem/ leitura, observação 
participante. 
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ABSTRACT 
 
 
When we understand that education is a practical intervention in social reality, but that alone is 
not enough to make organizational changes in society, we must understand it as a 
multidimensional phenomenon, composed of a complex set of perspectives and approaches. It is 
interwoven with the educational policy aimed primarily at improving the Index Basic Education 
Development (IDEB), the teaching practice in their daily lives, pursue, in essence, two offices of 
teaching: fulfill its function of teaching everyone, with quality, scientific knowledge developed 
and accumulated by mankind, and ensure that their students improve their performance and their 
school, therefore, in large-scale assessments. This research, linked to the Centre of Education 
(UNIOESTE / INEP / CNPq) and the research project "Continuing education for teachers of 
basic education in the early years: actions for municipalities with low literacy IDEB the western 
Paraná University of West of Paraná, which includes the provision of training for teachers can 
materialize a valuable and effective in improving the quality of education in the country. Based 
on these assumptions, we question our research with the following questions: Continuing 
education can affect the pedagogical action? In what way? And: What are the implications of (s) 
design (s) reading teachers in the pedagogical actions? Given these interpellations and subsidized 
by the theories of reading, from the theoretical principles of Enunciation Linguistics, Applied 
Linguistics and socio-historical perspective of teaching and learning through the interactive 
conception of language, we aim to cast an eye on the process of formation Continuing developed 
in the city of Diamond South in 2011 and, inset, the concept of reading the participating teachers. 
This research aims to understand how continuing education interfere in the actions of teachers 
teaching reading 5th grade of elementary school I. Registered under the aegis of Applied 
Linguistics, contend that work on the qualitative approach, based on ethnographic research, since 
the scenario enters the classroom. From the data generated, it was possible sometimes evident in 
teachers' discourse marks an interactive conception of reading / language, however, certify that 
the work in LP is still strongly marked by a structuralist view of language. 
 
 
KEYWORDS: Continuing Education, conceptions of language / reading, observation. 
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INTRODUÇÃO 

 
No âmbito das políticas públicas nacionais, o processo de formação continuada 

de professores tem ganhado destaque no tocante a investimentos. Esse crescimento 

pode ser evidenciado com maior clareza a partir da década de 1990, quando no âmago 

das reformas educacionais, ocorre a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9394/1996), que intensifica a valorização do profissional 

da educação e institui outras providências. Ganha destaque, na referida Lei, o art. 67, 

que discorre acerca da valorização profissional por meio da Formação Continuada 

(doravante FC): 

 

Art.67- os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais de educação, assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento 
profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico para esse 
fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho. [...] a atualização, o aprofundamento dos 
conhecimentos profissionais e o desenvolvimento da capacidade de 
reflexão sobre o trabalho educativo deverão ser promovidos a partir de 
processos de formação continuada que se realizarão na escola onde 
cada professor trabalha e em ações realizadas pelas Secretarias de 
Educação e outras instituições formadoras, envolvendo  equipes de 
uma ou mais escolas (BRASIL, 1999, p.131). 

 

Para o Brasil, a promulgação dessa lei tornou-se marco histórico e, por 

conseguinte, a FC entra no contexto brasileiro como uma possibilidade de valorização 

profissional do magistério e de melhoria da qualidade da educação no país.  

Configurando-se nesse cenário como um órgão governamental voltado às 

políticas públicas de valorização do magistério, a Secretaria da Educação Básica cria o 

Programa Observatório da Educação (doravante POE) e, em parceria com a 

CAPES/INEP lança, em 2010, o Edital 038/2010 com o objetivo de promover a 

integração entre programas de pós-graduação e a Educação Básica, por meio de 

pesquisas voltadas à melhoria da qualidade de ensino, considerando dados revelados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), oriundos 

especialmente da Prova Brasil. 

O Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL) da UNIOESTE, por se 

identificar com essa proposta concorre ao Edital com o Projeto “Formação continuada 

para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a 

alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”,  atrelado à 
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Linha de Pesquisa “Linguagem: Práticas linguísticas, culturais e de ensino” e 

coordenado pela Prof .ͣ Dr ͣ .Terezinha da Conceição Costa-Hübes. 

Uma vez aprovado, instaura-se, no Programa, o Núcleo de pesquisa do 

Observatório da Educação, centrado na temática FORMAÇÃO CONTINUADA, 

envolvendo sete municípios da região Oeste do Paraná (Braganey, Diamante do Sul, 

Diamante D’Oeste, Ibema, Lindoeste, Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras), 

cujos índices do IDEB se mostraram abaixo de 5,0, na avaliação da Prova Brasil de 

2009.  

Atendendo a uma chamada do Edital 046/2010 – PPGL, que divulgava a 

inscrição de professores da Educação Básica interessados em concorrer  a  uma  

Bolsa  de  Pesquisa CAPES/INEP do Observatório da Educação, por sentir  a 

necessidade de olhar, como professora-pesquisadora, para a prática pedagógica nos 

anos iniciais, mais especificamente para o ensino de Língua Portuguesa (LP).  Dessa 

forma, a fim de efetivar a pesquisa, passamos a atuar como docente em ações de FC 

direcionadas a esse nível de ensino, por meio das quais, além de atender aos 

propósitos da formação de professores, geramos os dados desta investigação. Assim, 

dentre os municípios contemplados pelo Núcleo de Pesquisa, ficou sob nossa 

responsabilidade investigativa, o município de Diamante do Sul1, sobre o qual nos 

propusemos a lançar um olhar analítico-interpretativo às dificuldades encontradas, 

pelos professores dos anos iniciais, especificamente na disciplina de Língua 

Portuguesa, no tocante ao trabalho com a leitura, foco da avaliação externa do 

MEC/INEP (Prova Brasil), assim como, (re)avaliar o processo de formação continuada 

presencial, na qual atuamos como docentes durante o período que envolveu 80 horas 

de formação nos anos de 2011 e 2012. 

Uma vez inseridas nesse contexto, voltamo-nos, no processo de investigação, 

às práticas de ensino da leitura com o intuito de verificar como estas práticas estão 

sendo consolidadas em sala de aula por professores em processo de FC. Essa 

proposta investigativa coaduna com a linha de pesquisa “Linguagem: Práticas 

linguísticas, culturais e de ensino”, a qual acolhe projetos que apontam para o estudo 

da linguagem, cultura e identidade aplicadas aos fenômenos sociais antropológicos e 

aos fenômenos de língua em contato, bem como às práticas de ensino e de formação 

de professor. Assim, o nosso tema é o processo de FC desenvolvido no município de 
                                                
1
 Diamante do Sul foi selecionado por nós, primeiramente por se configurar com o mais baixo IDEB de 

todos os municípios da região; segundo, por se tratar de um município próximo de Guaraniaçu, onde 
atualmente residimos, o que, de certa forma iria, favorecer o desenvolvimento da presente pesquisa. 
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Diamante do Sul em 2011 e, dentro dele, a concepção de leitura dos professores 

participantes. Nessa perspectiva, o objetivo geral da pesquisa foi traçado no sentido de 

compreender como a formação continuada interfere nas ações pedagógicas de leitura 

de professores de 5º ano do Ensino Fundamental I. 

 Nesse esteio, a investigação sustentou-se na necessidade de respondermos 

aos seguintes questionamentos: A formação continuada pode interferir na ação 

pedagógica? De que forma? E ainda: Quais as implicações da(s) concepção(ões) de 

leitura dos professores nas ações pedagógicas? 

A fim de buscarmos respostas a esses questionamentos, assim como atingir ao 

objetivo geral, elencamos os objetivos específicos. Conforme Saviani (2007), 

“determinar objetivos implica definir prioridades, decidir sobre o que é válido” (SAVIANI, 

2007, p. 43). Dessa forma, na sequência, determinamos as seguintes prioridades:  

a) Desenvolver ações de formação continuada pautadas nos descritores da Prova 

Brasil, focalizando mais especificamente aqueles que representam as maiores 

dificuldades dos alunos;  

b) Caracterizar as interferências da formação continuada nas ações pedagógicas 

docentes;  

c) Definir as implicações das concepções de leitura dos professores em suas ações 

pedagógicas. 

Assumindo esse desafio de investigação, traçamos um percurso metodológico 

que, de maneira efetiva, pudesse atender aos objetivos pretendidos. Assim, o primeiro 

capítulo encarrega-se de apresentar tal percurso, delineando, consequentemente, os 

referenciais teóricos assumidos nessa pesquisa. Antecipamos, porém, que ela se 

sustenta em uma abordagem qualitativa de base interpretativista/crítica, por se 

assentar no social, visto que a compreensão e a significação parte da análise de uma 

determinada realidade, propondo um caráter processual e dinâmico.  Ainda, 

objetivando a busca de uma pesquisa aplicada, elencamos a metodologia de base 

etnográfica, considerando que esse é um método de análise de um corpus de estudo 

em determinado ambiente social, no caso, professores em processo de formação 

continuada e em sala de aula. Diante do exposto, ratificamos a inserção desta 

pesquisa no campo da Linguística Aplicada (doravante, LA), uma vez que se volta à 

análise dos fenômenos de linguagem no ambiente natural em que ocorrem.  Para a 

coleta de dados, além das próprias ações de FC, recorremos à entrevista 
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semipadronizada com grupo focal (FLICK, 2009) e à observação participante 

(FREITAS, 2002).  

No segundo capítulo, intitulado “Concepções de linguagem e de leitura: um olhar 

para a Prova Brasil”, principiamos pela explanação que define a concepção de FC 

assumida por essa investigação. Posteriormente, apresentamos os aspectos teóricos 

ligados às concepções de linguagem e de leitura, assumindo como princípio, nesta 

pesquisa, o sociointeracionismo, pautado nos estudos do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004; BAKHTIN, 2003). E, a partir desse reconhecimento 

das concepções que orientaram, historicamente, os estudos na área da linguagem e da 

leitura, olharemos para a Prova Brasil e seus descritores a fim de vasculhar a(s) 

concepção(ões) que a sustentam.  

No terceiro capítulo, “A formação continuada em Processo: estudos e 

constatações” iniciamos nossas reflexões sobre os dados gerados na pesquisa. Para 

tanto, partimos do relato dos encontros de FC realizados com os professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental do município de Diamante do Sul. Não indiferente aos 

demais capítulos, discutimos, concomitantemente aos relatos, a perspectiva teórica 

norteadora e imbricada ao processo de formação. Serão referenciadores teóricos como 

Bakhtin (2003, 2004), Dell’ Isola (1996), Menegassi (2005) e Geraldi (1993), dentre 

outros, que coadunam com a concepção de linguagem e de leitura assumidas nessa 

investigação. 

O quarto capítulo “Análise dos dados gerados: em busca de ‘indício’ da 

formação continuada”, diz respeito também à apresentação, à análise e às discussões 

dos dados gerados durante as ações de FC e também por meio da entrevista 

semipadronizada com grupo focal, pela análise documental do planejamento docente e 

pela observação participante.  

Finalmente, nas “Considerações finais”, retomamos as questões norteadoras 

dessa pesquisa, procurando respondê-las, bem como os objetivos traçados para esse 

estudo, refletindo sobre sua concretização (ou não), tendo em vista os resultados 

coletados durante e paralelamente à ação da FC no município de Diamante do Sul.  

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema 
de valores, tal como ele vê; devo colocar-me em seu lugar e, depois, de 
volta ao meu lugar, contemplar seu horizonte com tudo o que se 
descobre do lugar que ocupo fora dele. Devo emoldurá-lo, criar-lhe um 
ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha visão, de meu 
saber, de meu desejo e de meu sentimento (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
2003, p. 45). 
 
 

 

O presente capítulo visa traçar o percurso metodológico adotado para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Para início, discutimos a abordagem teórica da 

Linguística Aplicada (LA), relacionando-a com a pesquisa de base qualitativa e 

interpretativista/crítica. Na sequência, arrolamos alguns conceitos acerca da pesquisa 

de base etnográfica, assim como a caracterização dos sujeitos envolvidos nesse 

contexto e as técnicas de coleta de dados. Destarte, o percurso metodológico tem por 

propósito conduzir o foco da presente investigação na perspectiva de compreender 

como a formação continuada interfere nas ações pedagógicas de leitura de professores 

de 5º ano do Ensino Fundamental I. Discutimos, portanto, na primeira seção, a 

inserção da pesquisa no campo da LA.  

 
  
1.1  LINGUISTICA APLICADA: SUAS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DA PESQUISA  

 
 

Pelo percurso metodológico delineado, entendemos que essa pesquisa 

subscreve-se no campo da LA, à medida que (re)direcionamos nosso olhar para o 

contexto da sala de aula, no tocante ao processo do ensino de línguas e à formação de 

professores. Moita Lopes esclarece que “[...] a LA é entendida como uma área de 

investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, centrada na resolução de problemas 

de uso da linguagem, que tem o foco na linguagem de natureza processual” (MOITA 

LOPES, 1996, p. 22-23). Essa vertente incorpora a compreensão da linguagem como 

prática social, seja ela inserida num contexto de aprendizagem de língua materna ou, 

ainda, de um segundo idioma, seja em qualquer contexto social, no qual os sujeitos 

interagem mediados pela linguagem. Moita Lopes (1996) afirma ainda que uma das 

tarefas mais importantes da LA no Brasil é disseminar a sua natureza como área de 

investigação, na perspectiva que “envolve crucialmente um processo de renarração ou 
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redescrição da vida social como se apresenta, o que está diretamente relacionado à 

necessidade de compreendê-la” (MOITA LOPES, 2006a, p. 90). 

Adotando a LA como base de suas investigações, Pennycook (2006) defende 

uma “Linguística Aplicada Crítica”, entendo-a “como uma abordagem mutável e 

dinâmica para questões da linguagem em contextos múltiplos, em vez de como um 

método, uma série de técnicas, um corpo fixo de conhecimento” (PENNYCOOK, 2006, 

p. 68). Para dar conta dessa dimensão investigativa e da complexidade dos fatos 

envolvidos com a linguagem na sala de aula, Moita Lopes (2006b) argumenta em 

defesa de uma LA que se sustente em um arcabouço teórico interdisciplinar, pois, 

segundo o autor, 

 

[...] essa lógica da interdisciplinaridade possibilita então à LA escapar de 
visões preestabelecidas e trazer à tona o que não é facilmente 
compreendido ou que escapa aos percursos de pesquisa já traçados, 
colocando o foco da pesquisa no que é marginal (MOITA LOPES, 
2006b, p. 19). 
 

Com esse propósito, as pesquisas em LA tem se espraiado por diferentes 

contextos, não se fixando apenas na sala de aula. Segundo Gimenez, o objetivo da LA 

está justamente na preocupação em “responder aos desafios práticos de situações que 

envolvam a linguagem e o ensino” (GIMENEZ, 2005, p. 183). Compartilhando desse 

pressuposto, Celani afirma: 

 

Tendo em vista que a linguagem permeia todos os setores de nossa 
vida social, política, educacional e econômica, uma vez que construída 
pelo contexto social e desempenha papel instrumental na construção 
dos contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da 
LA no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, 
política e até econômica (CELANI, 1992, p. 20). 

 

 Uma análise pautada nos estudos da LA exige acreditar na relação existente 

entre os aspectos microssociais e macrossociais. Elucidando essa relação, podemos 

dizer que o nível de análise microssocial remete aos aspectos cotidianos de interação 

entre os interlocutores e aos sentidos produzidos diante dessa interação. Já o nível 

macrossocial prioriza uma análise mais ampla, uma compreensão de conjuntura 

(aspectos geográficos, culturais, econômicos, sociais e ideológicos).  

 Essa relação entre os níveis micro e macrosssociais, direciona à LA o caráter 

sócio-histórico e identitário sobre o fenômeno a ser investigado. Dessa forma, os 
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estudos aplicados se inserem no campo da pesquisa qualitativa2, visto que não se 

limitam a uma descrição factual, mas procuram, a partir da análise dos dados gerados 

e observados, propor ações na tentativa de amenizar a problemática apresentada.  

Essa intenção da Linguística como ciência fica evidente no discurso de Barros e 

Lehfeld (2000) quando indicam que a pesquisa aplicada tem como motivação a 

necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade” (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 78). Appolinário 

(2004) ratifica que este tipo de investigação versa no sentido de “resolver problemas ou 

necessidades concretas e imediatas” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 152). 

Assim, nossa investigação sustenta-se nesses preceitos, pois uma vez adotada 

uma perspectiva dinâmica de análise, a relação entre elementos micro e macrossociais 

são inerentes à compreensão do que se investiga, no caso dessa dissertação, as  

possíveis implicações da FC na prática docente de professores dos anos iniciais, e 

problemas relacionados aos usos (às concepções) de linguagem e de leitura, num 

contexto real.  Por esse viés, compreendemos a LA, conforme Moita Lopes (2006a), 

como uma área de investigação aplicada, interdisciplinar, cujo foco relaciona-se ao uso 

(concepção) de linguagem em sala de aula, e consequentemente, ao ensino, à 

aprendizagem e à formação de professores. Assim, Moita Lopes (2006a), assevera 

que:  

Em LA a teoria informa a prática e a prática informa a teoria. A teoria 
que se quer é formulada interdisciplinarmente mas é modificada pela 
prática para se formular conhecimento que tenha efeito no mundo 
social, ele tem que ser informado pela prática social onde as pessoas 
agem. É, em última análise, gerado no contexto de aplicação (MOITA 
LOPES, 2006a, p. 110). 

 

Ainda, segundo o autor, a LA tem buscado a “inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem papel central” (MOITA LOPES, 2006a, p. 14), uma vez 

que o linguista necessita compreender o caráter social e subjetivo presentes nas suas 

relações com o mundo. Acreditamos, portanto, que por olharmos para as concepções 

de linguagem e de leitura dos professores de Diamante do Sul em processo de FC e 

suas implicações na ação pedagógica, fica evidente a nossa inserção no campo da LA.  

Ademais, “[...] a LA tem compromisso com a utilidade social da pesquisa, ou seja, 

propõe-se a contribuir para resolver problemas da vida social” (KLEIMAN, 1998, p. 67). 

É nesse sentido que imprimimos esse comprometimento à pesquisa: o de poder 
                                                
2
 O conceito de pesquisa qualitativa, será melhor explorado na subseção seguinte. 
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contribuir com os problemas encontrados pelos docentes no âmbito da sala de aula. 

Partimos, assim, da FC como possibilidade de intervenção na ação pedagógica do 

professor quanto ao ensino de LP. 

 

1.2  TIPO DE PESQUISA 
 
 
 Além de inscrever-se sob os pressupostos da LA, classificamos esta pesquisa 

como qualitativa, porque entendemos, conforme Esteban (2010), que esse tipo de  

pesquisa é aquele que gera resultados não alcançados por procedimentos estatísticos 

ou qualquer outra forma de quantificação. Trata-se, portanto, de pesquisas que se 

referem à vida de pessoas, histórias, comportamentos e também ao funcionamento 

organizacional de uma comunidade, envolvendo movimentos sociais ou relações de 

interação. Nessa circunstância, concordarmos com Moita Lopes (1994) quando diz que 

o fazer ciência é uma atividade social, histórica e cercada por valores e ideologias, e o 

pesquisador, neste contexto, necessita compreender o caráter dialético das relações 

sociais estabelecidas pelo homem ao longo da história. 

 Triviños (1987) configura um caráter descritivo para a pesquisa qualitativa. Para 

o autor, a interpretação dos resultados surge na totalidade, tomando o objeto de 

investigação no seu contexto imediato de produção, cujo foco de análise não se reduz 

à realidade aparente, mas se volta também à origem do fenômeno. Assim, Trivinõs 

(1987) nos diz: 

 

A pesquisa qualitativa do tipo histórico-estrutural, dialética, parte 
também da descrição que intenta captar não só a aparência do 
fenômeno, como também sua essência. Busca, porém, as causas da 
existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, suas 
mudanças e se esforçar por intuir as consequências que terão para a 
vida humana (TRIVIÑOS, 1987, p.73). 
 

Dessa forma, compreendemos que na pesquisa qualitativa a geração de dados 

ocorre no próprio contexto a ser pesquisado onde a relação micro e macrossocial se 

corporificam, à medida que o pesquisador ali se insere. Por tais características, a 

pesquisa qualitativa é denominada por Denzin e Lincoln (2006) como “abordagem 

naturalista” por estudar os fenômenos em seu ambiente natural, na tentativa de 

entender e interpretar os fatos a partir dos conhecimentos empíricos relatados pelos 

próprios sujeitos pesquisados.  
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Na abordagem qualitativa inúmeras técnicas para a geração de dados podem ser 

utilizadas, produzindo um fértil terreno de análise. A riqueza de material gerado no 

decorrer da pesquisa fornece ao pesquisador um campo de análise muito amplo, 

repleto de sentidos e significações. Assim, a abordagem qualitativa apresenta 

possibilidades para múltiplas interpretações e, consequentemente, não privilegia uma 

ou outra forma de análise. Quem definirá a melhor forma de tratamento das 

informações será o próprio contexto investigado. Conforme afirma De Grande (2010), 

 
Como a pesquisa qualitativa aspira à compreensão de dados 
complexos, contextuais e detalhados, o pesquisador deve estar atento 
às mudanças dos contextos e das situações em que a pesquisa toma 
espaço, tentando sempre ter uma postura autocrítica, o que, por sua 
vez, implica ter em mente que não é possível ser neutro e afastado do 
conhecimento  ou evidencia que está sendo produzido (DE GRANDE, 
2010, p.41).  

 

Com essas palavras, a autora ratifica o objetivo dessa forma de abordagem, 

apontando que o seu interesse volta-se para a compreensão de questões particulares 

do ambiente, como também para a interpretação de dados empíricos que não podem 

ser quantificados, visto que a relevância não está nos números, mas sim na essência 

que representam naquele contexto. Bortoni-Ricardo (2008) define o interesse tanto da 

abordagem quantitativa como da qualitativa, dizendo que o objetivo maior da pesquisa 

quantitativa é estabelecer relações de causa e consequência entre os fenômenos, 

enquanto a pesquisa qualitativa volta-se ao entendimento e à interpretação de 

fenômenos sociais derivados de um contexto. 

Coadunando com esses pressupostos, ratificamos a opção, nesta pesquisa, pela 

abordagem qualitativa, correlacionando-a a outros métodos, técnicas e procedimentos 

de geração e análise de dados: pesquisa de base etnográfica, material empírico 

produzido por meio de gravações, entrevistas e questionários. A partir dos dados 

gerados, a pesquisa qualitativa utiliza-se de diversas práticas interpretativas 

interligadas. Portanto, a configuração qualitativa é de base interpretativa-crítica3, pois 

“trata-se de superar, complementando, a visão prática, examinando os significados 

particulares que fundamentam as ações  individuais e analisando ao mesmo tempo os 

fatores sociais que os produzem e mantêm” (ESTEBAN, 2010, p.70).  

Severino (2002) integra a esta definição o conceito de interpretação:  

                                                
3 Utilizamos a expressão interpretativa-crítica, por considerarmos inerente a esta pesquisa e ao processo 
de interpretação dos dados uma análise crítica que tome como base os princípios sociais, ideológicos e 
históricos da realidade em que se insere, não nos prendendo apenas na interpretação. 
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Interpretar, em sentido restrito é tomar uma posição própria a respeito 
das ideias anunciadas, é superar a estrita mensagem do texto, é ler nas 
entrelinhas, é forçar o autor a um diálogo, é explorar toda a fecundidade 
das ideias exposta, é coteja-las com outras, enfim é dialogar com o 
autor. Bem se vê que está ultima etapa da leitura analítica é a mais 
difícil e delicada, uma vez que os riscos de interferência da 
subjetividade do leitor são maiores, além de pressupor outros 
instrumentos culturais e formação específica (SEVERINO, 2002, p.56). 

 

 Pautando-nos em uma análise interpretativista-crítica dessa ordem, observamos, 

portanto, o mundo entrelaçado por práticas sociais e, consequentemente, pelas 

relações e sentidos construídos na e pela interação entre sujeitos ideologicamente 

marcados, pois, conforme Bortoni-Ricardo:  

 

[...] não há como observar o mundo independentemente das práticas 
sociais e significados vigentes. Ademais, e principalmente, a 
capacidade de compreensão do observador esta enraizada em seus 
próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um 
agente ativo (BORTONI-RICARDO, 2008, p.32).  

 

Dessa forma, uma análise calcada numa abordagem qualitativa interpretativista-

crítica pressupõe a participação ativa do pesquisador na construção e interpretação 

dos fatos da realidade social investigada, o que comunga com a nossa pesquisa, já que 

nos envolvemos intensamente com o contexto investigativo, tanto nos momentos de 

formação continuada (80 horas4), quanto nos momentos da entrevista e de 

observações em sala de aula. Logo,  

 

[...] nesta perspectiva em que se é sensível à natureza social do próprio 
conhecimento, se considera que o pesquisador, também é um membro 
de uma sociedade e de uma cultura, o que afeta diretamente o modo 
como ele vê o mundo (apud DE GRANDE, 2010, p. 41). 

 

Ao pesquisador, que fica inerente ao contato com questões ideológicas, políticas, 

sociais e éticas durante o processo investigativo, cabe uma postura crítica de forma 

que a construção do conhecimento não permaneça no nível mediato, mas que, por 

meio das abstrações, possa se configurar num conhecimento concreto pensado.  

Além de considerarmos a inserção dessa pesquisa na abordagem qualitativa e 

interpretativista-crítica, optamos por desenvolver uma pesquisa voltada ao estudo do 

tipo etnográfico, conforme definido por André (1997), a fim de cumprir com o propósito 

                                                
4
 Registramos neste contexto, que na sua totalidade o projeto ofereceu 80 horas de formação, porém 

nossa análise circunscreve às  40 horas que destinaram-se ao foco da leitura.  
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de compreender/interpretar a concepção de leitura e o trabalho de professores do 5º 

ano do município de Diamante do Sul. Essa metodologia de estudo é indicada:  

 

(1) quando se está interessado numa instância particular; (2) quando se 
deseja conhecer profundamente essa instância particular em sua 
complexidade e em sua totalidade; (3) quando se estiver mais 
interessado naquilo que está ocorrendo e no como está ocorrendo do 
que nos seus resultados; (4) quando se busca descobrir novas 
hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um 
determinado fenômeno e (5) quando se quer retratar o dinamismo de 
uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer natural 
(ANDRÉ, 1997, p. 51-52). 

 

 Considerando a definição da autora, a nossa investigação se engendrou nesse 

tipo de pesquisa, por empreender um estudo feito a partir do convívio direto com os 

professores durante o processo de FC e a partir da observação direta e participante 

em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental I, assistindo, participando e 

gravando aulas de Língua Portuguesa, as quais tinham, como foco principal, o 

trabalho com a leitura.  Destacamos, por oportuno, que totalizaram entre o ano de 

2011 e 1012 18 meses de contato direto com os docentes. Ainda, a fim de 

proporcionar melhor interpretação, os dados foram gerados também por meio de – 

planos de aulas do professor – das mesmas aulas gravadas- com intuito de buscar 

indícios, tanto na explanação oral quanto na organização escrita, da(s) 

concepção(ões) de leitura que alicerçam sua prática. 

No ambiente da sala de aula, portanto, a pesquisa qualitativa de ‘tipo’ 

etnográfico objetiva, segundo Bortoni-Ricardo, “o desvelamento do que está dentro da 

‘caixa preta’ no dia a dia dos ambientes escolares, identificando processos que, por 

serem rotineiros, tornam-se ‘invisíveis’ para os atores que deles participam” 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p.49). Dessa forma, a etnografia prevê uma interação 

contínua entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, uma vez que a prática de 

investigação se dará in loco, possibilitando a análise e a compreensão de sua práxis, e 

as significações dadas ao seu trabalho docente. Por assim compreender, Erickson 

(1988) complementa dizendo que “a etnografia, enquanto abordagem naturalística à 

pesquisa social procede por observações diretas de situações concretas” (ERICKSON, 

1988, p. 1082). 

Assim, o contexto escolar, espaço investigado por nós, segundo Rajagopalan 

(2003), se configura em um “autêntico espelho das contradições e tensões que marcam 

a realidade que se verifica fora da escola” (apud DE GRANDE, 2010, p. 42). A partir 
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desse “território movente” (FABRICIO, 2006), sentimos a necessidade de calcar nossos 

esforços para esse microambiente, tomado-o da totalidade de um complexo universo. 

 Pautamos, assim, os estudos nesse espaço de interações e contradições, 

envolvendo, diretamente professores e, indiretamente, alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental de Diamante do Sul. Assumindo este caráter, a presente pesquisa 

tem como o principal espaço investigativo, o contexto escolar, e pretende identificar 

“aspectos fundamentais do dia-a-dia das escolas, da rotina da sala de aula, das 

relações e tensões que constituem a experiência escolar” (ANDRE, 1997, p. 5). 

 Ao adentrar, num espaço que, para o pesquisador, num primeiro momento, se 

apresenta como um território “alheio”, cuidados de ordem ética e de valor em relação 

aos sujeitos e grupos investigados é essencial para o desenvolvimento da pesquisa. 

Nesse sentido, Moita Lopes (1996) sinaliza que: 

 
[...] certamente, o pesquisador deve ter cuidado para que sua pesquisa 
não seja usada para tirar a voz e caçar o poder de quem está em 
situação de desigualdade. Fazer pesquisa, é produzir conhecimento, é 
uma forma de construção de significado prestigiada na sociedade e, 
portanto, impregnada das relações de poder inerentes à prática 
discursiva. Assim, os resultados de nosso trabalho podem ser usados 
para desempregar, condenar, criar incompetência, etc. (MOITA LOPES, 
1996, p.9). 

  

Sendo a pesquisa uma possibilidade de construção de conhecimentos e também 

de (pré)conceitos, o cuidado do pesquisador faz-se necessário no sentido de não 

supervalorizar um grupo social em detrimento de outro. Elucidando esses riscos, a 

pesquisa do tipo etnográfica no contexto escolar pode, ao mesmo tempo, fortalecer a 

postura e a atuação do professor, quanto intensificar a “pauperização” e a 

“desvalorização” da classe docente. Evidenciamos, então, a importância de uma 

sustentação sólida a essa perspectiva de investigação, tendo como propósito promover 

“o conhecimento da consciência e também a capacidade de iniciativa transformadora 

dos grupos com quem se trabalha” (OLIVEIRA, 1981, p.19). 

 Essa compreensão exige uma postura ética que, conforme elucida Kleiman 

(2002): 

 

[...] a responsabilidade do pesquisador é, por cima de tudo, para com os 
indivíduos que estuda e, em consequência, o pesquisador tem o dever 
de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger e promover a 
integridade física, social, e psicológica dos grupos estudados, bem 
como dos indivíduos nesses grupos, a fim de preservar sua dignidade e 
privacidade (KLEIMAN, 2002, p. 191).  
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 Nesse sentido, para resguardar a integridade dos participantes, ressaltamos que 

esta pesquisa, contou com o Parecer favorável do Comitê de Ética da UNIOESTE, 

emitido sob o número 069/2011 – CEP, que avaliou a proposta e considerou-a 

aprovada, pois atendeu aos requesitos fundamentais da Resolução 196/1996 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde (Anexo 4).  

 

1.3  O CONTEXTO DA PESQUISA E  A GERAÇÃO DOS DADOS 
 
 

Nesta seção, apresentamos o contexto sócio-histórico da pesquisa e a geração 

dos dados.  Para tanto, apoiamos-nos em Lüdke e André (1986), os quais pontuam que 

a pesquisa qualitativa interpretativa/crítica do tipo etnográfica versa pela: observação 

participante, que possibilita a interação entre os sujeitos envolvidos e o contexto 

investigativo;  a entrevista e a análise documental,  que utilizadas  de forma adequada, 

buscam, por meio de questões semiestruturadas e coleta de material documental, o 

conhecimento da realidade objetiva com a geração de dados necessários à  análise 

interpretativa.    

Sendo assim, iniciemos a apresentação pelo contexto da pesquisa. 

 

1.3.1 Núcleo de Pesquisa do Observatório da Educação 
 
 

Esta pesquisa está integrada ao Programa Observatório da Educação (POE) - 

CAPES/INEP- é correspondente a um dos projetos desenvolvidos dentro do Núcleo de 

Pesquisa do Observatório da Educação, criado a partir da aprovação do Projeto:    

Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações 

voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do 

Paraná”,  que concorreu ao Edital 038/2010 – CAPES/INEP. 

O interesse pela elaboração de um projeto que lançasse o olhar para a questão 

da FC de professores da educação básica – anos iniciais, foi impulsionada 

primeiramente pela pesquisa5 Stricto Sensu em nível de Doutorado da professora Dra. 

Terezinha da Conceição Costa-Hübes6, intitulada “O processo de formação continuada  

                                                
5
 Pesquisa do Projeto de Doutorado em Estudos da Linguagem – UEL, iniciada em 2004 e concluída em 

2008. 
6
 Profª Drª Terezinha da Conceição Costa-Hübes, docente do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Letras, Mestrado de Doutorado em Linguagem e Sociedade, UNIOESTE, mentora e 
coordenadora do Projeto de formação continuada, elaborado a partir do edital 038/2010 do Programa 
Observatório em Educação. 
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dos professores do Oeste do Paraná: um resgate histórico–reflexivo da formação em 

língua portuguesa7”. Diante dos dados gerados, a pesquisadora aferiu a necessidade 

de um trabalho sistemático entorno do processo de formação docente na região, o que 

se corporificou por meio do edital 038/2010 CAPES8/INEP9, o qual promovia projetos 

que pudessem articular a utilização de dados estatísticos educacionais produzidos pelo 

INEP como subsídio ao aprofundamento de estudos sobre a realidade educacional 

brasileira, bem como estudos que valorizassem e entendessem a alfabetização como 

um processo essencial ao exercício das práticas sociais de leitura, numeramento, 

oralidade e escrita. 

Abriu-se, assim, a possibilidade para a criação de um Núcleo de Pesquisa 

atrelado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras a partir da temática 

FORMAÇÃO CONTINUADA de professores da Educação Básica – anos iniciais. Nesse 

sentido, o objetivo do projeto articulador assentou-se no anseio de implementar um 

núcleo de pesquisas cujo foco estivesse centrado em estudos que valorizassem a 

alfabetização como um processo essencial ao exercício de práticas sociais de leitura, 

numeramento, oralidade e escrita, de forma que, por meio das ações voltadas às 

políticas educacionais de cada município e, dentre elas, à formação continuada, 

promovesse o sucesso escolar de municípios da região Oeste do Paraná10 que 

apresentaram IDEB abaixo de 5,0.  

Para atingir esse objetivo, o núcleo foi constituído por 26 (vinte e seis) 

pesquisadores, dentre eles: alunos de pós-graduação em nível de mestrado11, alunos 

de graduação em Letras e Pedagogia, professores de pós-graduação e de graduação 

em Letras e Pedagogia, professores e/ou coordenadores da Educação Básica, os quais 

foram à campo, com intuito de se aproximar e reconhecer a realidade investigada. 

Nesse contexto, delineado pelos sete municípios que obtiveram um IDEB abaixo de 5,0 

na avaliação em 2009, recortamos nosso propósito investigativo, direcionando o olhar 

para um dos municípios envolvidos, com o intuito de compreender como a FC interfere 

                                                
77

 Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem – 
UEL, sob a orientação da prof. Dra.  Alba Maria Perfeito. 
8
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

9 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
10

 A saber, os municípios contemplados por essa ação foram: Braganey, Diamante do Sul, Diamante 
D’Oeste, Ibema, Lindoeste, Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras. 
11

 Justifico minha inserção no POE, por ser professora dos anos iniciais da educação básica e ser 
aprovada como bolsista CAPES  pelo edital nº 050/2010-PPGL, como também pelo fato de ser aluna 
regular do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu , nível de Mestrado, turma 2011-2013. 
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nas ações pedagógicas de professores do 5˚ ano do Ensino Fundamental, voltadas 

para o trabalho com a leitura. 

Para isso, partimos em busca da geração de dados.  

 
1.3.2 A geração de dados  

 
Uma pesquisa qualitativa – numa abordagem interpretativista-crítica –  tipo 

etnográfica, requer do pesquisador uma série de técnicas que, nesta investigação, 

foram incorporadas por meio das contingências empíricas apresentadas pelo contexto.  

Nesse sentido, Erickson (2001), indica que “um planejamento efetivo de coleta de 

dados compreende tantas dessas fontes quantas possíveis, sempre incluindo 

observação, entrevista, coleta de documentos locais e, frequentes vezes, gravação” 

(ERICKSON, 2001, p. 13). 

É importante, outrossim, destacarmos que o tratamento aos dados gerados por 

meio desses instrumentos requer do pesquisador sigilo nas informações e uma postura 

ética diante das observações e das constatações. Dessa forma, ao adentramos no 

contexto investigativo, nos comprometemos em usar os dados exclusivamente para fins 

científicos, prezando pela ética e zelando, tanto pela moral das instituições envolvidas, 

quanto dos sujeitos participantes da pesquisa.  

Atendendo aos aspectos formais e aos objetivos da presente investigação, a 

geração de dados sustentou-se da seguinte forma: 

Quadro 1 – Instrumentos para a geração de dados  

Instrumento de geração de dados Característica 
Simulado da Prova Brasil Aplicação de uma avaliação elaborada a partir  

da Matriz de referência (especificamente dos 
descritores) da Prova Brasil ao alunos do 5º 
ano do município de Diamante do Sul. 

Diários de bordo (notas de campo) A partir da análise dos resultados da aplicação 
do Simulado da Prova Brasil, desenvolvemos 
ações de FC de maio a outubro de 2011, num 
total de 40 horas, com foco na leitura, as quais 
foram gravadas em áudio. 

Entrevista semiestruturada Gravação e transcrição da entrevista realizada 
com 4 professores de 5º ano do município de 
Diamante do Sul. 

Observação participante  Observação participante e gravação de 09 
horas-aula de um dos professores de 5º ano 
na disciplina de Língua Portuguesa com 
enfoque para a leitura.  

Análise documental Coleta de 03 planos de aulas sobre leitura 
(Língua Portuguesa) do professor inserido no 
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processo de observação-participante. 
Fonte: Dados do pesquisador  

 

A multiplicidade de instrumentos utilizados faz-se necessária, uma vez que é 

preciso conhecer o contexto da pesquisa, os aspectos sociais e históricos inerentes 

aos sujeitos inseridos na investigação, a fim de poder compreender o fenômeno 

investigativo em toda a sua complexidade.  Por conseguinte, apresentamos, de forma 

mais detalhada, os instrumentos e as técnicas utilizadas.  

Na busca da aproximação entre pesquisador e o campo de pesquisa, é inerente 

a necessidade de uma organização sistêmica, haja vista que, para os objetivos serem 

alcançados, as ações precisam ser conduzidas de forma coerente àquilo que se 

pretende atingir. Dessa forma, descrevemos, subsequentemente, com brevidade, 

algumas ações desenvolvidas durante o projeto, e que, no caso desta pesquisa, são 

agregadas ao corpus de análise: (1) aplicação de uma avaliação aos alunos de 5º ano; 

(2) a formação continuada oferecida aos professores da rede. 

A primeira ação desenvolvida pelo projeto foi a aplicação de uma avaliação12 

(anexo 05) em Língua Portuguesa, pautada nos descritores da Prova Brasil, aos alunos 

de 5º ano13 do Ensino Fundamental I, com o propósito de conhecer a realidade local no 

tocante ao domínio dos conteúdos científicos dos alunos de Diamante do Sul em 

relação à leitura – foco da avaliação e, por conseguinte, orientar o planejamento da 

próxima ação – FC aos docentes do município. Ressaltamos que para a escolha do 

referido ano de ensino levamos em consideração a especificidade do instrumento 

avaliativo (Prova Brasil) que focaliza sua aplicação em anos finais de cada segmento 

do ensino fundamental. Convém ressaltarmos que o simulado foi aplicado em abril de 

2011, e os alunos 5º ano que realizaram o simulado, também foram submetidos ao 

teste formal da Prova Brasil em novembro do mesmo ano.  

Para a elaboração da presente avaliação, consideramos a Matriz Curricular  da  

Prova Brasil,  direcionando as questões de modo a atender aos aspectos dos tópicos e 

descritores que a  compõem. Assim, o simulado contemplou 15 questões, cada uma 

correspondente a um descritor da matriz, e adequado aos objetivos do nível de ensino. 

Após a aplicação, os dados foram compilados e seus resultados organizados em 

gráficos individuais (um para cada questão), o que facilitou o diagnóstico das maiores 

dificuldades apresentadas pelos alunos em relação a alguns descritores e, a partir 

                                                
12

 Adotamos a nomenclatura de simulado. 
13

 Quatro turmas de 5º ano participaram da avaliação,  num total de 85 alunos. 
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dessa constatação, o planejamento da ação posterior – os encontros de FC aos 

docentes da rede, tendo em vista os resultados da avaliação. Nesse, sentido, 

direcionamos o nosso trabalho partindo da hipótese de que, possivelmente, muitas dos 

obstáculos dos docentes na avaliação podem ser reveladoras das dificuldades dos 

próprios docentes.    

Considerando que dentre o banco de dados dessa pesquisa contemplamos 

também as ações de FC desenvolvidas de maio a outubro de 2011, num total de 40 

horas de formação14
, cujo foco centrou-se nas concepções de leitura e de linguagem 

imbricadas à avaliação externa Prova Brasil (MEC/INEP) e aos resultados do simulado 

aplicado aos alunos de 5º ano do ensino fundamental I. Sendo nós responsáveis pela 

organização e pela efetivação dos encontros de formação, com base nos dados 

coletados traçamos o seguinte percurso para os momentos de formação: 

 

Quadro 2 – Planejamento das ações de formação continuada 

Fonte: Dados do pesquisador 

 

A referida ação obteve a participação da totalidade dos professores da rede 

municipal de ensino, composta por 32 docentes. Ainda, tivemos presença, em todos os 

encontros, da Equipe Pedagógica Municipal (duas coordenadoras), assim como das 

diretoras (três) dos estabelecimentos municipais de ensino.  

Durante os momentos de formação, configurado por meio de um processo 

dialógico, pudemos vislumbrar as dúvidas, receios e os anseios dos professores quanto 

ao trabalho com a leitura em sala de aula. Consideramos que esse tipo de situação, 

que envolve interações, pode revelar dados e possibilitar ao pesquisador  “ser não só 

um observador, mas também um experenciador, um participante e um intérprete 

desses dados” (DE GRANDE, 2010, p.52).  

                                                
 

DATA ASPECTOS ABORDADOS CH 

13/05/2011  Apresentação do POE; 
 Concepções de linguagem e de leitura e suas 

influências para o ensino de LP 

08 

10/06/2011  Alfabetização e letramento – gêneros discursivos 
como objeto de ensino de LP 

08 

19/07/2011  Prova Brasil: sua organização;   08 

16/09/2011  Análise dos dados do simulado: Tópico I e II; 08 

18/10/2011  Análise dos dados do simulado: Tópico III, IV e 
V; 

08 
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Essa relação estabelecida entre os sujeitos inseridos no processo de formação é 

entendida, por nós, a partir da perspectiva bakhtiniana, destacada por Freitas (2003), 

como um processo de caráter dialético, uma vez que o pesquisador está com os 

sujeitos produzindo os sentidos do evento. Assim, “a ‘nossa’ atuação como 

pesquisadora envolve também orquestrar a ‘nossa’ voz com as outras vozes (DE 

GRANDE, 2010, p. 33)”, por compreendermos que, por meio desse “encontro de 

vozes”, os professores, à medida que interagiam, também revelavam aspectos 

relevantes acerca da sua prática pedagógica quanto ao trabalho com a leitura, suas 

dificuldades, sua compreensão e, consequentemente, sua concepção teórica  em 

relação à leitura. Esses momentos de formação foram registrados por meio de áudio e, 

consequentemente, incorporados ao conjunto de dados que integram o corpus desta 

pesquisa para fins de análise. 

 Outro conjunto de dados que passou a integrar o corpus dessa investigação foi 

a entrevista semipadronizada (ou semiestruturada) de grupo (grupo focal) (apêndice 

01) segundo nomenclatura utilizada por Flick (2009). A mesma foi direcionada a todos 

os professores do 5º ano do município, portanto, os quatro docentes regentes dessas 

turmas, aos quais nos referimos com P1, P2, P3 e P4. Ressaltamos que a entrevista foi 

realizada coletivamente, ou seja, os professores foram reunidos num mesmo local e, a 

partir dos questionamentos pré-estabelecidos, a interação entre pesquisador e 

entrevistados foi sendo estabelecida.  

A escolha desse instrumento de geração de dados foi guiada pelo objetivo de 

identificar os conhecimentos dos professores no tocante ao instrumento avaliativo da 

Prova Brasil, e, por conseguinte, a(s) sua(s) concepção(ões) de leitura. Assim, a 

relevância desse instrumento metodológico é desvendada à medida que fornece 

evidências das perspectivas/concepções dos participantes ou de eventos que o 

pesquisador não pode observar. Flick (2009) caracteriza a entrevista semipadronizada15
 

como uma possibilidade de “abordagem do estudo das teorias subjetivas16
 como um 

modelo especial à análise do conhecimento cotidiano” (FLICK, 2009, p. 149).  

 Corroborando as ideias de Flick (2009), Triviños (1987) nos diz que a entrevista 

semiestruturada caracteriza-se pela sua composição, sendo constituída de 

questionamentos básicos acerca da temática a ser investigada. Consideramos que 

esse instrumento se torna profícuo à medida que as questões proferidas aos 
                                                
15

 Nessa pesquisa, utilizamos a nomenclatura semipadronizada ou semiestruturada como sinônimos, 
pautado em Flick (2009) que assim o faz. 
16

 Segundo Flick (2009) “o termo “teorias subjetivas” refere-se ao fato dos entrevistados possuírem uma 
reserva  complexa de conhecimento sobre o tópico em estudo” (FLICK, 2009, p. 149). 
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entrevistados dão abertura, a partir de suas respostas, a outras questões. Logo, ela 

“[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação 

e a compreensão de sua totalidade [...], além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 

152). 

À técnica da entrevista semipadronizada, incorporamos a abordagem com Grupo 

Focal por concordarmos com Patton (2000) que vê:  

 

[...] a entrevista tipo grupo focal como uma técnica qualitativa de coleta 
de dados altamente eficaz, a qual fornece alguns controles de qualidade 
sobre a coleta de dados: os participantes tendem a controlar e 
contrabalançar uns aos outros, o que, em geral, elimina opiniões falsas 
ou radicais. A extensão à qual exista uma opinião relativamente 
consistente sendo compartilhada pode ser rapidamente avaliada  (apud 
FLICK, 2009, p. 181). 

 

 Desse modo, a entrevista semipadronizada com grupo focal se apresentou como 

uma possibilidade de interação com os sujeitos envolvidos, à medida que foram 

estimulados pelo grupo a lembrarem de fatos, de acontecimentos, como também a 

ultrapassarem o limite do que estava sendo questionado (FLICK, 2009). Ressaltamos 

que a entrevista foi realizada anterior aos momentos de FC e seu registro realizado por 

meio de gravação em vídeo e, posteriormente, procedida a transcrição dos dados com 

base no quadro proposto por Marcuschi (2003)  em seu livro Análise da conversação.17  

 Pela quantidade de dados gerados, o que poderia se configurar em uma 

dificuldade na análise, optamos por realizar a observação participante em apenas uma 

das turmas de 5º ano. Consideramos na escolha, a disponibilidade e a aceitação do 

professor em relação à sua inserção na pesquisa e a nossa inserção em sua sala de 

aula, como também o fato dos demais professores (que participaram da entrevista), 

possuírem turmas multisseriadas em escolas rurais, dado esse que poderia interferir no 

processo investigativo quanto aos prazos e aos conteúdos trabalhados, visto que o 

professor, nesse caso, necessita dividir seu “tempo pedagógico”  entre as quatro 

turmas ali presentes . 

Agregamos, portanto, a geração de dados também por meio da observação 

participante. A escolha desse instrumento justifica-se pela necessidade de 

“compreender como uma coisa ou acontecimento se relaciona com outras coisas e 

                                                
17

  Considerando os objetivos e a análise pretendida, a partir das transcrições, não utilizamos na integra 
o quadro de sinais proposto por Marcuschi (2003). 
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acontecimentos” (FREITAS, 2002, p. 28). Portanto, a observação participante busca o 

entendimento do fenômeno na sua gênese e é nesse sentido que podemos dizer que 

na pesquisa do tipo etnográfico, o pesquisador é o principal instrumento investigativo, 

uma vez que adentra no ambiente e que, por meio de seu “horizonte social” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004), estabelece as relações e as análises necessárias. 

Assim, De Grande (2010), com base nos escritos de Mason (1998), nos diz que 

a observação participante “é um método de geração de dados que leva o pesquisador 

a imergir-se num quadro ou cena de pesquisa e, sistematicamente, observar as 

dimensões, interações, relações, ações e eventos dessa cena” (DE GRANDE, 2010 p. 

51). Evidenciamos, portanto, que a inserção do pesquisador neste tipo de situação o 

faz não só um observador passivo, mas um participante ativo na compreensão dos 

aspectos inerentes à realidade vivenciada. 

O papel do pesquisador, numa abordagem sócio-histórica, deve considerar o 

contexto a fim de compreender o posicionamento dos sujeitos pesquisados. Nesse 

sentido, o conceito de exotopia, cunhado por Bakhtin (2003), torna-se imprescindível  

em pesquisas do tipo etnográfico, porque, de acordo com o autor,  “só minha posição 

exotópica, que me dá um excedente de visão em relação ao outro, pode me levar a 

compreendê-lo com sua relação a mim no acontecimento singular do ser” (BAKHTIN, 

1999 apud FREITAS, 2003, p. 09). Logo, compreendemos que o pesquisador 

aproxima-se do campo de pesquisa e, ao mesmo tempo, distancia-se dele para, por 

meio desse movimento, compreender os fenômenos observados. E, assim, a posição 

externa tomada pelo pesquisador possibilita que observe coisas do sujeito que ele 

próprio desconhece.  

Durante o processo de observação participante, tivemos acesso aos planos de 

aulas de leitura (agregados ao corpus de análise), às atividades pedagógicas 

elaboradas pelo professor, como às cenas de interação, entre os sujeitos do contexto 

(aluno/professor/pesquisador). Por meio da observação participante, buscamos, 

portanto, indícios/interferências da FC nas ações pedagógicas dos docentes, como a 

compreensão/implicação das concepções de leitura dos professores em suas ações 

pedagógicas.    

Esse instrumento de geração de dados, compreendido dessa forma,  

possibilitou-nos, como observador, entrar em empatia com nosso interlocutor e, a partir 

de seus valores e crenças,  compreender como ele se vê e se relaciona com a 

realidade e com o mundo. Posteriormente, nosso olhar excedente (condição teórica de 
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compreensão), buscou compreender e (re)significar os fenômenos investigados  em 

toda a sua complexidade à medida que os sentidos foram sendo estabelecidos numa 

interação dialógica com o sujeito da pesquisa.  

É nesse (des)encontro e confronto de vozes, de valores, de ideologia, que a 

observação participante configura-se como um ato dialógico. Corroborando com este 

conceito, Freitas (2002) assevera que, 

 

A observação é, nesse sentido, um encontro de muitas vozes: ao se 
observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, 
gestuais e expressivos. São discursos que refletem e refratam a 
realidade da qual fazem parte, construindo uma verdadeira tessitura 
da vida social. O enfoque sócio-histórico é que principalmente ajuda o 
pesquisador a ter essa dimensão da relação do singular com a 
totalidade, do individual com o social (FREITAS, 2002, p. 28-29). 

 

À medida que o observador se insere no campo de pesquisa, ele está 

interagindo com diferentes sujeitos, diferentes vozes, em diferentes situações 

interativas. Ao se introduzir neste contexto, o pesquisador afeta e é afetado por tais 

situações, transforma  e é transformado, observa, compreende e ao mesmo tempo em 

que as interpretas, (re)significa-as.  

 Nesse sentido, observamos 09 horas-aula, sendo que as observações 

focalizaram aulas de Língua Portuguesa18, e documentadas por meio da 

videogravação. Flick (2009), acerca dos recursos tecnológicos para o registro dos 

dados, nos diz que:   

 

O uso de equipamentos para gravação faz com que a documentação de 
dados torna-se  independente das perspectivas  do pesquisador e dos 
sujeitos dos estudos. Argumenta-se que, por meio desse sistema, 
obtém-se um registro naturalista dos eventos ou em um “plano natural” 
[...] Após informar aos participantes sobre a finalidade da gravação, a 
expectativa do pesquisador é de que eles simplesmente esqueçam a 
presença do gravador e que a conversa ocorra “naturalmente” – mesmo 
em pontos delicados (FLICK, 2009, p. 266). 
 

 Consideramos, portanto, que a referida estratégia, num primeiro momento, gera 

um desconforto tanto para os alunos quanto para o docente. Para tanto, conforme as 

orientações de Flick (2009), antes do início das gravações, realizamos uma conversa 

com os mesmos, com a finalidade de elucidar os objetivos e justificar a necessidade da 

                                                
18 Ressaltamos que antes do início das gravações foi acordado com os professores participantes que 
seriam observadas aulas que tivessem por foco a leitura, pois, conforme já contextualizado, nosso 
trabalho circunscreve sobre tal eixo. 



37 
 

 
 

utilização desse meio.  Durante as gravações, o estranhamento foi sendo minimizado, 

não se tornando um obstáculo, tão pouco impossibilitando a análise pretendida. 

 Outro instrumento de geração de dados incorporado na pesquisa, muito utilizado 

em pesquisas do tipo etnográfico é a análise documental. Bravo (1991) define 

“documentos” como todas as realizações produzidas pelo homem que se configuram 

em indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e 

viver. 

 Nessa perspectiva, a pesquisa documental, como técnica de geração de dados, 

permite a investigação de determinada problemática em sua interação imediata, por 

meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo homem e, que, por 

conseguinte, materializam sua ideologia, seus valores e crenças, suas percepções e 

concepções de mundo e de sociedade. Portanto, estudar documentos implica fazê-lo a 

partir do ponto de vista de quem os produziu, fato este que requer do pesquisador uma 

postura ética e cuidadosa diante dos dados coletados. Assim, corroborando com as 

ideias de Flores (1994), consideramos que:  

 
Os documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua 
análise implica um conjunto de transformações, operações e 
verificações realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de lhes ser 
atribuído um significado relevante em relação a um problema de 
investigação (apud CALADO; FERREIRA, 2004, p.3). 
 

 Ao enveredarmos por essa técnica de geração de dados, direcionamos nosso 

olhar a 3 (três) Planos de aula de Língua Portuguesa (foco na leitura), correspondentes 

às aulas gravadas do professor inserido nesse contexto, durante a observação 

participante, com intuito de cumprir o objetivo desta investigação  que era compreender 

como a formação continuada interfere nas ações pedagógicas de leitura com 

professores de 5º ano do Ensino Fundamental I.  Tínhamos consciência, no entanto, 

que a quantidade de planos de aulas analisados pudesse não se configurar como 

representativo (suficiente) nessa seara, porém o que almejavamos era buscar indícios, 

por menores que fossem, dos momentos de formação e como estavam se 

materializando na prática pedagógica do professor. Nesse sentido, estávamos  

conscientes de que: 

 
As pesquisas elaboradas a partir de documentos são importantes não 
porque respondem definitivamente a um problema, mas porque 
proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que 
conduzem à sua verificação por outros meios (GIL, 1991, p.53).  
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A pesquisa documental se materializou em dois momentos distintos, porém 

interligados: (1) a coleta de documentos e (2) a análise de seu conteúdo. Foram 

coletados os planos de aulas de Língua Portuguesa do sujeito pesquisado, com intuito 

de buscarmos nas atividades propostas, a compreensão e a concepção de leitura que 

alicerça a sua prática e, consequentemente, as implicações dos momentos de FC 

nesta organização. E assim, se configuraram os instrumentos empregados na geração 

de dados.   

Finalizamos esse capítulo com as afirmações de André (1997) quanto às 

técnicas utilizadas para a geração de dados, as quais permitem, segundo o autor, 

  

[...] documentar o não documentado, isto é, desvelar os encontros e 
desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática [...], descrever as 
ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir sua 
linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são 
criados e recriados no cotidiano do seu fazer (ANDRÉ, 1997, p.41).  

 

Tendo em vista que o foco da pesquisa se sustenta na leitura e na(s) 

concepção(ões) que orientam as ações pedagógicas na sala de aula, no próximo 

capítulo abordaremos as concepções de linguagem e de leitura, como outros 

elementos imbricados a essas concepções.   
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CAPÍTULO 2 

CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE LEITURA: UM OLHAR PARA A PROVA 
BRASIL 

 
 
 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém 
como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro.  

BAKHTIN/VOLOCHINOV 
 
 
 

Neste segundo capítulo, principiamos esclarecendo o entendimento de FC que 

assumimos na pesquisa para, posteriormente, abordarmos os aspectos teóricos ligados 

às concepções de linguagem e de leitura. E, a partir desse reconhecimento das 

concepções que orientaram, historicamente, os estudos na área da linguagem e da 

leitura, olharemos para a Prova Brasil e seus descritores a fim de vasculharmos a(s) 

concepção(ões) que a sustentam. 

 
 
2.1  FORMAÇÃO CONTINUADA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ORIENTADORES 
 
 
 Frente ao propósito desta seção, propomos-nos a delimitar a base teórica que 

sustenta os estudos de FC de professores, inicialmente, traçando um breve panorama 

histórico acerca da compreensão dessa ação no cenário nacional. Na sequência, 

objetivamos esclarecer o entendimento que explicitamos por FC, primeiro, por fazer 

parte do projeto ao qual engendramos nossa participação; segundo, por ser tomada 

(FC) no capítulo 3 dessa pesquisa como corpus de análise.  

Para traçar a trajetória proposta, amparamo-nos em alguns estudos  realizados 

por pesquisadores, a exemplo, de Alarcão (1998), Costa-Hübes (2008), Farinha (2004), 

Martins (2010),  Pimenta (1992; 2005), dentre outros, no sentido de reconhecer, como 

afirma Feitas (2002), os (des)caminhos das políticas de formação de professores.  

Segue a discussão que ora tentamos instaurar.  

 
2.1.1 Formação Continuada: diferentes conceitos, diferentes compreensões  
 

Segundo Martins (2010), a formação de professores vem sendo objeto de estudo 

amplamente discutido no Brasil, desde o final da década de 1970, alcançando seu 



40 
 

 
 

ápice nas décadas de 1980 e 1990. A dimensão tomada por esta temática adota novas 

nuances que podem ser justificadas, a priore, pela emergência de dispositivos legais 

voltados à educação, principalmente à valorização do professor no âmbito de sua 

formação inicial e FC. 

Por se tratar de uma ação sócio-historicamente situada a FC foi compreendida 

no decorrer da história, conforme os ideários políticos governamentais. Verdinelli 

(2007), afirma que nas últimas décadas, ao se referir à formação docente em serviço, 

muitas nomenclaturas entraram em cena: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, 

capacitação, formação contínua, educação continuada, educação permanente e outros. 

Ao utilizarmos tais termos, não podemos olvidar que a palavra carrega consigo a 

ideologia de determinada época, ou seja, a utilização de tais nomenclaturas “implicam 

ideias, conceitos que são datados historicamente, por representarem uma concepção 

de sociedade, educação e escola, teoria de ensino-aprendizagem, papel do professor e 

do aluno” (VERDINELLI, 2007, p.21).  

 Acerca dessas concepções de formação docente em serviço, no tocante à 

educação brasileira, Marin (1995) analisa criticamente os sentidos imersos à utilização 

desses termos, pois conduzem à implicações teórico-políticas e práticas, uma vez que 

os conceitos subjacentes às nomenclaturas imprimem direções às decisões tomadas e 

às ações propostas, justificadas e realizadas.  

O termo treinamento, podemos datá-lo da década de 1960, e compreendê-lo 

pelo viés da modelagem de comportamentos, automatismos que podem ser repetidos 

sem implicações cognitivas. Isso significa dizer que os treinamentos visavam atender a 

situações específicas em que se requeriam habilidades, desprezavam aptidões. Marin 

(1995), a respeito desse termo, argumenta que:   

 

[...] há inadequação em tratarmos os processos de educação 
continuada como treinamentos quando desencadearem apenas ações 
com finalidades meramente mecânicas. Tais inadequações são tanto 
maiores quanto mais as ações forem distantes das manifestações 
inteligentes, pois não estamos, de modo geral, meramente modelando 
comportamentos ou esperando reações padronizadas, estamos 
educando pessoas que exercem funções pautadas pelo uso da 
inteligência e nunca apenas pelo uso de seus olhos, seus passos ou 
seus gestos (MARIN, 1995, p. 15). 

 

Como postulado pela autora, nessa perspectiva, não há a preocupação quanto à 

formação humana; o interesse volta-se para a padronização de comportamentos e 

atitudes, isto é, muito do que se entendeu por qualidade passou por essa compreensão  
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de comportamentos padronizados de conduta, para atingir metas e fins determinados a 

uma sociedade planejada.  

Na década de 1970 adentra nesse cenário o termo aperfeiçoamento, entendido 

como a busca da perfeição na direção dos trabalhos e execução dos profissionais. A 

crítica a essa concepção de formação repousa sobre o fato de que a perfeição é algo 

inatingível quando nos referimos ao ser humano. A esse respeito, Marin (1995) afirma 

que:  

 
No caso dos professores da educação, os limites são postos por 
inúmeros fatores, muitos dos quais independem das próprias pessoas 
sujeitas às interferências. A perfeição na atividade educativa significa 
não ter falhas, e desde há muitos anos temos a clara ideia de que, em 
educação, é preciso conviver com a concepção de tentativa, tendo 
implícita a possibilidade de totais acertos, mas também de grandes 
fracassos de educação continuada (MARIN, 1995, p. 16).  
   

Após essa compreensão, inseriu-se na década de 1980, a nomenclatura 

reciclagem. Presentes nos discursos locais e executado por cursos de curta duração, 

genéricos e descontextualizados (normalmente por palestras ou encontros rápidos), 

seu significado corresponde a “[...] atualização pedagógica para se obterem melhores 

resultados” (MARIN, 1995, p. 14). O caráter negativo dessa perspectiva de formação é 

dado pela comparação do sujeito a um objeto, passível de reciclagem, ou seja, como 

materiais cujos processos de modificação e transformação são semelhantes aos 

objetos recicláveis.  

Outro conceito que fez parte dessa trajetória histórica foi o termo capacitação, 

que pregoava a ideia de tornar os profissionais capazes por se acreditar que ainda não 

são. Assim, Marin (1995) assevera que esse termo possui dois sentidos “[...] tornar 

capaz de habilitar, por um lado, e por outro convencer, persuadir” (MARIN, 1995, p. 

17). Quanto ao primeiro conceito, a autora postula que há aproximações da ideia de 

formação continuada, uma vez que para exercer a função de educadores, os 

professores necessitam de habilidades próprias à profissão. Entretanto, ao incorporar a 

persuasão e o convencimento, essa concepção destoa, uma vez que “[...] professor de 

educação não pode e nem deve ser persuadido ou convencido de ideias; ele deve 

conhecê-las, analisá-las, criticá-las e até mesmo aceitá-las, mas mediante o uso da 

razão” (MARIN, 1995, p. 17). Essa perspectiva de formação, por muito tempo, 

representou o novo e foi a tônica de cursos que objetivavam a veiculação de ideias, 

processos e atitudes (necessários e aceitos), que ecoavam dentro das universidades 
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em prol da inovação e da melhoria da produção. Tais instituições de ensino 

desenvolviam (ou ainda desenvolvem) esses cursos em “pacotes fechados” de forma 

acrítica, desconhecedores do contexto de formação e as necessidades emergentes 

desse. Contudo, datam de não muito distante do nosso tempo, havendo ainda a 

incidência dessa modalidade de formação.  

Consoante às postulações de Valsechi (2010), observamos que é em virtude 

dessas concepções de formação do professor, como “treinamento”, “reciclagem” 

“aperfeiçoamento” e “capacitação”, que as décadas de 1960 a 1980 são caracterizadas 

pela oferta de cursos rápidos e descontextualizados, assim como por encontros 

esporádicos e palestras que proporcionaram, aos docentes, um processo formativo 

superficial. Oferecidos em parceria com as instituições de ensino superior, priorizavam 

o trabalho nas áreas específicas de Língua Portuguesa e Matemática.  

Além das nomenclaturas já expostas nessa discussão, apresentamos com maior 

ênfase as expressões: educação permanente, educação continuada, educação 

contínua, formação continuada, formação contínua, formação permanente ou formação 

em serviço que pela similaridade podem ser agrupadas em um único bloco. No entanto, 

assumimos, nesta pesquisa,  

 

[...] a expressão “formação continuada” porque, a exemplo de Marin 
(1995), também consideramos a atividade profissional como algo que 
ser refaz continuamente, por meio de processos educacionais formais e 
informais variados, cujo desenvolvimento consiste em auxiliar qualquer 
tipo de profissional a participar ativamente do mundo que o cerca, 
incorporando tal vivência ao conjunto de saberes de sua profissão 
(ROSEMBERG, 2002, p. 47).  

 
 
 Pereira (1999), ao fazer menção à perspectiva de formação continuada, ao longo 

dos anos, aponta para as seguintes direções: nos países desenvolvidos, como Canadá, 

França, Inglaterra e EUA, há décadas a formação continuada é incluída nas políticas 

educativas.  Contudo, no Brasil, ela passou a ser inserida pela emergência de 

dispositivos legais voltados à educação, principalmente à valorização do professor no 

âmbito de sua formação profissional inicial como na formação continuada. Nesse 

sentido, a legislação que põe em evidência a necessidade de se repensar tal processo 

é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/1996)19, que  

                                                
19

 A partir da promulgação da presente lei, outras determinações quanto a formação docente é 
incorporada. Podemos ainda destacar a pretensão da elaboração de um Plano Nacional da Educação 
(PNE), o qual estipula  que até o fim da Década da Educação (1996-2006) “somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço” (LDBEN 9394/96, at. 
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intensifica a valorização do profissional da educação  tanto na sua formação inicial 

quanto continuada.  

Entendendo, portanto, que a formação docente em serviço no Brasil possui uma 

trajetória histórica e sócio-epistemológica marcada por diferentes abordagens teóricas 

(treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação) que não se constituíram a 

priori, mas que vêm emergindo das diferentes concepções de educação e sociedade 

presentes nos diferentes contextos da realidade brasileira (PIMENTA, 2005), cabe-nos, 

neste espaço, esclarecer o entendimento que possuímos e defendemos acerca da 

formação continuada. Para tanto, corroboramos as ideias de Saviani (2004), o qual 

assinala que: 

  
[...] os cursos de preparação de professores devem visar à formação de 
seres humanos plenamente cultos, profundamente conhecedores da 
história concreta dos homens, em lugar da formação de indivíduos 
“curtos”, preconizada pela atual política de formação de professores 
que vem incentivando os cursos de curta duração dos institutos 
superiores de educação e suas escolas normais superiores (SAVIANI, 
2004, p. 48, grifo nosso). 
 

Acreditamos, portanto, em um modelo de formação mais abrangente, que rompa 

com a visão dicotômica do modelo clássico, buscando uma nova perspectiva de 

formação continuada de professores (CANDAU, 1996). Corroborando dessa visão, 

Nóvoa (1995) afirma que a formação do professor deve estimular o desenvolvimento da 

visão crítica e reflexiva, que lhes forneça os meios de aprimoramento do pensamento e 

das práticas autônomas e facilite a dinâmica do investimento na autoformação 

participada, isto é, em formação construída não somente em processos solitários, mas 

com base na participação colegiada. É inerente, portanto, que as ações de formação 

continuada conduzam os docentes a uma reflexão sobre sua prática e/ou de seus 

pares. A esse respeito, Carvalho et al. (1999) ressaltam que esse tipo de formação não 

possui caráter  cumulativo,  isto é,  não se trata de um processo de acúmulo de 

conhecimentos, mas sim de um processo de “ reflexão crítica sobre a própria 

                                                                                                                                                       
87, § 4). Assim, o PNE (BRASIL, 2001,p.25), ressalta a relevância da formação continuada tanto no 
âmbito de valorização profissional, quanto a possibilidade de melhoria na qualidade da educação 
brasileira: É fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os 
bons profissionais do magistério [...] A formação continuada dos profissionais da educação pública 
deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 
coordenação, o financiamento, e a busca de parcerias com as Universidades e Instituições de Ensino 
Superior (BRASIL, 2001, p. 40). 
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experiência e em interação não só com os outros elementos da comunidade escolar, 

como também com os outros segmentos da sociedade” (CARVALHO et al.,1999, p.51).  

Desse modo, o processo formativo deve se constituir como espaço de 

interlocução em que formadores e professores em formação possam, por meio do 

diálogo, construir novos conhecimentos ou (re)significar os já existentes. Nesse 

processo, teoria e prática não são percebidos como instâncias isoladas ou 

contraditórias, mas constituem-se como uma unidade, haja vista que a tomada de  

consciência acerca do saber construído no exercício docente e as relações 

estabelecidas com os saberes teóricos devem ser entendidos como fontes de reflexão  

sobre a prática, afirmando, desse modo, o caráter indissociável de teoria e prática.  

 Nesse sentido, reiteramos a nossa compreensão de formação continuada como 

uma ação contínua, a qual “não pode reduzir-se a cursos de curta duração, ao 

contrário, é necessário que a interpretemos como uma trajetória permanente de 

aprendizagem, reforçada por situações de estudos e reflexões sobre as ações 

pedagógicas” (COSTA-HÜBES, 2008, p. 273). Assim, Alarcão (1998) pontua que o 

processo de formação continuada deve ser compreendido de forma dinâmica, por meio 

da qual, ao longo do tempo, um profissional vai adequando os conhecimentos relativos 

à sua formação inicial às necessidades da atividade profissional no contexto em que o 

sujeito encontra-se inserido. 

 Nesse sentido, Costa-Hübes (2008) pontua também que, a formação continuada 

deve ser contextualizada na sua dimensão cultural, social e política, pois seria inútil se, 

ao “discutir o processo de formação continuada, desconsiderasse a escola como um 

espaço cultural, social e político, tratando o ensino da língua como transmissão de 

conhecimentos neutros e desvinculados do contexto particular de ação” (MAGALHÃES, 

2004, apud COSTA-HÜBES, 2008, p. 280). Corroborando tais pressupostos, Candau 

(1996) pontua que a: 

 

[...] formação contínua não pode ser concebida como um processo de 
acumulação (de cursos, palestras, seminários etc., de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim como um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal e profissional, em interação mútua (CANDAU, 1996, p. 150). 
 

Desta forma, defendemos um modelo alternativo de formação capaz de garantir 

a formação contínua do professor com “finalidades emancipatórias, críticas, reflexivas e 

transformadoras; e que se paute no aprofundamento teórico, aliando-o às reflexões da 
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prática da sala de aula” (COSTA-HÜBES, 2008a, p. 329). Essa é a concepção de 

formação que assumimos frente à ação ora executada por esta pesquisa. Ao aproximar 

a universidade da Educação Básica – anos iniciais –   defendemos a perspectiva que a 

atuação na formação continuada de profissionais da educação deixa de ser uma tarefa 

eventual das universidades, executada a partir de demandas dos sistemas de ensino, e 

passa a ser entendida como um processo articulado à formação inicial e integrado à 

prática profissional dos docentes nas instituições de ensino. 

A partir de uma compreensão, portanto, que concebe o desenvolvimento 

profissional como um continuum, o qual não se limita apenas a formação inicial, mas 

que continua ao longo da carreira do professor, como instrumento privilegiado no 

processo de profissionalização docente (NÓVOA, 1991), o professor formador, deixa 

de desempenhar o papel de mero transmissor de conhecimentos e passa a ser 

mediador do processo  de construção de conhecimentos, haja vista que ele torna-se 

responsável pela ponte entre os conhecimentos científicos (teóricos) e a ação 

pedagógica (prática). Diante do desafio lançado a esse modelo de formação, e 

incorporado por essa investigação, vemos, primeiramente, a necessidade de 

desmistificar o caráter elitista e excludente das instituições de ensino superior. Como 

observa Gatti, necessitamos:  

 
[...] preparar a universidade para desempenhar o papel que 
corresponde a suas características – o de realizar pesquisas 
educacionais e didáticas, estudar modelos alternativos de formação, 
preocupar-se com a formação dos formadores etc. – porém alterando 
substantivamente seu modo de operar, integrando em todas essas 
atividades, como parceiros efetivos, os professores e os técnicos que 
estão na prática escolar, não só trazendo-os para dentro do campus 
como indo às suas regiões e locais de trabalho (GATTI, 1992, p.72). 

 

Não obstante às dificuldades decorrentes dessa empreitada, o diálogo entre as 

universidades e os sistemas públicos de ensino básico, apresenta-se como um 

momento de interlocução privilegiado acerca da reflexão sobre as práticas educativas 

da própria Universidade, tornando-se um processo fertilizador do ensino, da pesquisa e 

da extensão na instituição. Acreditamos que a aproximação com as escolas e com os 

docentes da educação básica pode ser o caminho que levará a universidade do atual 

foco na formação inicial para uma atuação articulada entre formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação e, da pesquisa sobre os professores para a 

pesquisa com os professores.  
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Comungando desses preceitos teóricos, o que pretendemos com essa 

investigação é, inicialmente, buscar essa aproximação (universidade e escolas de 

educação básica) para, posteriormente, refletirmos sobre a prática pedagógica 

instaurada, especificamente em LP (práticas de leitura), buscando a apropriação e a 

compreensão de conceitos em relação à sala de aula, com vista à melhoria do ensino e 

da aprendizagem.  

Assim compreendidas as ações de FC, pontuamos, na sequência, as 

concepções de linguagem e de leitura por se constituírem como tema articulador das 

ações de formação desenvolvidas em Diamante do Sul. 

Assim, retomamos alguns conceitos acerca da  compreensão de linguagem e de 

leitura em diferentes contextos históricos e, por conseguinte, sua influência no ensino 

de LP no Brasil.   

 
 

2.2 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE LEITURA 
 

 
Segundo Menegassi e Ângelo (2005), o desenvolvimento dos estudos e das 

diferentes teorias que perpassam o ensino de leitura (influenciado pela concepção de 

língua e de linguagem) nas escolas brasileiras estão atrelados ao desenvolvimento da 

própria Linguística20, como ciência que estuda a linguagem humana articulada, no caso, 

à fala e à escrita. Esse burilamento da linguagem alterou também o cenário no tocante 

ao ensino de Língua Portuguesa, pois, se no princípio o foco era um ensino voltado às 

unidades isoladas da língua (letras, fonemas, palavras, frases, texto) hoje, tornou-se 

objeto de ensino o texto como elemento materializado em determinado gênero 

discursivo. Esses deslocamentos teóricos confirmam o caráter dinâmico da 

língua(gem), uma vez que em cada momento histórico e social, ela é compreendida e 

utilizada (pelos sujeitos)  de forma diferenciada e com a finalidade de atender às 

necessidades de cada momento. Portanto,  

 

[...] o ensino do sistema da escrita, bem como o ensino de língua está 
relacionado aos modos como o homem compreende a si mesmo, a 
linguagem, o universo em que se situa, e disso decorrem as diferentes 
concepções de linguagem, de língua, de ensino (...) que foram 
produzidas ao longo da história (AMOP, 2010, p. 140, grifo nosso). 

                                                
20 Segundo os autores, as vertentes que surgiram a partir da Linguística foram: a Psicolinguística, o 
Gerativismo, a Sociolinguística, a Pragmática, a Linguística Aplicada, a Análise do Discurso, a 
Linguística Textual, dentre outras. 
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A premência de (re)visitar as principais concepções de linguagem e de leitura (e 

suas influências) que permearam ou ainda permeiam o ensino de Língua Portuguesa 

dá-se mediante a compreensão de que toda e qualquer metodologia de ensino 

relaciona-se a uma escolha política (social) que envolve teorias de compreensão e de 

interpretação da realidade. Assim, o entendimento que temos acerca da língua(gem), 

ou a concepção revelada na prática pedagógica do professor (por meio das atividades)  

apresentam-se como um fator significativo e guiante para o ensino de LP. Coaduna, 

com a presente assertiva, Travaglia (2001), o qual afirma que “o modo como se 

concebe a natureza fundamental da língua altera em muito o como se estrutura o 

trabalho com a língua em termos de ensino [...] a concepção de linguagem é tão 

importante quanto a postura que sem tem relativamente à educação”(TRAVAGLIA, 

2001, p. 21).  

 Quanto às diferentes compreensões de língua(gem) ao longo dos anos, 

Bakhtin/Volochinov (2004) as configuram como: (1) Subjetivismo Idealista; (2) 

Objetivismo Abstrato e (3) Concepção dialógica de linguagem. No Brasil, encontramos 

em Geraldi (1984) as seguintes denominações correspondendo aos apontamentos de 

Bakhtin: (1) Linguagem como expressão do pensamento; (2) Linguagem como 

instrumento de comunicação e (3) linguagem como forma de interação. Tais 

concepções possuem uma relação direta com as práticas de leitura:, uma vez que 

incorporam a essência, ou ainda, o que cada uma dessas concepções priorizam. 

Assim, coexistem diferentes perspectivas de leitura: (1) perspectiva do autor; (2) 

perspectiva do texto; (3) perspectiva do leitor e, por fim, (4) a perspectiva autor-texto-

leitor.  Em relação a essas perspectivas, Menegassi e Ângelo  (2005) afirmam que:  

 
Os pressupostos teóricos que amparam cada uma dessas diferentes 
perspectivas de leitura envolvem uma visão diferente do que consiste o 
ato de ler e orientam e/ou justificam determinadas propostas didáticas 
em torno da compreensão da leitura, e da formação e do 
desenvolvimento do leitor na escola brasileira (MENEGASSI e 
ANGELO, 2005, p. 18).  
 

 Com o propósito de realizar uma reflexão teórica acerca de tais concepções e de 

compreender suas influências em termos de ensino de LP, buscamos, no arcabouço 

teórico de Bakhtin/Volochinov (2004), Bakhtin (2003), Geraldi (1993, 2004), Travaglia 

(2001), Koch (2002), Soares (1998), Menegassi e Ângelo (2005), Perfeito (2005), 

dentre outros, a fundamentação necessária para explicitar cada uma delas. 

Ressaltamos, por oportuno, que apesar de estabelecermos uma organização didática 
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para a exploração das concepções de linguagem e de leitura, elas coexistem, uma vez 

que uma não invalida a outra, ou aparecem em supremacia, porquanto acabam sendo 

modificadas, adaptadas, ou ainda transformadas, a partir de uma base preexistente, 

pelas emergências de um contexto social dinâmico. A presente discussão é realizada 

na sequência.  

 
 
2.2.1 Linguagem como expressão do pensamento: leitura com foco no autor 

 
A concepção de linguagem como expressão do pensamento tem seu princípio 

sustentado na tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média e 

Moderna. Teoricamente só é rompida no início do século XX, de forma efetiva, por 

Saussure, conforme considerações de Perfeito (2005). Sustentando-se nas ideias da 

linguagem como ato individual, os aspectos mais valorizados é o “bem falar” e o “bem 

escrever”. Travaglia (2001), acerca dessa concepção, explica como é compreendida a 

relação entre os sujeitos e a linguagem: 

 
[...] as pessoas não se expressam bem porque não pensam. A 
expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização 
apenas uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, 
que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a 
situação social em que a enunciação acontece (TRAVAGLIA, 2001, p. 
21). 
 

Por esse prisma, a linguagem é considerada como a “tradução” do pensamento, 

ou seja, o enunciado é criado na mente do indivíduo e este o externaliza por meio da 

linguagem. Nesse sentido, a dificuldade de expressão relaciona-se à falta de 

organização do pensamento do indivíduo. Estamos, portanto, diante da linguagem 

como um evento monológico e individualista, nomeado por Bakhtin/Volochinov (2004) 

de Subjetivismo Idealista que compreende as leis de criação linguística pelo viés 

psicológico-interior. Conforme explicam Bakhtin/Volochinov (2004): 

 

A primeira tendência interessa-se pelo ato da fala, de criação individual, 
como fundamento da língua [...]. O psiquismo individual constitui a fonte 
da língua. As leis da criação linguística – sendo a língua uma evolução 
ininterrupta, uma criação contínua – são as leis da psicologia individual, 
e são elas que devem ser estudadas pelo linguista e pelo filósofo da 
linguagem. Esclarecer o fenômeno linguístico significa reduzi-lo a um 
ato significativo [...] de criação individual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
2004, p. 72). 
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Diante dessa abordagem e considerando o seu caráter subjetivo e interior, as 

capacidades humanas são determinadas hereditariamente. Em termos de ensino, essa 

afirmação gerou o entendimento que nada poderia ser feito para que o indivíduo 

aprendesse, pois a carga hereditária era determinante de seu (não) aprendizado. Dada 

essa visão psicologizante, à concepção de linguagem como expressão do pensamento 

subjaz uma perspectiva de aprendizagem inatista, subjetiva e biologizante.  

 A abordagem, consubstanciada pela compreensão da “língua, enquanto produto 

acabado (‘ergon’), enquanto sistema estável (léxico, gramática, fonética)”, 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 72), transparece um ensino pautado nas tradições 

da gramática normativa/prescritiva. Segundo Menegassi (2011), no Brasil esta 

concepção orientou muitos professores a realizar uma prática pedagógica voltada ao 

ensino de conceitos normativos e ao domínio metalinguístico, centrando o processo na 

transmissão de conhecimentos. Para Possenti (1997), as chamadas gramáticas 

normativo/prescritivas  

 
[...] são todas aquelas gramáticas cujo conteúdo corresponde a um 
conjunto de regras que devem ser seguidas e, por isso, destinam-se a 
ensinar os sujeitos falar e escrever corretamente, sendo os 
transgressores (às regras) considerados grosseiros, caipiras, incapazes 
de aprender (POSSENTI,1997, p. 64).  

 

Sob essa perspectiva, para que o indivíduo consiga se expressar com clareza, é 

necessário que ele tenha domínio das normas gramaticais, pois, o seu domínio 

possibilitaria uma melhor organização do pensamento e, por conseguinte, uma 

externalização eficiente. Assim, quaisquer inadequações gramaticais tanto na “fala” 

quanto  na “escrita”  são consideradas, pelos seguidores dessa abordagem, um desvio 

à variedade padrão. Focando-se no ensino da gramática preconizado por essa 

concepção de linguagem, Perfeito (2005) assevera que: 

  
[...] o ensino de língua enfatiza a gramática teórico-normativa: 
conceituar, classificar, para, sobretudo, entender e seguir as 
prescrições, em relação à concordância, à regência, à acentuação, à 
pontuação, ao uso ortográfico. O eixo da progressão curricular e dos 
manuais didáticos são os itens gramaticais (PERFEITO, 2005, p. 29). 
 

Essa compreensão de linguagem interfere/determina, decisivamente, a maneira 

de conceber a leitura reduzida à capacidade de captar as ideais do autor expressas no 

texto. À medida que consideramos a noção de sujeito (passivo), de língua (unidade 

inerte) e de texto (produto) postulados por essa concepção, se revela a que prática de 
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leitura recorre. Diante desses preceitos teóricos, a leitura é entendida como “a atividade 

de captação das ideias do autor, sem levar em conta as experiências [...]. O foco de 

atenção é, pois, o autor, e suas intenções, e o sentido esta centrado no autor, bastando 

tão somente ao leitor captar essas intenções” (KOCH e ELIAS, 2010, p. 10).  Guiados 

por essa orientação, ao texto atribui-se o caráter de produto, visto como a 

“representação do pensamento do produtor” (MENEGASSI, et. al., 2011). Tal postura 

ratifica o papel passivo do leitor, minimizando suas capacidades ao ato de “captar essa 

representação mental” (KOCH e ELIAS, 2010, p. 10). Segundo Kleiman (2000), essa 

primeira concepção de linguagem - expressão do pensamento – correlaciona-se a 

“concepção escolar” de ensino à medida que objetiva o domínio individual do código e 

vê a escrita como um conjunto de atividades para se apoderar do “bem falar” 

(linguagem oral) e do “bem escrever” (linguagem escrita). 

  Decorrente de uma visão individualista e subjetivista de sujeito, a prática de 

escrita sustenta-se na capacidade de o indivíduo externalizar seu pensamento por meio 

da linguagem, cabendo ao leitor a capacidade de captar os pensamentos do autor por 

meio da leitura. Perfeito (2005) acrescenta dizendo que a leitura poderia ter relação 

com a necessidade de o educando entrar em contato com textos-modelo, reveladores 

do emprego adequado da linguagem, na arte do bem falar e, depois, do bem escrever. 

 Uma prática reveladora dessa postura, ainda muito comum em sala de aula, é a 

leitura oralizada (em voz alta) como critério avaliativo. Ao solicitar para os alunos uma 

exposição oral de determinado texto, os aspectos analisados versam sobre a 

aprendizagem da oratória (ritmo, expressividade, entonação, etc.), ratificando o 

princípio do “bem falar”. No nível de compreensão do texto como objeto de ensino 

(produto lógico do pensamento), Menegassi (s/d21
) pontua que comumente 

encontramos nas atividades pedagógicas dos professores,  ou ainda, por não dizer nos 

livros didáticos em uso, questões reveladoras da concepção de linguagem em pauta - 

expressão do pensamento. Exemplos dessa forma de ordenação nas perguntas são 

pontuados por Menegassi ( s/d): (1)“ O que o autor quis dizer com...? (2) Segundo o 

autor, ... (3) Para o autor do texto, ....”. Ou como explica Costa-Hübes: 

 

Ao organizarmos um enunciado com expressões do tipo “Qual a 
intenção do autor...”, estamos, de forma direta, focalizando apenas o 

                                                
21

 Artigo intitulado  “Avaliação de leitura: construção e ordenação de perguntas”   de Renilson José 
Menegassi. Disponível em: http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoesanteriores/anais17/txtcompletos/ 
sem04/COLE777.pdf. Acesso em 29 de agosto de 2012. 
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autor do texto, reproduzindo, com isso, uma maneira de conceber a 
linguagem como própria do autor, subjetiva às suas ações, portanto, 
individualizada. Ler, nesse caso, significa mergulhar na intencionalidade 
do autor, na tentativa de vascular as suas mais íntimas intenções 
(COSTA-HÜBES, 2010, p. 248-249). 
 

Questionamentos desse tipo reiteram a visão de sujeito psicológico e individual 

defendida por essa abordagem. Centra-se na subjetividade, na pretensão ou ainda, na 

intenção do autor. A leitura, portanto, é compreendida “como uma atividade de 

captação das ideias do produtor, sem levar em contas as experiências e os 

conhecimentos do leitor, ou seja, a interação autor-texto-leitor não se estabelece” 

(MENEGASSI, s/d, p. 02). Essa talvez seja a maior crítica levantada a essa concepção.    

 

2.2.2 Linguagem como instrumento de comunicação: leitura com foco no 
texto 

 
 

Numa posição crítica a alguns princípios da corrente anterior - língua como 

expressão do pensamento-, se delineou, no cenário brasileiro, mais precisamente no 

início da década de 1970, outra concepção relacionada ao trabalho com a língua(gem). 

Estamos falando da corrente teórica que considera a língua como instrumento de 

comunicação. Apesar dessa vertente “reconhecer” a língua como social, sua gênese 

repousa sobre a compreensão estruturalista da língua, ou seja, língua como forma 

estável. Bakhtin/Volochinov (2004) nomeiam essa concepção como objetivismo 

abstrato, numa crítica à Linguística tradicional que divulga a língua como sistema ideal 

e abstrato, a ser incorporado pelo sujeito falante.  

A esse respeito, Bakhtin/Volochinov (2004) ainda esclarecem dizendo que essa 

tendência tem no sistema linguístico, isto é, no sistema das formas fonéticas, 

gramaticais e lexicais, o centro organizador de todos os fatos da língua.  Dada essa 

compreensão, os autores estabelecem uma comparação entre as duas concepções de 

linguagem, diferenciando-as:  

 
Enquanto que, para a primeira orientação, a língua constitui um fluxo 
ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada 
conserva sua identidade, para a segunda orientação a língua é um arco-
íris imóvel que domina este fluxo. Cada enunciação, cada ato de criação 
individual é único e não reiterável, mas em cada enunciação encontram-
se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um 
determinado grupo de locutores. São justamente estes traços idênticos, 
que são assim normativos para todas as enunciações – traços 
fonéticos, gramaticais e lexicais -, que garantem a unicidade de uma 
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dada língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma 
comunidade (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2004, p. 77). 
 

   Conforme os autores o objetivismo abstrato (segunda concepção de 

linguagem) prima pela regularidade da língua, focando-se nos traços, que são idênticos 

para, a partir daí estabelecer normas, regras, principalmente para a escrita. Perfeito, 

contextualiza o surgimento dessa orientação teórica:  

 
A ruptura à concepção de linguagem como expressão do pensamento é 
deflagrada por Saussure (1969), em publicação do início do século XX. 
Estabelecendo a célebre dicotomia Langue/Parole (grosso modo, 
Língua/Fala), elege a Langue como objeto de estudo. Em oposição à 
Parole, manifestação individual concreta dos falantes, sujeita a variações, 
a Langue é conceituada como um sistema de signos (um conjunto de 
unidades que estão organizadas, formando um todo), de caráter social, 
homogêneo, abstrato, internalizados na mente do falante. A Langue paira 
sobre o falante, que a incorpora, utilizando-a em situações reais e 
diversificadas de uso. Tal utilização, porém, não é considerada na teoria 
saussureana, pois seu estudo se limita ao funcionamento interno da 
língua, sem levar em conta as determinações sócio-históricas da 
linguagem (PERFEITO, 2005, p. 33-34, grifos da autora). 

 
 
 Nesse sentido, o código assume primazia à luz dessa vertente, uma vez que 

acredita-se que, a partir de seu domínio, os falantes possam efetivar o ato 

comunicativo, ou seja, uma vez de domínio comum (emissor e receptor), o código é 

responsável pela transmissão das informações. Tais princípios se difundem 

amplamente no contexto de ensino de LP, no início dos anos 1970 com a disseminação 

da obra Curso de Linguística Geral, de autoria de Saussure, a qual propõe a 

compreensão da língua como uma realidade psíquica e uma instituição social que é 

“[...] exterior ao indivíduo, que por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la” 

(SAUSSURE, 1995, p. 22). 

A maior crítica ao estruturalismo Saussureano, é instaurada a partir da 

dicotomia, proposta pelo autor, entre língua e fala ou, conforme Saussure (1995), 

Langue e Parole. O teórico, em sua obra, delimita seu foco de estudo na Langue, haja 

vista que a Parole, segundo o autor, não poderia ser tomada para estudo, pois se 

configura como uma manifestação individual concreta dos falantes, permeada por 

variações, impossibilitando, assim, um trabalho sistemático. Ao considerara língua 

como um sistema de signos favorece a sua fixidez, uma vez que “propunha o estudo da 

língua a partir da sua estrutura, isto é, tudo deveria ser estudado e produzido a partir de 

uma estrutura certa, já marcada na língua” (MENEGASSIE ANGELO,  2005, p. 18). A 
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partir destas ponderações, podemos concluir que, para “Saussure, é indispensável 

partir da língua como sistema de formas cuja identidade se refira a uma norma e 

esclarece todos os fatos de linguagem com referência a suas formas estáveis e 

autônomas” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 86). 

Os estudos da língua por Saussure (1995) inserem-se numa perspectiva 

sincrônica. Isso equivale dizer que, quando o faz dessa forma, o pesquisador procurou 

entender a estrutura da língua como um sistema em funcionamento em dado ponto do 

tempo. Na compreensão de Bakhtin/Volochinov (2004), os estudos embasados pela 

linguística sincrônica se ocupam “[...] das relações lógicas e psicológicas que unem 

termos coexistentes e formadores de um sistema, tal como eles são percebidos pela 

mesma consciência coletiva” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 87). Sob essa 

perspectiva, a língua partindo dos pressupostos Saussureanos, é “um sistema abstrato, 

homogêneo, social e supra-segmental” (SUASSUNA, 1995, p. 64).  

Mediante o exposto, o trabalho como ensino da LP sob esse enfoque, se orienta 

pelo ensino instrumental da língua. Não indiferente à concepção de linguagem como 

expressão do pensamento, esta concepção – instrumento de comunicação – manteve 

o trabalho com a gramática tradicional pelo viés normativo/descritivo, focalizando “o 

estudo dos fatos linguísticos por intermédio de exercícios estruturais morfossintáticos, 

na busca da internalização inconsciente de hábitos linguísticos, próprios da norma 

culta” (PERFEITO, 2005, p. 827). Por outro lado, essa perspectiva se detém no 

funcionamento da língua, incluído suas variedades, ocupando-se descrição das formas 

gramaticais de determinada comunidade linguística, no caso dos falantes da norma 

“culta”. Para isso, recorre às atividades metalinguísticas, assim denominadas por 

Geraldi (1993): tratam-se de atividades de conhecimento que analisam a linguagem 

como a construção de conceitos, classificações, etc. Dessa forma, alia-se -se à 

gramática normativa um interesse por descrever a língua tal como ela se apresenta. No 

entanto, essa descrição priorizou a língua tida como “correta, empregada por falantes 

considerados “cultos”.  

O texto, por conseguinte, nessa perspectiva, é estudado sem nenhuma ligação 

com o contexto de produção e de recepção, sendo compreendido como “produto da 

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

tanto, o conhecimento do código utilizado” (KOCH e ELIAS, 2010, p. 10). 

Consequentemente, a leitura tem seu foco no texto, naquilo que está codificado e 
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materializado nele. Ao leitor, portanto, caberia se relacionar com esse conjunto de 

signos, reconhecendo-os e reproduzindo-os.  

 Parafraseando Castela (2009), ao caracterizar as concepções de leitura, 

correlacionamos essa perspectiva de leitura à Teoria da Comunicação proposta por 

Jakobson (1973), em que a linguagem é vista, sobremaneira, como instrumento de 

comunicação por meio da qual atuam o emissor, o receptor, utilizando-se de uma 

mensagem, de um canal, de um código e de um referente. A autora esclarece que, 

nesse caso, o autor do texto é o remetente cuja função é a enviar ao leitor 

(destinatário) uma mensagem e, ao decodificar os signos que a compõem, este 

destinatário produz uma resposta a esta mensagem, sem considerar os fatores 

extralinguísticos que também intervêm no processo de leitura. 

A essa perspectiva subjaz a supremacia do texto, pois o leitor volta-se para ele a 

fim de extrair ou obter uma(s) informação(ões). Dessa forma, constitui-se um modelo 

de leitura denominado ascendente (bottom-up), isto é, “um processamento que vai do 

texto para o leitor, como se ascendesse, considerando-se a posição do texto que 

normalmente esta abaixo dos olhos” (MENEGASSI E ANGELO, 2005, p. 19). É como 

se os olhos fossem o “meio” para o leitor extrair o conteúdo do texto. Vislumbramos, 

nesse modelo de leitura, um processo linear, no qual os leitores terão acesso às 

mesmas informações (a partir da leitura do texto), considerando que esses 

compartilham de algo comum, isto é, de um conjunto de signos. Tal postura é 

evidenciada por Leffa, quando pontua que “na medida em que ler é extrair significados, 

um mesmo texto produz sempre os mesmos significados, pelo menos em leitores de 

um mesmo nível de competência” (LEFFA, 1999, p. 6). Esse movimento uniforme e 

linear da leitura prevê a homogeneidade, pois, se todos leem as mesmas coisas, 

pretende-se que todos saibam as mesmas coisas da mesma forma.  

O foco da leitura está no ato de decodificar, uma vez que a postura do leitor é 

inativa diante do produto (texto). Tudo é dito e encontrado no texto, ou conforme Koch 

e Elias (2010) “tudo está dito no dito” (KOCH E ELIAS, 2010, p. 10). Complementa 

essa assertiva Leffa (1999) dizendo que  

 
Tudo está no texto, mas separado em duas camadas: uma camada 
profunda, que é o conteúdo a ser acessado pelo leitor, e uma camada 
superficial, que recobre o conteúdo, mostrando-o com maior ou menor 
clareza, dependendo justamente de sua transparência. Como na 
imagem de Thoreau, o texto é o vidro que protege a paisagem numa 
pintura. Ler é extrair esse conteúdo, e a leitura será tanto melhor quanto 
mais conteúdo extrair (LEFFA, 1999, p. 18). 
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As influências dessa concepção, atrelada à perspectiva de leitura como 

decodificação, é facilmente identificada nas atividades pedagógicas em sala de aula, 

como em manuais didáticos. Segundo Menegassi e Ângelo (2005), as atividades sob 

esse paradigma analisam o texto basicamente por três dimensões: (1) texto como 

produto para decodificação; (2) texto como um conjunto de estruturas gramaticais; (3) o 

texto como um conjunto de palavras que são veículos das mensagens e informações. 

Consequentemente, as atividades de leitura subjacentes a essa postura, propõem 

questionamentos, respectivamente, do tipo: (1) Quem são os personagens da história? 

Onde eles estavam? O que faziam naquele lugar? (2) Retirem do texto dois 

substantivos comuns... três adjetivos... Pintem os advérbios presentes no texto... Retire 

do texto a frase que expressa a ideia de... Ou ainda, substitua a palavra destacada por 

um sinônimo... (3) vamos ler palavra por palavra do  texto para depois interpretar... 

Qual a mensagem do texto?   

Tais questionamentos são utilizados como critério avaliativo, no qual é possível 

mensurar se o aluno decodificou de forma eficiente a mensagem do texto. O texto, 

além de ser tomado como produto, também se torna pretexto para a proposição de 

variadas atividades gramaticais, com base em fragmentos retirados do mesmo e sem a 

devida importância ao seu contexto de uso. Dessa forma, a compreensão que se tem é 

que o significado reside na palavra em seu estado inerte (dicionário) e não no uso que 

ela assume dentro de um (con)texto. Assim, Kleiman (1996) pontua que esse tipo de 

trabalho prioriza “uma série de automatismos de identificação (decodificação) e 

pareamento das palavras do texto com palavras idênticas numa pergunta ou 

comentário” (KLEIMAN, 1996, p. 20). Nessa mesma direção, Costa-Hübes, assegura 

que esse “modelo” de ensino busca nos exercícios de siga o modelo a possibilidade de 

o aluno “decorar estruturas bem construídas e transpô-las para a produção de textos 

escritos” (COSTA-HÜBES, 2009, p. 133). 

Assumindo uma postura crítica aos pressupostos apregoados por essa corrente 

teórica, Castela (2009) destaca também que, a perspectiva com foco no texto 

considera que o sentido está intrinsecamente relacionado à forma e o acesso ao 

significado lexical ocorreria por intermédio do sistema fonológico da língua, ou seja, 

para compreender o que lê, o leitor necessita pronunciar, seja mentalmente ou não, 

cada palavra. Segundo a autora, provém dessa concepção a prática da leitura em voz 

alta nas aulas. Nessa perspectiva, como relata Castela (2009) considera-se a língua 

como “um código, um instrumento de comunicação com função informacional, um 
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sistema de estruturas fonológicas, sintáticas e lexicais, um sistema de representação 

de ideias, transparente, que não considera a história nem o contexto social” 

(CASTELA, 2009, p. 21). Desse modo, podemos observar que conforme salienta 

Zappone (2001 apud CASTELA, 2009) essa compreensão de leitura volta-se para os 

pressupostos de Jakobson - Teoria da Comunicação - na qual a linguagem é vista, 

sobremaneira, como instrumento de comunicação em que operam o emissor, o 

receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. 

Essa compreensão de ensino de LP vem sendo alvo de inúmeras discussões e 

críticas a partir da década de 1980, primeiro pela linearidade proposta por essa 

perspectiva, uma vez que não lemos todo texto da mesma forma, tão pouco atribuímos 

o mesmo significado; segundo, pelo foco ser no texto e o sentido residir unicamente 

nele. Para tal orientação, fica a primazia sobre o código, aquilo que está dito e escrito, 

em detrimento a outros fatores externos e internos que possam contribuir com a 

construção de sentido.  Sob essa égide, trabalhar o ensino da LP, com base nesses 

pressupostos, é contribuir para “a formação de um pseudo-leitor, passivo e disposto a 

aceitar a contradição e a incoerência” (KLEIMAN, 1996, p. 20).  

Notamos que, em termos de macro-organização do ensino brasileiro, a corrente 

estruturalista, aliada à teoria da comunicação e ao estudo das funções da linguagem, 

impulsionaram a construção de um “novo” modelo de ensino de LP, reiterado pela LDB 

em 5692/7122, a qual, no seu art. 4º § 2º, traz a seguinte redação: “No ensino de 1 º e 

2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional, como instrumento de 

comunicação e como expressão da cultura brasileira” (LDB, art. 4, grifo nosso).  Essa 

posição é ratificada por Perfeito (2005) quando nos diz que: 

 
O estruturalismo, a teoria da comunicação, o estudo das funções da 
linguagem, sobretudo, serviram de fundamento na produção de um 
modelo de ensino de Língua Portuguesa, enfatizado a partir da 
promulgação das Leis de Diretrizes e Bases 5692, de 1971, no Brasil. A 
Língua Portuguesa, no ensino de 1˚ grau, passa a integrar, como carro-
chefe, a área de Comunicação e Expressão, aí incluídas as disciplinas 
de Educação Física, Educação Artística e Língua Estrangeira. 
Integração esta quase inexistente na prática (PERFEITO, 2005, p. 34). 

  
 

                                                
22 A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971. Por mais que houvesse 
alterações, esta última não se configurou como uma nova LDB, mas sim como uma versão da Lei  
4024/61.  



57 
 

 
 

 Essa orientação teórica reinou soberana na década de 1970 e, de certa forma, 

continua muito presente até hoje no ensino de LP, apesar de outras vertentes  se 

destacarem posteriormente, conforme enfatizamos a seguir. 

 
 
2.2.3 Concepção cognitivista: leitura com foco no leitor 

 
 
A partir da discussão anterior, é notória a influência, nesse cenário, do linguista 

suíço Saussure, o qual incorporou novas nuances à compreensão de  língua (com seus 

conceitos e dicotomias) e, com isso, concedeu à Linguística o estatuto de cientificidade.  

Muitas pesquisas foram impulsionadas a partir do estruturalismo saussureano, 

as quais não pretendemos, neste espaço, delimitá-las. Contudo, os estudos de 

Chomsky (1998) acerca da linguagem e suas implicações em termos de ensino 

também se destacaram nesse período. Apresentando uma postura crítica às ideias 

estruturalistas e, tomando suas críticas como referência, apresenta uma nova teoria na 

perspectiva de explicar o desenvolvimento da linguagem pelo ser humano, 

denominando-a de gerativismo23
, com a qual se propõe a definir maneiras através das 

quais os indivíduos formulam as sentenças. Perini, numa introdução ao estudo do 

gerativismo, afirma que, para os gerativistas, a língua é tida como “um conjunto de 

sentenças, sendo cada uma delas formada por uma cadeia de elementos (palavras e 

morfemas)” (PERINI,1985, p.16). 

Os estudos chomskyano recuperam, de certa forma, uma visão psicoligizante de 

aprendizagem (tal como fizera a primeira concepção), uma vez que sugerem que os 

seres humanos apresentam uma predisposição genética que permite a aquisição da 

linguagem. Logo, se todos os seres humanos têm a capacidade de adquirir uma língua 

(denominado por Chomsky de ‘estado inicial’), a experiência social dos sujeitos é um 

“dado de entrada”24 no sistema (permitindo a assimilação de palavras e de seus 

significados) e a língua (criação da mente humana), na sua essência, um “dado de 

saída”. Desse modo, Chomsky afirma que “cada língua em particular é uma 

manifestação específica do estado inicial uniforme” (CHOMSKY, 1998, p. 24). A 

                                                
23 De acordo com Lyons (1987), o Gerativismo é normalmente apresentado como uma reação ao 
descritivismo pós-bloomfieldiano. 
24

 Na teoria de Chomsky (1998) podemos destacar alguns conceitos: (a) estado inicial – podemos 
considerar o estado inicial como um mecanismo de aquisição de linguagem que recebe como (b) dados 
de entrada (imput) a experiência do falante, e, por conseguinte, fornece (c) como dado de saída (output) 
a língua como objeto interno – representado pela mente humana. 
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diferenciação entre a teoria de Saussure e a de Chomsky é que, enquanto o primeiro 

defende a língua como um conjunto de signos,  o segundo a define como um conjunto 

infinito de frases. Dado esse entendimento, o falante “interioriza um conjunto de regras 

que o torna apto a produzir frases, mesmo as que nunca foram ouvidas, mas que são 

possíveis à língua” (ORLANDI, 1993, p.40). Nesse sentido, Chomsky (1998) crê que a 

linguagem constitui o meio do ser humano expor o pensamento, o qual é uma 

faculdade inata, ou seja, o homem é dotado geneticamente de habilidades de 

construção de determinados preceitos, em detrimento de outros, o que, nessa 

abordagem, é pré-requisito para se adquirir o sentido dos vocábulos. 

Pela abordagem chomskyniana, o foco de análise é o estudo dos processos 

linguísticos e cognitivos que ocorrem entre a linguagem e o pensamento, uma vez que 

concebe a linguagem como inata. O limite de análise para o autor é a frase, com olhar 

para as suas relações internas como organização linguística. Perini (1985), num olhar 

para a abordagem gerativista, afirma que, para os estudiosos dessa vertente, a língua 

é tida como “um conjunto de sentenças, sendo cada uma delas formada por uma 

cadeia de elementos (palavras e morfemas)” (PERINI, 1985, p.16). Em síntese, 

Chomsky, considera que o sujeito que dominar um conjunto finito de regras é capaz de 

(re)produzir um número infinito de sentenças.  

Consubstanciado por esta compreensão, o autor lança dois conceitos-chave da 

sua teoria: competência e desempenho. Perini (1985) indica que o termo desempenho 

faz analogia ao “uso que fazemos da língua, resultado desse complexo de fatores 

linguísticos e extralinguísticos se denomina desempenho. [...] O desempenho é, afinal, 

aquilo que efetivamente realizamos quando falamos (ou quando ouvimos, ou 

escrevemos ou lemos)” (PERINI, 1985, p. 27). Enquanto a competência, afirma o autor, 

trata-se de um “conjunto de normas internalizadas, ou regras, que nos permite emitir, 

receber e julgar enunciados de nossa língua” (PERINI, 1985, p. 27). Assim, a gramática 

gerativa, explicitada por Suassuna, como “[...] um modelo traçado com base em uma 

comunidade linguística homogênea, formada por falantes-ouvintes-ideais, com a 

consequente desatenção às variações linguísticas” (SUASSUNA, 1995, p. 74). 

Imbuídos pelos princípios inatista da língua(gem), passamos da compreensão de 

leitura anterior - foco no texto – para  a  perspectiva com foco no leitor, compreendido 

agora como aquele que possui uma carga genética (seu interior) e informações 

armazenadas no interior da sua mente, as quais possibilitam a atribuição de sentido ao 
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que se lê. Surge, portanto, a abordagem de leitura descendente (top-down). Castela 

(2009), numa releitura às ideias de Smith (1989), explica que: 

 

Nessa perspectiva, enfatiza-se o processamento top-down ou 
descendente da informação, em que a leitura constitui um processo de 
atribuição de significados no qual o leitor utiliza um processo não linear, 
formula hipóteses e inferências25 de informações extralinguísticas, 
transporta seus conhecimentos e experiências prévias para o material 
lido e ativa seus esquemas mentais (CASTELA, 2009, p. 26 - 27).  

 

Como podemos vislumbrar, os autores (SMITH, 1989; CASTELA, 2009) voltam a 

atenção para o que chamam de esquemas mentais.  Para eles, essa expressão diz 

respeito às estruturas cognitivas do leitor, as quais possibilitam armazenar as 

informações sobre determinado assunto, aproximando-o, pelas semelhanças,  ou  

distanciando-o, pelas suas diferenças. Dessa forma, “a obtenção de sentido  não se dá 

através de um processamento linear, palavra por palavra, mas se dá sempre por força 

da contribuição do leitor, dos conhecimentos armazenados na sua memória, isto é, dos 

conhecimentos prévios” (MENEGASSI E ANGELO, 2005, p.18). Kato (1995) nomeia o 

leitor (nessa abordagem) de construtor, pois, “possui maior capacidade para ler nas 

entrelinhas, acessar as informações implícitas e realizar predições, recriando o texto” 

(apud CASTELA, 2009, p. 27), desenvolvendo assim, uma leitura descendente (do 

leitor para o texto).  

 A ideia que se configura na perspectiva descendente é que o sujeito em 

interação com o ambiente, pela vivência e convivência, vai construindo uma 

organização, ou ainda, uma representação mental do mundo. Ao armazenar essas 

informações, o leitor cria uma espécie de arquivo mental, denominado por Leffa (1999) 

de memória episódica. Conforme Leffa (1999) é essa memória episódica que o leitor 

aciona ao se deparar com a leitura de determinado evento, pois no processo da 

compreensão e atribuição de sentido, busca na sua memória os episódios relevantes. 

Nesse esteio, “o que o texto faz, portanto, não é apresentar um sentido novo ao leitor, 

mas fazê-lo buscar, dentro de sua memória, um sentido que já existe, que já foi de 

certa maneira construído previamente” (LEFFA, 1999, p.12). Há, portanto, uma visão 

inversa em relação à perspectiva ascendente, haja vista que a abordagem 

descendente preocupa-se muito mais com a macroestrutura do que com a 

                                                
25  “As inferências na compreensão de texto são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, 
partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem uma nova 
representação semântica” (MARCUSCHI, 2008, p. 249). 
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microestrutura (KATO, 1995). Em síntese, o conhecimento armazenado na memória do 

leitor (conhecimento prévio) é mais importante do que as informações contidas no 

próprio texto, logo, o conhecimento prévio é o que determina o sentido que o leitor dará 

ao texto, pois  

 

Durante o processamento do texto, o leitor não joga somente com 
aquilo que esta claramente explícito, mas também com um mundo de 
informação implícita, não expressa no texto, mas imprescindível para se 
poder compor o significado. Em outras palavras, para que seja possível 
a compreensão do material expresso é preciso que o leitor inferencie, 
isto é, complemente a informação disponível utilizando o conhecimento 
conceptual e linguístico e os esquemas que já possui (MENEGASSI E 
ANGELO, 2005, p. 24).  

 

Quando os autores assinalam que o processamento do texto dá-se mediante a 

atribuição de sentido às informações explícitas e implícitas, precisamos nos atentar 

para o fato que esse processo não ocorre de forma natural, haja vista que essa 

perspectiva projeta no mundo exterior (do leitor) a condição para essa compreensão. 

Fato esse que confirma a não linearidade da leitura (da esquerda para a direita- 

princípio da leitura), já que o sentido do texto é construído com a participação ativa do 

leitor que elabora e testa hipóteses sobre as amostras obtidas, confirmando-as ou 

rejeitando-as (LEFFA, 1999). Com efeito, os sentidos são  construídos com base nos 

conhecimentos prévios do leitor, os quais, segundo Kleiman ( 1996), Leffa (1999) e 

Castela (2009),  se revelam em três níveis, a saber : (1) O conhecimento linguístico ou 

sistêmico; (2) O conhecimento textual e (3) o conhecimento enciclopédico ou de 

mundo. 

Para esses autores, o primeiro conhecimento faz referência ao saberes 

morfossintáticos26 e semânticos27 da língua. Enquanto o segundo – conhecimento 

textual – é, segundo Kleiman (2000), o conjunto de noções e conceitos sobre o texto, 

ou seja, são conhecimentos que conduzem ao reconhecimento de características e 

finalidades de diferentes gêneros discursivos, “contribuindo para formulação de 

expectativas na leitura” (CASTELA, 2009, p. 27). O conhecimento enciclopédico ou de 

mundo, por sua vez, é, conforme Leffa (1999), a memória episódica. Constitui “a fonte 

das predições que nos permitem dar sentido aos acontecimentos e a linguagem, e a 

                                                
26

 A palavra morfossintático diz respeito a combinação de palavras em uma frase de acordo com suas 
classes gramaticais. 
27

 A Semântica diz respeito a o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais 
como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação. 
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fonte das hipóteses que, uma vez submetidas à prova, suscitam a aprendizagem28” 

(SMITH, 1997, p. 125). 

 O processamento de leitura, nesse caso, coloca o leitor numa posição ativa, em 

que ele terá que mobilizar suas habilidades e competências cognitivas para construir 

uma compreensão do texto. Ademais, essa abordagem privilegia o processo em 

detrimento do produto, fato esse que possibilita um mesmo texto ter muitos 

significados, uma vez que o produto é o mesmo, mas o processo é diferente, haja vista 

as vivências e experiências variadas dos leitores. Essa relação também é estabelecida 

por Menegassi e Ângelo(2005), os quais corroboram a ideia de que “pessoas diferentes 

lendo o mesmo texto apresentam variações no que se refere à compreensão do 

mesmo, pois variam os seus propósitos, seus conhecimentos prévios (...) suas atitudes, 

seus esquemas conceptuais, a cultura de cada uma” (MENEGASSI e ANGELO, 2005, 

p. 23). Assim, na perspectiva cognitivista, 

  

[...] a leitura não envolve apenas o input visual, mas também 
informações não visuais, do universo cognitivo do leitor. É esta 
interação das pistas visuais com o conhecimento armazenado na 
memória do leitor que lhe possibilita antever, ou predizer, o que ele irá 
encontrar no texto (KATO, 1995, p. 64). 

 

Autores como Leffa (1999), Katto (1995), Castela (2009) nesse sentido, chamam 

a atenção para alguns pressupostos básicos subjacentes à abordagem cognitivista de 

leitura. Assim, ousamos, na sequência, embora reconheçamos o risco, simplificar tais 

ideias postulada por esses autores:  

a) Ler é usar estratégias29 - A leitura envolve procedimentos inconscientes que o 

leitor lança para atribuir sentido ao texto lido. Castela (2009), parafraseando 

Kato (1995), indica algumas dessas estratégias, denominando-as de 

estratégias cognitivas30 e estratégias metacognitivas31. Durante a leitura, o 

leitor deve ser capaz de buscar as “ferramentas” necessárias à compreensão 

                                                
28

 “Es la fuente de las predicciones que nos permiten darle sentido a los acontecimientos y el lenguaje, y 
la fuente de las hipótesis que, una vez sometidas a prueba, suscitan el aprendizaje”. 
29

 O termo estratégia originalmente destinado aos planos de guerra estendeu seu sentido às atividades 
que contribuem para solucionar problemas ou alcançar determinado objetivo (SOLÉ, 1998). 
30

  As estratégias cognitiva dizem respeito aos comportamentos inconscientes e automáticos do leitor 
que entram em cena no momento da atribuição de sentido ao texto., dentre elas destacamos o processo 
de inferência e a construção da coerência textual; 
31

 Segundo Castela (2009), as estratégias metacognitivas são controladas conscientemente e englobam, 
por exemplo, a reflexão e o planejamento do processo de aprendizagem, o estabelecimento de objetivos 
de leitura, a formulação de hipóteses, o monitoramento e a auto-avaliação da compreensão e do domínio 
do conhecimento, o cálculo do tempo de realização de uma tarefa, a busca da ideia principal, a revisão 
do texto e a memorização de dados. 
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textual, considerando os objetivos daquela ação. Leffa (1999) assinala que 

para cada tipo de leitura, de acordo com os objetivos pretendidos32, há 

estratégias diferentes33. 

b) A leitura depende mais de informações não visuais do que visuais – Esse 

pressuposto considera que os conhecimentos de domínio do leitor é mais 

importante do que os sinais gráficos que ele visualiza na página. Leffa (1999) 

afirma que “a informação não visual, residente na memória do leitor, comanda 

o que o leitor vê ou deixa de ver na página impressa (LEFFA, 1999, p.13) . 

c) O conhecimento prévio está organizado na forma de esquemas – Nesse 

sentido, o conhecimento é armazenado na nossa mente, de forma organizada, 

formando esquemas. Assim, os esquemas podem ser nomeados como 

estruturas cognitivas abstratas que permitem “inúmeras realizações 

(instanciações), com ênfase no que é típico e genérico” (LEFFA, 1999, p. 13). 

d) Ler é prever – Prever é, para Leffa (1999), a possibilidade, por meio de 

diferentes estratégias, de afastar do leitor opções incorretas de leitura quanto 

à atribuição de significado, evitando idas e vindas desnecessárias ao 

processamento.  

e) Ler é conhecer as convenções da escrita – Compreendendo a escrita e a fala 

por entidades diferentes, para atribuir sentido ao texto, o leitor precisa 

conhecer as convenções da escrita que não se manifestam no momento da 

fala, como, por exemplo, sinais de pontuação, abreviaturas, citações, notações 

léxicas, dentre outras. Para Smith (1999), “não é possível transformar a escrita 

em fala sem antes compreender a escrita” (apud MENEGASSI E ANGELO, 

2005, p. 26). 

 

 Perpassando por tais pressupostos, os quais revelam a perspectiva de leitura 

descendente, ratificamos o perfil soberano do leitor sobrepondo-se ao texto, uma vez 

que o significado dá-se, não pela relação texto/leitor, mas sim pelas informações 

mnemônicas armazenadas pelo leitor ao longo dos anos e ativadas no momento da 

                                                
32

  Para Leffa (1999), há diferentes objetivos desprendido para o ato de ler: (1) objetivos puramente 
práticos ou ocupacionais; (2) objetivos recreativos;(3) objetivos afetivos; (4) objetivos ritualísticos.  
33 Rojo (2002) nos aponta que capacidades (estratégias) são estas: (a) Ativação de conhecimento de 
mundo; (b) Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos; (c) Checagem de 
hipóteses; (d) Localização e/ou cópia de informações (e) Comparação de informações; (f) Generalização 
(conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, problema, etc. após análise de informações 
pertinentes); (g) Produção de inferências locais; (h) Produção de inferências globais (ROJO, 2002, p. 5-
6). 
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leitura.  Nesse sentido, o mesmo decodifica rapidamente o que está escrito, se 

prendendo em ideias primárias, utilizando-se de um alto grau de inferenciação com 

caráter de adivinhações, o que conduz a uma leitura apressada e, muitas vezes, 

equivocada.  

 Comumente, podemos visualizar atividades reveladoras dessa concepção de 

linguagem e de leitura, nos manuais didáticos, nas atividades pedagógicas, como na 

abordagem (oral) dada pelos docentes nas aulas de língua portuguesa. Enunciados do 

tipo: Em sua opinião, ... Comente sobre ... O final do texto é feliz ou triste? Justifique 

sua resposta. Explique, em poucas palavras, o que é ... A partir da leitura da fábula, a 

que conclusão você chega sobre a moral da história? (MENEGASSI, s/d) indicam o 

predomínio dessa concepção de leitura. 

 O professor, nessa perspectiva, assume uma postura de facilitador34, à medida 

que lhe cabe a missão de organizar os espaços, os tempos e os materiais pedagógicos 

para que a aprendizagem ocorra. Numa relação de hipervalorização ao saber do aluno, 

obtido pelas suas vivências e experiências, cria-se uma visão de leitor competente que, 

nessa abordagem, é aquele que consegue responder aos questionamentos por meio 

de levantamento de hipótese, adivinhações, inferenciações e seleção de conteúdo.  

Assim, “diante da convicção de que é preciso valorizar a leitura do aluno, toda e 

qualquer interpretação passa a ser considerada legítima” (MENEGASSI e ANGELO, 

2005, p. 27). O conceito de certo e errado não apregoa sentido nessa abordagem, haja 

vista que o significado atribuído pelo aluno é soberano ao do professor, coexistindo 

leituras diferentes para um mesmo texto, uma vez que “a construção do significado é 

uma questão de foro íntimo, imune a qualquer injunção externa que possa interferir na 

privacidade e no direito que o leitor tem de interpretar” (LEFFA, 1999, p. 15). 

 Reporta a esse protótipo de leitura, inúmeras críticas provenientes, 

principalmente, da exarcebada primazia dos aspectos cognitivos em detrimentos dos 

aspectos sociais. Diante do exposto, concordamos com Marcuschi (2008) quando diz 

que:  

[...] a língua envolve atividades cognitivas, mas não é um fenômeno 
apenas cognitivo. Pois o paradoxo que surge quando se toma a língua 
como um fenômeno apenas cognitivo é o de não se conseguir explicar 
seu caráter social, já que a cognição admitida nessas teorias é um 
fenômeno não social (MARCUSCHI, 2008, p. 60). 

 
                                                
34

 Professor facilitador é um termo utilizado dentro da teoria Construtivista de Piaget. Nessa concepção o 
papel do professor não é de intervir sobre o conhecimento no sentido de avançar ou transforma-lo, mas 
sim, de encorajar, estimular e apoiar a exploração, a construção e a invenção da criança. Desse modo, o 
papel do docente limita-se a oferecer o tempo, o espaço e o material a criança. 
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 Dessa forma, buscamos, na sequência, a inter-relação (ou não) existente entre 

tais concepções de linguagem e de leitura, como também delimitar a concepção de 

linguagem e de leitura assumida por essa pesquisa. 

 
 
2.2.4 Linguagem como processo de interação: leitura com foco no autor-texto-

leitor 

 
 Os anos de 1980 marcaram incisivamente a história do ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil, pois a conjuntura da época clamava por revisões 

macroestruturais no modelo de ensino em voga.  Novos discursos e novas vozes iam 

sendo incorporadas nesse processo de (re)organização do ensino, solícito às 

demandas sociais que emergiam e efervesciam. Sob o comando de um regime 

econômico, social e político em decadência, regime militar, que, gradativamente, perdia 

suas forças, tínhamos uma abertura política e, por conseguinte, a possibilidade de 

propagar novos discursos (no caso, educacionais), até o momento inibidos por uma 

organização de governo controladora. Conforme afirma Costa-Hübes, esses novos 

discursos  

 

[...] ecoaram, principalmente, nas academias e nos muitos encontros, 
congressos e seminários nacionais, bem como em numerosas 
publicações que pretendiam divulgar uma nova relação entre o homem, 
a sociedade e a linguagem; entre a educação e o trabalho; entre a 
teoria, a prática e as formas de aprendizagem, principalmente da 
língua(gem) (COSTA-HUBES, 2011, p. 4). 

 

 Instaurava-se, nesse contexto, uma nova concepção de homem, de 

aprendizagem, de desenvolvimento e de educação. Assim, as bases filosóficas35, 

psicológicas36 e pedagógicas37 foram incorporadas aos anseios e às necessidades de 

                                                
35

 Alicerçado pelos estudos de Marx, os pressupostos filosóficos apoiam-se na dialética e se apresentam 
como a  construção do pensamento materialista histórico. Nesse sentido, o materialismo histórico e 
dialético torna-se a possibilidade teórica de interpretação de uma dada realidade como fenômeno 
histórico e social. Conforme Gil (1999), o materialismo histórico pode ser compreendido como um 
método de interpretação da realidade fundamentado em três grandes princípios: a unidade dos opostos; 
quantidade e qualidade; e negação da negação. Dessa forma, o pensamento marxista prevê a análise e 
a compreensão  de fenômenos a partir do movimento e da contraditoriedade da sociedade, do homem e 
de suas relações no e com o meio.  
36

 Apoiados na psicologia histórico-cultural, os estudos de relevância maior são de Vygotsky,  o qual 
prioriza o trabalho com a linguagem, uma vez que, nessa concepção, é ela que organiza e possibilita o 
desenvolvimento das funções cognitivas superiores e, por conseguinte, impulsiona a aprendizagem.  
37

  Dentro das bases pedagógicas destaca-se a Pedagogia Histórico-Crítica, de Saviani. Segundo o autor 
o objetivo de  compreender a educação por esse viés era “reter o caráter crítico de articulação com as 
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uma conjuntura que não se contentava com um ensino tecnicista, unilateral e acrítico. A 

forma de compreender a linguagem e o ensino de LP, consequentemente, sofreu 

reflexos dessa mudança, e a língua passa a ser estudada do ponto de vista da 

linguagem em uso. Em termos de estudos linguísticos, portanto, Travaglia (2001), 

parafraseado por Perfeito (2007)38, pontua que a concepção de linguagem em voga 

recebeu contribuições de vários estudos recentes, que buscaram analisar a  linguagem 

em situações reais de interação, abrigadas sob o rótulo de:  “Linguística da 

enunciação”, envolvendo estudos como : Teoria da Enunciação de Benveniste,  

Pragmática, Semântica Argumentativa, Análise da Conversação, Análise do Discurso,  

Linguística Textual,  Sociolinguística e  Enunciação Dialógica de Bakhtin. (PERFEITO, 

2007, p. 5), ou Linguística Interacional conforme Morato (2004). A esse respeito, Costa-

Hübes (2011) comenta que 

 

Na verdade, a noção de interação não é novidade da década de 1980. 
Ela surgiu como categoria de análise nos anos de 1960. Porém, foi 
somente no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 que a 
corrente teórica ganhou força no âmbito da Filosofia ou da Sociologia, a 
partir da influência e do prestígio da obra de Mikhail Bakhtin (1895-
1975) no campo da Linguística (COSTA-HÜBES, 2011, p. 04). 

 

 Tais discussões são aventadas a partir do momento em que os estudos 

filosóficos, pedagógicos e psicológicos incorporam uma visão histórica, social e 

ideológica de sujeito, advinda, dessa compreensão, a perspectiva de linguagem como 

processo dialógico de interação. Priorizaremos, neste estudo, os aspectos da Teoria da 

Enunciação, considerando a corrente dialógica de Bakhtin, uma vez que, conforme 

aponta Morato (2004), “[...] uma boa expressão de uma teoria social forte aplicada ao 

entendimento de noção de interação, com influência decisiva em vários domínios e 

tendências teóricas da Linguística, é sem dúvida representada por Bakhtin e seu 

Círculo”39 (MORATO, 2004, p. 330).  

Sustentada por esse arcabouço teórico, surge, então, a concepção de linguagem 

como forma de interação. Integrada a uma visão multilateral, compreende-se que, por 
                                                                                                                                                       
condicionantes sociais que a visão reprodutivista possui, vinculado, porém à dimensão histórica que o 
reprodutivismo perde de vista” (SAVIANI, 1991, p. 75). 
38

  Artigo: Concepções de linguagem e análise linguística: diagnóstico para propostas de intervenção. 
Disponível em: http://www.cce.ufsc.br/~clafpl/74_Alba_Maria_Perfeito.pdf. Acesso em 23 de agosto de 
2012. 
39

  Por oportuno, cabe-nos ressaltar que antes da década de 1980, período do regime militar, o acesso 
às publicações do Círculo de Bakhtin e às de Vygotsky (e de alguns outros pensadores, dentre os quais 
destacamos Marx) era restrito, pois a ideias veiculadas nas obras, eram consideradas, para aquele 
contexto, prejudiciais, podendo infringir sobre as leis e a manutenção da ordem social do país. Assim, só 
foram autorizadas, no Brasil, a divulgação dessas obras, após a cessação do período ditadorial. 
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meio da linguagem, o homem modifica suas relações em sociedade e também é 

modificado por elas. Nesse movimento de transformação social, a linguagem é 

entendida como a atividade constitutiva do conhecimento humano, podendo, ao mesmo 

tempo, ser “estruturante do nosso conhecimento e extensão (simbólica) de nossa ação 

sobre o mundo” (MORATO, 2004, p. 317). Corrobora  essa ideia Costa-Hübes (2011), a 

qual assinala que “[...] A linguagem passou a ser interpretada como ação humana 

mediadora entre o homem e a sociedade, por ajudá-lo a entender, a interpretar, a 

representar, a influenciar, a modificar e a transformar a realidade” (COSTA-HÜBES, 

2011, p. 5). Dada a complexidade desse fenômeno em análise, podemos dizer que a 

linguagem media o processo de interação, uma vez que é na e pela linguagem que a 

interação social ocorre.  

 Decorrentes dessa visão de linguagem e de compreensão da realidade, vemos o 

movimento de superação às concepções de linguagem apregoadas anteriormente, pois 

o que as diferenciam é que “as aptidões e caracteres especificamente humanos não se 

transmite de modo algum por hereditariedade biológica; mas adquirem-se no decurso 

da vida por um processo de apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes” 

(LEONTIEV, 1954, p. 267). Assim, a máxima dessa concepção é que o conhecimento é 

construído, não por uma questão orgânica, mas sim, “mediado pelas relações histórico-

culturais que determinam o meio” (COSTA-HÜBES, 2011, p. 6). Sob esse enfoque, a 

linguagem não se manifesta, simplesmente, pela exteriorização organizada do 

pensamento ou apenas, como estrutura cognitiva e linguística, mas sim, a fim de 

atender às necessidades sociais criadas pelos sujeitos ao longo da história, ou seja, 

para atender aos anseios sociais permeadores das relações entre os sujeitos numa 

dada sociedade.   

 Tais pressupostos são melhores discutidos no Brasil, a partir dos estudos 

iniciados por Geraldi (2004), o qual, com base nos princípios do teórico russo Bakhtin 

(1895-1975), assevera que 

 

Mais que possibilitar uma transmissão de informação de um emissor a 
um receptor a linguagem é vista como um lugar de interação humana: 
através dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria 
praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 
constituindo compromissos e vínculos que não pré-existe, antes da fala 
(GERALDI, 2004, p.44). 

 

De acordo com Koch (2000), a concepção que toma a linguagem como forma 

(lugar) de ação ou interação, 
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[...] é aquela que encara a linguagem como atividade, como forma de 
ação, ação interindividual finalisticamente orientada; como lugar de 
interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos 
mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes reações e 
ou comportamentos (KOCH, 2000, p. 9). 

 

 Amparado nesse pressuposto, a ênfase ao ensino é dada não mais pelo estudo 

de palavras e frases isoladas, mas relacionando-as ao seu contexto sócio-histórico e 

ideológico, aos sujeitos que a produziram, ou seja, à materialização da linguagem em 

uso. Enfim, a esse contingente de aspectos relativos à interação, surge a concepção 

interacionista ou sociointeracionista da linguagem, que passa a considerar o trabalho 

de LP dentro de uma perspectiva dialógica. Dessa forma, a concepção interacionista da 

linguagem contrapõem-se às visões conservadoras da língua, que a tem como um 

objeto autônomo, ahistórico, e sem interferências  de elementos sociais. Trata-se de 

uma nova postura diante do ensino, pois 

 

Compreendida dessa forma, numa situação real de interação, não há 
mais lugar para conceber a linguagem como unilateral (emissor que fala 
para receptor), como se apenas um falasse e o outro não demonstrasse 
nenhuma reação. Trata-se de entender tal processo numa relação de 
interlocução, momento em que os sujeitos envolvidos no discurso 
(locutor e interlocutor) trocam ideias por meio do uso da linguagem, 
influenciados pelo contexto sócio-histórico-ideológico no qual estão 
inseridos (COSTA-HÜBES, 2011, p. 10).  

 

Essa compreensão de linguagem deflagra a crítica realizada por 

Bakhtin/Volochinov (2004) às correntes teóricas do objetivismo abstrato e do 

subjetivismo idealista, o qual afirma que “[...] na prática viva da língua, a consciência 

linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com o sistema abstrato de formas 

normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos 

possíveis de uso de cada forma particular” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 95).  

Ora, se o processo de interlocução ocorre mediado pela linguagem, logo o texto 

(materializado em um gênero discursivo – oral ou escrito) é a concretização desses 

diferentes discursos, que possuem características e finalidades específicas. A partir do 

princípio sociointeracionista, portanto, 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” (KOCH e ELIAS, 2010, p. 10, grifos das autoras). 

Desse modo, podemos compreender que “o sentido de um texto é construído na 
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interação texto-sujeitos e não algo que preexistia a essa interação” (KOCH e ELIAS, 

2010, p. 10, grifos das autoras). Logo, a concepção de leitura calcada nessa 

abordagem foi reinterpretada 

  

 [...] como um processo de interlocução entre autor/leitor mediado pelo 
texto. [...] diante de qualquer texto, qualquer uma das relações de 
interlocução com o texto/autor é possível, isto porque mais do que o 
texto definir suas leituras possíveis, são os múltiplos tipos de relações 
que com eles nós, leitores, mantivemos e mantemos que o definem 
(GERALDI, 2004, p. 80-81). 

 

Anuindo a tais princípios, nessa concepção, o sentido não repousa sobre o texto 

ou sobre a memória do leitor apenas, mas é constituído na e pela interação entre 

esses elementos, pois “o ouvinte que recebe e compreende a significação de um 

discurso, adota para com este discurso uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou 

discorda, completa, adapta [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 271). Assim, quando lemos não só 

empregamos um processo perceptivo (leitura com foco no autor) ou processo cognitivo 

(leitura com foco no leitor), mas  assumimos uma dupla dependência, uma vez que 

tanto autor, quanto leitor são responsáveis, num processo de interação, pela 

constituição de sentido do texto. Nesse sentido, Dell'Isola (2001) afirma que o texto é 

um tecido tramado a cada contato com o leitor, em cada momento histórico e em cada 

contexto sociocultural, sendo as suas teias constituídas de implícitos que surgem do 

explícito e do revelado.  Menegassi e Ângelo (2005) consideram, por esse viés, que o 

texto é visto como lugar de interação porque é a partir dele que professor e aluno 

interagem e trocam informações. Logo, o significado do enunciado não está nem no 

texto nem na mente do leitor, mas é constituído da interação entre eles. 

 Leffa (1999) corrobora essa posição quando aponta que a leitura, de acordo com 

tais pressupostos, não é vista como uma atividade mental, usando o conhecimento 

armazenado na memória do leitor, mas como uma atividade social, com ênfase na 

presença de outrem, pois, conforme Bakhtin/Volochinov (2004) asseveram, “nenhuma 

enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a quem a enunciou: é 

produto da interação entre falantes e em termos mais amplos, produto de toda uma 

situação social em que ela surgiu” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 79). 

  Por conseguinte, a leitura vista pelo viés sociointeracionista admite a presença 

do eu e do outro que, numa relação dialógica, estabelecem uma atitude responsiva 

ativa diante do evento comunicativo com o qual interagem. Assim, o sentido não se 

estabelece de forma monológica, unilateral, mas em observância às  inúmeras vozes 
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presentes no enunciado. A leitura, vista pelas lentes do dialogismo, implica em 

retomadas de leituras realizadas anteriormente, de experiências vividas pelo leitor, do 

contexto de produção e de recepção do texto. Segundo Bakhtin/Volochinov (2004), a 

compreensão é uma forma de diálogo, pois envolve a apreciação valorativa do outro e 

sua posição em relação à palavra do locutor, sua resposta (que pode ser outra palavra, 

mas que também pode ser um olhar, um gesto ou mesmo o silêncio).  

Compreender não é, pois, um ato monólogo do sujeito, é um ato dialógico, de 

construção de sentidos, por meio do qual leitor, autor e texto, ou interlocutores e 

discursos, participam ativamente, sendo a palavra a arena de interação dessas forças 

sociais.  

Nas palavras de Orlandi,   

 

[...] compreender é saber que o sentido poderia ser outro. O sujeito que 
produz uma leitura a partir de sua posição, interpreta. O sujeito-leitor 
que se relaciona criticamente com sua posição, que a problematiza, 
explicitando as condições de produção da sua leitura compreende 
(ORLANDI, 2005, p. 73-74).  

 

É, portanto, nesse processo de alternância entre os sujeitos do discurso, que o 

dialogismo reside, pois locutor e interlocutor assumem uma posição ativa diante do 

discurso que lhe é proferido, sendo que “cada réplica [enunciado], por mais breve e 

fragmentada que seja, possui um acabamento específico que expressa a posição do 

locutor” (BAKHTIN, 2003, p. 276). Considerando o exposto, o leitor que recebe e 

dialoga com um discurso realiza uma atitude responsiva ativa. Logo, “a compreensão 

de um enunciado é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa” (BAKHTIN, 

2003, p. 271). 

É nessa cadeia discursiva que o sentido, isto é, a enunciação se produz. Na 

perspectiva bakhtiniana, parafraseada por Lodi (2004), ler significa entrar em diálogo 

com suas próprias palavras e com a palavra do(s) outro(s), construídas durante a 

história de cada um; ler é construir sentidos, numa relação dialógica estabelecida com 

a multiplicidade de vozes sociais em circulação no texto. Diante dessa compreensão, o 

texto configura-se como o elo da cadeia enunciativa, pois a sua constituição pressupõe 

o diálogo com outros textos, tanto no processo de produção quanto no processo 

compreensão. Há, portanto, uma complexa interdependência entre texto e contexto, 

uma vez que o sentido reside sobre essa relação e os aspectos que a cerca. Ângelo e 

Menegassi  (2005), assinalam que essa perspectiva de leitura  demanda da interação 
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leitor-texto-autor, os quais são responsáveis pela construção dos significados do texto 

e pela produção de sentidos.   

Guiados pela perspectiva bakhtiniana, podemos dizer que essa relação justifica-

se à medida que consideramos o homem como ser social, histórico e ideológico que, 

mediado pela linguagem, interage com o(s) outro(s), podendo transformar ou ser 

transformado nas/pelas práticas sociais em determinado contexto sociocultural. Nessa 

perspectiva, Rojo (2002) assevera que os sujeitos precisam mobilizar estratégias de 

várias ordens para que o sentido, a partir da leitura seja alcançado, a exemplo de: 

 

Recuperação do contexto de produção do texto; 
Definição de finalidades e metas da atividade de leitura; 
Percepção de relações de intertextualidade (no nível temático); 
Percepção de relações de interdiscursividade (no nível discursivo); 
Percepção de outras linguagens (imagens, som, imagens em 
movimento,diagramas, gráficos, mapas etc.); 
Elaboração de apreciações estéticas e/ou afetivas; 
Elaboração de apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos. 
(ROJO, 2002, p. 6 -7). 

 

Nesse movimento, à medida que o leitor utiliza-se dessas estratégias, de leitura, 

vai delineando-se uma cadeia de sentidos e significados advindos de sua  interação 

com o texto. Não se trata apenas extrair significado do texto, ou ainda, num processo 

de retomada, buscar o conhecimento armazenado na memória do leitor; trata-se de 

uma leitura crítica, pois, “ao perceber a incompletude do que está exposto no papel, o 

sujeito age ativamente, trazendo para o texto seus conhecimentos e utilizando a 

palavra do outro para formular sua própria, produzindo um elo entre o que já foi dito e o 

novo” (MENEGASSI, et al. 2011, p.495). Logo, a compreensão dar-se-á mediante a 

consideração do contexto sócio-histórico (de produção e de leitura) associadas à 

atividade dialógica, mantida entre leitor, texto e autor.  

Todavia, nem sempre é possível a leitura perpassar o nível da decodificação e 

atingir, como defendido, o nível da compreensão crítica. Autores como Colomer e 

Camps assinalam que há diversos fatores que podem interferir na compreensão de 

leitura: “(a) o objetivo da leitura; e (b) os conhecimentos prévios” (apud  MENEGASSI e 

ANGELO, 2005, p. 31). 

Acerca desses fatores, os autores ponderam que o objetivo da leitura  interfere 

no modo como o leitor interage com o texto, bem como o  grau de exigência necessário 

a essa compreensão, haja vista que diferentes gêneros discursivos demandam de 

comportamentos leitores diferenciados, uma vez que o propósito de criação, ou seja, 
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sua finalidade social é diferenciada. Assim, não lemos uma história em quadrinho, por 

exemplo, como lemos uma bula de medicamento. Em relação aos conhecimentos 

prévios, Menegassi e Ângelo (2005) dividem e subscrevem-nos em dois grupos: (1) os 

conhecimentos sobre o escrito; e (2) o conhecimento sobre o mundo. Quanto ao 

primeiro, circunscrevem conhecimentos acerca da situação de comunicação (Quem 

produziu? Para que produziu? Onde foi produzido? Quando foi produzido?). Já o 

segundo se refere ao conhecimento formal da língua (morfológico, sintático, semântico, 

paralinguístico) e o conhecimento da estrutura textual. 

 Tais pressupostos assinalam que a interação autor-texto-leitor somente é 

estabelecida à medida que ambos compartilham de certos conhecimentos. O sentido é 

construído a partir da análise da estrutura linguística do texto, de suas sinalizações e 

da relação que o leitor estabelece com o texto num movimento de mobilizar seus 

conhecimentos e experiências prévias. Isso implica dizer que as intenções e os 

objetivos do autor revelam-se na estrutura linguística do texto e que esta delimita as 

possibilidades de construção de sentidos por parte do leitor. São as pistas linguísticas 

que favorecem a ativação do conhecimento necessário para a reconstrução do mundo 

textual criado pelo autor.  

 Diante dessa perspectiva, entendemos que ler é compreender e que 

compreender é um processo de construção de sentidos que pressupõe uma atividade 

de seleção, reorganização e reconstrução (DELL'ISOLA, 2001; SMITH, 1999; SOLÉ, 

1998). Desse modo, podemos afirmar que há  limites na compreensão de um texto, isto 

é,  quando a relação autor, leitor e texto é cerceada pela inexistência de 

compartilhamento de conhecimentos, pode-se gerar uma compreensão inadequada ou 

ainda uma incompreensão impulsionada pela quebra da cooperação entre os 

interlocutores. Esse fato implica dizer que o produtor do texto têm intenções e anseia 

que o leitor produza os sentidos por ele desejados. Por conseguinte, o leitor sabe que o 

autor tem algo a dizer e se esforça para compreendê-lo. Quando o leitor não dispõe de 

conhecimentos suficientes para reconstruir os sentidos construídos pelo autor do texto, 

o processo de construção de sentidos ou não se efetiva ou não é bem-sucedido. No 

entanto, Alliende & Condemarín (2002) nos alerta que “a compreensão não requer 

que os conhecimentos do texto e os do leitor coincidam, mas que possam 

interagir dinamicamente” (apud KOCH e ELIAS, 2010, grifos das autoras). 

Em síntese, Solé (1998), destaca três aspectos relevantes embutidos a essa 

concepção de leitura: (a) a ideia de sujeito ativo; (b) a ideia de que a leitura é sempre 
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guiada pelos objetivos do leitor; e, (c) a de que a interpretação depende destes 

objetivos, permitindo a multiplicidade de interpretações. Isso implica dizer que, apesar 

do texto ser a materialidade (possuir um conteúdo invariável), há uma variabilidade de 

interpretação de leitura, haja vista que o leitor possui interesses, conhecimentos, 

objetivos diferenciados, promovendo o que denominamos de leitura dialógica, uma vez 

que nem o texto nem o leitor mostram-se, por si só, como condição suficiente para 

garantir a construção de sentidos veiculados pelo texto. Pelo contrário, defende-se que 

ambos são necessários e que a reelaboração do sentido textual é influenciada 

sobremaneira pela história cognitiva e afetiva do leitor. Vista desse modo, além de uma 

atividade cognitiva a leitura é, primeiramente, uma atividade social, situada, construtiva, 

dialógica e interativa. 

Segundo Fuza (2010), na concepção interacionista, a leitura encontra sua razão 

de ser na busca pelas transformações da realidade, fazendo com que o sujeito aja 

criticamente e transforme o meio social em que está inserido, desmascarando-se a 

ideologia dominante. Numa postura crítica de leitura, podemos dizer que o leitor não 

busca simplesmente no texto o sentido, mas ele lê, analisa o que lê, chegando a um 

posicionamento. Nesse processo,  “as informações do meio social são captadas e 

passam por um processo intrapessoal, no qual o sujeito reflete sobre o que lê para que, 

posteriormente, se posicione, realizando a transformação da informação [...] (FUZA, 

2010, p .33). Logo, como afirma a autora com base nos escritos de Silva (1991), a 

leitura crítica leva à produção ou à construção de outro texto: “o texto do próprio leitor” 

(apud FUZA, 2010,p. 33). 

Diante do exposto, 

 

[...] pensar o ensino de Língua Portuguesa [nesta perspectiva] implica 
pensar na realidade da linguagem como algo que permeia todo o nosso 
cotidiano, articulando nossas relações com o mundo e com o outro, e 
com os modos como entendemos e produzimos essas relações. A 
percepção da natureza histórica e social da linguagem, estabelecida 
nos meios de produção, conduz-nos a compreender seu caráter 
dialógico, no sentido de que tudo o que dizemos, fazemo-lo dirigido a 
alguém, a um interlocutor concreto, quer dizer, sócio-historicamente 
situado. Em decorrência do dialogismo que constitui a linguagem, a 
língua configura-se como resultante de um trabalho coletivo, portanto 
também sócio-histórico. Sob esse prisma, os sentidos passam a ser 
produzidos na relação estabelecida entre os homens, conforme suas 
condições de produção (AMOP, 2010, p. 144). 
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 Contudo, verificamos que, apesar dos esforços desprendidos por inúmeros 

estudiosos dessa concepção de linguagem e de leitura como, por exemplo, Geraldi 

(1993); Kleiman (1996; 2000); Koch e Elias (2010), o tratamento dado ao ensino de LP 

pouco avançou, pois há fortes ecos ainda de uma prática centrada na decodificação e 

codificação do texto escrito. Em muitas situações, ler ainda é sinônimo de decodificar. 

Kleiman (2000) assinala sobre essas dificuldades e pontua que 

 

A prática de sala de aula, não apenas da aula de leitura, não propicia a 
interação entre professor e aluno. Em vez de um discurso que é 
construído conjuntamente por professores e alunos, temos primeiro uma 
leitura silenciosa ou em voz alto do texto, e depois, uma série de pontos 
a serem discutidos, por meio de perguntas sobre o texto, que não leva 
em conta se o aluno de fato o compreendeu. Trata-se, na maioria dos 
casos, de um monólogo do professor para os alunos escutarem. Nesse 
monólogo o professor tipicamente transmite para os alunos uma versão, 
que passa ser a versão autorizada do texto (KLEIMAN, 2000, p. 21). 

 

 A fim de verificar, exatamente como tais concepções são incorporadas e 

reveladas na prática pedagógica do professor, engendramos essa pesquisa, que 

assume como pressuposto básico de análise, a concepção sociointeracionista de 

linguagem e de leitura. Contudo, diante das concepções expostas, concordamos com 

Zanini (1999), ao afirmar que “Não devemos condenar, nem desprezar o que foi feito, 

porque cada etapa contribuiu, de alguma forma, para os professores que hoje lutam por 

uma escola melhor” (apud MENEGASSI, et. al. 2011, p. 498). Desse modo, a fim de 

sintetizar as principais ideias apresentadas ao longo desse capítulo, elaboramos o 

seguinte quadro no qual, imbricados à concepção de linguagem e de leitura, 

destacamos os conceitos de sujeito, língua, texto e leitura. O fazemos partindo do 

princípio de que os pressupostos filosóficos, pedagógicos e psicológicos diferenciam-se 

à compreensão de linguagem e, consequentemente, implicam no modo como o 

professor concebe o ensino de LP, pois “a leitura pressupõem, uma concepção de 

língua e linguagem, de leitura, de sujeito, de texto, de ensino e de aprendizagem, para 

ser contextualizada numa orientação teórica particular” (BORTONI-RICARDO et al., 

2012, p. 115). 
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Quadro 3 - Síntese dos conceitos de linguagem, sujeito, língua, texto, sentido e 
leitura 

Concepções de 
linguagem/leitura 

Sujeito Língua(gem) Texto Leitura 

Linguagem como 
expressão do 
pensamento 
(subjetivismo 
idealista) 
 

Psicológico, 
individual, 
dono de sua 
vontade e de 
suas ações 
(idealista). 

Representação do 
pensamento 

Produto lógico do 
pensamento 
(Representação 
Mental). Cabe ao 
leitor captar as ideias 
do autor. O sentido é  
Único e determinado  
pelo autor 

FOCO NO AUTOR 
Atividade de 
captação das ideias 
do autor, sem levar 
em conta as 
experiências e os 
conhecimentos do 
leitor. 

Linguagem como 
estrutura ou 
instrumento de 
comunicação 
(objetivismo 
abstrato) 
Estruturalismo 

Determinado, 
assujeitado 
pelo sistema, 
caracterizado 
por uma 
espécie de 
não 
“consciência”. 

Estrutura. Sistema 
de signos 
convencional. 
Código. 
Instrumento de 
comunicação. 

Produto da 
codificação de um 
emissor a ser 
decodificado pelo 
receptor, cabendo a 
este apenas o 
conhecimento do 
código utilizado. O 
sentido é único e 
determinado pelo 
leitor. 

FOCO NO TEXTO  
- centra-se na 
extração do 
conteúdo do texto 
(bottom up) – 
ascendente. 
Atividade que exige 
do leitor o foco no 
texto, em sua 
linearidade, uma vez 
que “tudo está dito 
no dito”, cabendo ao 
leitor o 
reconhecimento do 
sentido das palavras 
e estruturas do 
texto. O leitor realiza 
uma atividade de 
reconhecimento e 
de reprodução. 

Linguagem como 
faculdade mental 
(Cognitivista) 
 

Ativo, 
Atribuidor de 
sentidos. 

Elemento relegado 
a segundo plano, 
em detrimento da 
primazia da 
faculdade particular 
da mente (cérebro 

Produto cognitivo, 
fruto da introspecção 
de um autor, 
possuidor de 
competências e 
habilidades natas. O 
sentido é tomado 
como produto 
múltiplo, e por sua 
vez determinado 
pelo leitor. 

FOCO NO LEITOR 
- atribuição de 
informações ao texto 
(top down) - 
descendente 
Atividade que exige 
do leitor o foco em si 
mesmo, nas suas 
competências natas 
para construir um 
sentido para o texto. 

Linguagem como 
meio de interação 
entre sujeitos 
sociais. 
Sociointeracionis-
ta 

Atores sociais, 
sujeitos ativos 
que, 
dialogicament
e, se 
constroem e 
são 
construídos no 
texto. 

Social, histórica, 
ideológica. Viva, 
dinâmica, em 
transformação. 
Elemento de 
interação social. 

Construído na 
interação entre 
sujeitos sociais e 
responsivos Produto 
de interação. 
Discurso. O sentido 
é múltiplo, resultado 
da interação texto 
leitor 

FOCO NA 
INTERAÇÃO 
AUTOR-TEXTO-
LEITOR processo 
de leitura promove o 
dialogo entre leitor e 
texto 
Processo no qual o 
leitor realiza trabalho 
ativo de 
compreensão do 
texto, a partir de 
seus objetivos, de 
seu conhecimento 
sobre o assunto, 
sobre o autor, de 
tudo que sabe sobre 
a linguagem etc. 
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(BRASIL, 1998, p. 
69-70) 

FONTE: Elaborado a partir dos conceitos disponibilizados por Koch e Elias (2010), Marcuschi (2008). 
 

 
  A partir do breve panorama traçado até então nesse capítulo acerca da 

compreensão quanto as concepção de linguagem e de leitura assumida ao longo dos 

anos no âmbito do ensino de LP, concordamos com o posicionamento de Menegassi et 

al. (2011), os quais afirmam que “os paradigmas estudados pelos autores coexistem no 

contexto da prática de uso da linguagem e do ensino de língua materna, não havendo 

concorrência entre eles em um dado momento histórico, mas a inter-relação para a 

efetivação do trabalho com a linguagem em sala de aula” (MENEGASSI et al., 2011, p. 

498). Contudo, ressaltamos que apesar de considerarmos a existência de uma mescla 

teórica no cenário do ensino de LP, compreender os fundamentos e o alicerce teórico 

que sustentam sua prática docente é imprescindível, uma vez que conhecer tais 

princípios é ter condições para traçar objetivos e vislumbrar o percurso a ser trilhado 

para que o ensino e a aprendizagem ocorram de forma efetiva. 

A concepção interacionista de língua(gem) e de leitura, assumida nesta 

pesquisa, também se revela nas discussões teóricas apresentadas pelos principais  

documentos oficiais do Brasil que fundamentam a prática de leitura, dentre eles 

destacamos: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL, 1998); Diretrizes 

Curriculares Estaduais de LP (DCE, PARANÁ, 2008); e os documentos referentes ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), consubstanciado pela 

Matriz de Referência da Prova Brasil (BRASIL, 2005). Diante da relevância desses 

estudos linguísticos e na eminência de confirmar ou refutar os pressupostos assumidos 

por esses documentos (quanto à concepção de linguagem e de leitura), buscamos 

analisar um desses documentos, a Matriz de Referência da Prova Brasil, primeiro por 

avaliar as habilidades e as competências de leitura; segundo por fazer parte da 

organização conteudística da Prova Brasil, assim como das ações desenvolvidas em 

nosso projeto de formação. Emerge desse contexto a necessidade de conhecermos e 

analisarmos o instrumento, visto que este apresenta as capacidade e habilidades 

mínimas exigidas no final de cada segmento de ensino. Nesse sentido, a seção 

subsequente busca esse aprofundamento, onde primeiramente, contextualizamos a 

avaliação da Prova Brasil na seara das políticas públicas nacionais de avaliação; na 

sequência, expomos a organização desse instrumento, com destaque para à Matriz de 

Referência, consubstanciada pelos seus descritores, os quais preveem as capacidades 
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e habilidades de leitura; ainda, pretendemos, lançar um olhar mais atento às 

concepção de linguagem e de leitura subjacententes ao documento em questão, para 

posteriormente firmá-las com base teórica guiante dos encontros de formação no 

município pesquisado. 

 
  

2.3  A PROVA BRASIL E A(S) CONCEPÇÃO(ÕES) DE LEITURA(S) QUE A 

SUBJAZ(EM) 

 
Após a discussão realizada nas seções anteriores acerca das concepções de 

leitura e de linguagem que permearam (ou ainda permeiam) o ensino d LP, nessa 

seção nos cabe o propósito de levantar o conceito de leitura e suas características 

presentes na base teórica do instrumento avaliativo Prova Brasil como nos documentos 

que o circunscreve, a exemplo, a Matriz de Referência. Para tanto, inicialmente, 

pretendemos discorrer sobre o histórico da Prova Brasil, situando-a no âmbito das 

políticas públicas de avaliação para, na sequência, apresentarmos a Matriz de 

Referência dessa avaliação, sua composição, organização e, de modo especial,  a 

compreensão de leitura explícita e demarcada pelas habilidades e competências 

(descritores e tópicos) que compõem esse documento. Essa explanação se justifica em 

função do tema dessa pesquisa e de sua relação com as ações de FC empreendidas.  

 
 
2.3.1 SAEB e Prova Brasil: uma trajetória histórica 

 
 
De acordo com levantamento bibliográfico realizado para essa pesquisa, 

notamos a incidência, no Brasil, das primeiras discussões sobre a implementação e a 

criação de uma avaliação em larga escala, embora pouco expressiva, entre os anos de 

1985 e 1986 (BRASIL, 2008; RODRIGUES, 2006 e FUZA, 2010). 

A década de 1990, cerceada pelas políticas públicas educacionais neoliberais, é 

marcada pela criação de um Sistema de Avaliação da Educação Primária (SAEP)40 

que, com as alterações da Constituição Federal (BRASIL, 1988), passa a denominar-se 

SAEB41 - Sistema  Nacional de Avaliação da Educação Básica.  Com a instituição 

                                                
40

 Criado pelo MEC em 1988 
41

 O SAEB é uma avaliação externa em larga escala aplicada a cada dois anos, que tem por objetivo 
realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que possam interferir no 
desempenho do aluno, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado. (cf: 
http://provabrasil.inep.gov.br/historico acesso em 8 de maio de 2012). 
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desse órgão, o MEC objetivava “oferecer subsídios para a formulação e reformulação e 

monitoramento de políticas públicas, contribuindo, dessa maneira, para a melhoria da 

qualidade do ensino brasileiro” (BRASIL, 2011, p. 9). Ferrão (2001) reconhece que o 

SAEB é um dos maiores esforços governamentais no âmbito da coleta, sistematização 

e análise de dados acerca do ensino na educação básica. Ainda, o autor assinala que 

por um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, esse sistema pretende atingir a universalização do acesso à escola e a 

ampliação da equidade, como também a eficácia do sistema  educacional brasileiro. 

O SAEB teve, no ano de 1990, sua primeira avaliação em nível nacional. 

Contudo, na ocasião, não havia sido introduzido no sistema um mecanismo que 

pudesse garantir a possibilidade de comparação de resultados de um ano para o outro, 

o que justifica a ausência, no quadro, de dados referentes ao período de 1990 a 1994. 

Na avaliação de 1990, o teste foi aplicado somente para a rede pública do Ensino 

Fundamental, sendo avaliadas a 1ª, a 3ª, a 5ª e a 7ª séries e em três áreas: Português, 

Matemática e Ciências. Às 5ª e 7ª séries couberam também a avaliação em redação. 

  No ano de 1993, permanece o mesmo formato avaliativo ao do ano anterior, 

porém, com mudanças organizacionais: as informações obtidas pelos questionários 

passaram a se integrar a partir de três focos: (a) rendimento do aluno – medido por 

meio dos testes; (b) perfil e prática docentes; (c) perfil dos diretores e formas de gestão 

escolar – conhecido por meio dos questionários.  Contudo, até 1993, o SAEB utilizou a 

Teoria Clássica de Testes (TCT) para a construção dos instrumentos, atribuição dos 

escores e análise dos resultados, não havendo planejamento para uma comparação 

dos resultados (INEP, 2012). 

Conforme Oliveira (2011), os resultados gerados neste período avaliativo 

abriram um panorama de análises da educação brasileira, uma vez que puderam ser 

investigados os fatores que estavam associados ao desempenho escolar não 

satisfatório. Dessa forma, a intenção era a de que as políticas públicas pudessem 

contar com informações para priorizar as ações diante da realidade de cada rede de 

ensino.  

Em 1995, houve uma reorganização macroestrutural no SAEB, alterando a 

metodologia aplicada para elaboração e análise do teste, como a operacionalização 

utilizada. Toma destaque, nesse contexto, as principais mudanças ocorridas: (1) 

inserção de escolas da rede particular de ensino; (2) a aplicação do instrumento 

avaliativo em séries que representam a conclusão de determinado ciclo escolar: a(o) 4ª 
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série/5º ano e 8ª séries/9º ano do Ensino Fundamental e a inserção  da 3ª série do 

ensino médio; (3) escolha das disciplinas de Língua Portuguesa (foco na leitura) e 

Matemática (resolução de problemas para se configurar como áreas do conhecimento 

a serem avaliadas; (4) participação dos 26 estados mais o Distrito Federal; (5) 

aplicação de uma técnica de coleta de dados (questionário socioeconômico e cultural); 

(6) alteração da metodologia de elaboração do teste -Teoria de Resposta ao Item 

(TRI42). Com a introdução da TRI, abre-se a possibilidade de uma análise comparativa 

ao longo dos anos.  

  Assinalamos ainda, que nas edições de 1997 e 1999 (somente nestas edições), 

segundo e terceiro ciclo do SAEB, os alunos das 4ª e 8ª séries foram avaliados em 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, e os alunos de 3º ano do Ensino Médio, 

em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.  O terceiro ciclo 

também é marcado pela inovação quanto à aplicação de questionários 

socioeconômicos e culturais, com o objetivo de estabelecer relação entre dados 

escolares (o domínio do conhecimento científico) com o contexto extraescolar dos 

alunados. Destacamos que, no quarto ciclo, o SAEB passou a avaliar apenas as áreas 

de Língua Portuguesa e Matemática (mantendo esta configuração até os dias de hoje). 

No ano de 2005, o SAEB foi reestruturado pela Portaria Ministerial nº 931, de 21 

de março de 2005 (BRASIL, 2005), passando a ser composto por duas avaliações: 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (ANRESC), também conhecida como Prova Brasil.  

A Prova Brasil, é considerada um instrumento político e educacional, que 

objetiva auxiliar os órgãos governamentais nas tomadas de decisões, no 

(re)direcionamento de recursos técnicos e financeiros, como também assinala, às 

instâncias escolares, a necessidade de implementação de  ações administrativas e 

pedagógicas que primem pela melhoria da qualidade do ensino.  Em conformidade, 

portanto, com as significativas reformas educacionais das últimas décadas, no ano de 

                                                
42 Conforme Klein e Fontanive (apud OLIVEIRA, 2011), a Teoria de Resposta ao Item (TRI) surge da 
necessidade de superar as limitações da apresentação de resultados somente através de percentual de 
acertos, médias ou escores dos testes. O uso da TRI possibilitou mudar o foco da análise dos testes 
respondidos pelos estudantes, pois o item, isoladamente, passa a ser a base da análise e não mais os 
acertos totais, na prova como um todo, conforme permitia a Teoria Clássica dos Testes (TCT). O 
pressuposto básico dessa teoria é que um aluno terá maior ou menor probabilidade de acertar um dado 
item em função de sua habilidade geral em determinada disciplina.   
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2005, por meio da Portaria Ministerial nº 931, Artigo 1º, § 2º, o MEC estabelece a 

criação da Prova Brasil43, que segundo o documento, possui por objetivos gerais:  

 

a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que 
cada unidade escolar receba o resultado global;  
b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de 
uma cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de 
qualidade e equidade da educação brasileira e adequados controles 
sociais de seus resultados;  
c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das 
desigualdades e a democratização da gestão do ensino público nos 
estabelecimentos oficiais, em consonância com as metas e políticas 
estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional;  
d) oportunizar informações sistemáticas sobre as unidades escolares. 
Tais informações serão úteis para a escolha dos gestores da rede a 
qual pertença (BRASIL, 2005, p.17).  

 

 Tais objetivos elucidam claramente a motivação inicial pela qual institui-se uma 

avaliação educacional nacional em larga escala: elevar a qualidade do ensino no país. 

Por essa abordagem, compreendemos que os dados produzidos por um Sistema de 

Avaliação, nesse caso, via Prova Brasil, possibilitam a discussão dos resultados, do 

desempenho alcançado e as suas implicações nas ações educacionais institucionais 

e/ou municipais. Assim, o objetivo dessas discussões, conforme Duarte (2006), é de 

que a apropriação do conhecimento  deve ser a grande luta a ser travada no interior do 

sistema escolar. Coaduna também com esta compreensão Dalben (2002), o qual 

reitera a necessidade de que: 

 

A sociedade como um todo e os educadores em particular se debrucem 
sobre os dados produzidos para entender, interpretar e verificar sua 
pertinência em relação ao contexto educacional no qual participam. Os 
relatórios fornecidos devem permitir que os docentes desenvolvam 
análises próprias em relação à sua própria realidade. Os instrumentos 
utilizados devem vir a público para serem analisados, validados pela 
comunidade envolvida, na perspectiva de análise de sua fidelidade aos 
objetivos a que se propuseram (DALBEN, 2002, p. 11).  

 

Com base nesses pressupostos e atrelando-os à Prova Brasil, assumimos a 

posição de que a avaliação educacional deve ser considerada como um sistema de 

levantamento de informações com intuito de fornecer um diagnóstico e, por 

conseguinte, subsídios à implementação de ações educacionais  que auxiliem no 

sentido de minimizar as dificuldades apresentadas. Destarte, os Sistemas de Avaliação 

                                                
43

 A Portaria nº 931, de 2005, não contém o nome Prova Brasil apenas Anresc. No entanto, toda a 
divulgação realizada pelo governo federal, denominava a avaliação de Prova Brasil. 
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deve exercer um contínuo monitoramento, buscando a compreensão dos prós e 

contras para, assim, sustentar sua aplicabilidade na realidade evidenciada, como nas 

dificuldades pertinentes ao contexto educacional. Cabe ressaltarmos ainda, que os 

sistemas de avaliação não têm por objetivo avaliar os educandos na sua 

individualidade, mas sim de produzir informações sobre os níveis de aprendizagem 

demonstrados pelo conjunto de estudantes que responderam aos testes referentes a 

uma das(os) séries/anos avaliadas(os), em dada instituição escolar. 

Considerando, portanto, o caráter substancial dos Sistemas de Avaliação, no 

caso dessa pesquisa, a Prova Brasil, apresentamos, na sequência os objetivos 

específicos e, por conseguinte, os instrumentos que possibilitam a coleta e a geração 

de dados.  Para tanto, detemo-nos na explanação, em conformidade com a Portaria n. 

149, de 16 de junho de 201144, do INEP, a qual estabelece os objetivos específicos 

para a aplicação da Prova Brasil  no ano de 2011.  

 

I. Oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de 
políticas públicas e programas de intervenção ajustados às 
necessidades diagnosticadas; 
II. Identificar problemas e diferenças regionais na Educação Básica; 
III. Produzir informações sobre os fatores do contexto socioeconômico, 
cultural e escolar que influenciam o desempenho dos estudantes; 
IV. Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade, uma visão 
dos resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das 
condições em que são desenvolvidos; 
V. Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação 
educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de 
ensino e pesquisa; 
VI. Aplicar testes de Matemática e de Língua Portuguesa, com foco em 
resolução de problemas e em leitura respectivamente, definidos nas 
Matrizes de Referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica; 
VII. Produzir informações sobre o desempenho dos estudantes, assim 
como sobre as condições intra e extraescolares que incidem sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, no âmbito das redes de ensino e 
unidades escolares45. 

 
 
 Tendo por base o exposto anteriormente, observamos que a avaliação quanto 

aos conhecimentos científicos sustentam-se nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, sendo avaliadas as capacidades/habilidades leitoras, como a capacidade 

de resolução de problemas, respectivamente. Notamos, também, que acompanhado 

                                                
44 Faz-se necessário esclarecer que para cada ciclo de avaliação o INEP, lança em Diário Oficial uma 
portaria que estabelece os objetivos e critério de aplicação.   
45

 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/legislacao. Acesso em 26/05/2012. 
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com a avaliação da Prova Brasil é aplicado um questionário socioeconômico/cultural 

aos educandos e estendido aos professores e gestores. 

 À saber, a Prova Brasil, assim como o SAEB, são parte integrante do IDEB, o 

qual reúne em um único indicador, dois conceitos importantes como forma de 

mensuração do quadro educacional brasileiro: (1) fluxo escolar  que compreende a taxa 

de aprovação, reprovação e abandono; e (2) média de desempenho nas avaliações em 

larga escala - Prova Brasil e Saeb.  Em observância ao objetivo dessa seção, na 

sequência nos debruçaremos à composição e à análise do referencial curricular que 

sustenta o exame da Prova Brasil, denominado pelos documentos oficiais do MEC de 

Matriz de Referência em Língua Portuguesa (BRASIL, 2011),  destacando, na sua 

organização, as concepções de língua(gem) e de leitura subjacentes ao documento 

 
 
2.3.1.1 Matriz de Referência  

 
 

Como já discutido nas seções anteriores, a partir da promulgação da LDB (Lei 

9394/96), muitas políticas consideradas de Estado foram impulsionadas, dentre elas, 

as avaliações nacionais em larga escala. Para tanto, conforme previsto no artigo 9º, 

inciso IV dessa mesma lei, a União, com a colaboração dos Estados e do Distrito 

Federal, assumem a responsabilidade de estabelecer “competências e diretrizes para a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos 

e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (BRASIL, 

1996, art. 9).  

O MEC, com base no determinado nessa Lei, a qual também ratificou o já posto 

na Constituição de 1988, publicou, no ano de 1995, a Versão Preliminar dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para as séries (anos) iniciais e, em 1997, 

sua versão definitiva (BRASIL, 1997). O documento objetivava oferecer a proposta 

ministerial para a construção de uma base comum nacional para o ensino fundamental 

brasileiro e, por conseguinte, orientar as escolas na construção de seus próprios 

currículos, considerando a realidade emergente em cada município e/ou instituição. 

Compreendemos, portanto, que a construção de parâmetros curriculares para a 

educação brasileira almejava a formulação de uma “base comum nacional”, que por 

meio de indicações de conteúdos, de capacidades a serem adquiridas pelos alunos ao 

final do ensino fundamental, tentava se consolidar. Assim, os PCN abriram caminhos 
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para a possibilidade de uma padronização nacional dos conteúdos trabalhados pelos 

professores nas instituições de ensino.  

A relevância da inserção desses Parâmetros às escolas brasileiras, na análise 

de Afonso (2000), vai além da simples padronização, isso porque a 

  

[...] prévia de objetivos curriculares nacionais torna-se também um pré-
requisito para que seja possível a implementação de mecanismos de 
controle. Como é sabido, sem objetivos claros e previamente definidos 
não é possível criar “indicadores” que meçam as performances dos 
sistemas educativos num movimento que se caracteriza precisamente 
pela exigência de acompanhamento dos níveis da educação, aos quais 
se atribui, em última instância, a capacidade competitiva das economias 
nacionais numa época de crescente globalização (AFONSO, 2000, p. 
91). 

 

Com base no exposto, é notório que com a elaboração dos PCN, o sistema de 

avaliação pode ser aperfeiçoado, visto a existência, agora sistemática, de uma base 

comum nacional de conteúdos para o ensino fundamental.  Nesse esteio, e 

corroborando a lógica da regulação de controle instaurada por esta implantação, o 

INEP, já em 1996, inicia os estudos para a construção de uma Matriz de Referência do 

SAEB/Prova Brasil46, a qual no ano subsequente, nortearia a construção da avaliação.  

Para a formulação dessa Matriz, segundo informações do MEC, houve a mobilização e 

colaboração de técnicos do MEC, das Secretarias Estaduais e Municipais de educação, 

professores de rede pública e especialistas em cada área do conhecimento (BRASIL, 

2011). Logo, 

 
Essas matrizes têm por referência os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e foram construídas a partir de uma consulta nacional aos 
currículos propostos pelas Secretarias Estaduais de Educação e por 
algumas redes municipais. O INEP consultou também professores 
regentes das redes municipal, estadual e privada e, ainda, examinou os 
livros didáticos mais utilizados para essas séries, nas citadas redes. 
(BRASIL, 2011, p. 17). 

 

 Nesse sentido, para compreendermos a gênese na qual se inscreve a matriz de 

referência do SAEB/Prova Brasil, necessitamos buscar, mesmo que com brevidade, os 

fundamentos teóricos (inclusive o conceito de leitura),  atrelados aos documentos 

oficiais que a subjazem. Em primeira instância, revisitamos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN para as séries (anos) finais do ensino fundamental (BRASIL, 1998), 

                                                
46 Destacamos que a Matriz de Referência foi incorporada à avaliação do SAEB inicialmente, passando 
em 1995, ano de criação da Prova Brasil, a ser utilizada também, como condutora da elaboração desse 
teste. 



83 
 

 
 

que criado com o propósito de apresentar uma referência curricular nacional para o 

ensino fundamental organizados em áreas de conhecimento, em conformidade com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, almeja a promoção e a integração 

de todo cidadão em práticas efetivas de cidadania.  Assim, aponta que  

 

A sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, que 
garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 
competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem 
e na qual esperam ver atendidas suas necessidades individuais, sociais, 
políticas e econômicas (BRASIL, 1998, p.21). 

  

Quanto ao ensino de LP, mais especificamente, às práticas de leitura, vemos que 

o documento assenta-se numa visão interacionista de língua, uma vez que considera 

que “o domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio de 

língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são 

condições de possibilidade de plena participação social (BRASIL, 1998, p.19, grifo 

nosso). Sob esse ponto de vista, a concepção de linguagem revelada no documento, 

demarca o caráter de língua como sistema de signos histórico e social, enfatizando, 

assim, que a interação ocorre mediada pela  linguagem e se processa numa atividade 

discursiva, oral ou escrita, denominada texto, constituindo-se como uma unidade 

global, e para fins didático, como objeto de ensino. 

Diante desse posicionamento teórico, a concepção de leitura proposta pelos PCN 

segue, por conseguinte, os princípios da interação, voltando-se para o leitor e para o 

texto, na busca de alcançar os sentidos da leitura.  Nesse processo, o leitor é ativo, 

pois processa e examina o texto, sempre orientado por objetivos e/ou finalidades, 

influenciando, inclusive, a interpretação que realiza dos textos que lê. Postula-se que a 

leitura é, pois,  

 

[...] é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto [...] não se trata simplesmente de extrair 
informações da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por 
palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, 
compreensão (BRASIL, 1998, p. 41).  

 

 Pela presente assertiva, o documento não limita o trabalho com a leitura numa 

concepção centrada no texto, porém não o descarta, quando afirma que 
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“primeiramente, ele [autor] extrai as ideias, faz sua compreensão e, a partir disso, 

produz os sentidos possíveis para o texto que leu” (FUZA, 2010, p 38). O documento 

assinala ainda, que a decodificação, referente à primeira perspectiva de leitura, é 

apenas um dos procedimentos que o indivíduo utiliza ao ler, pois a leitura fluente 

envolve outras estratégias, como seleção, antecipação, inferência e verificação (FUZA, 

2010), considerando-se, nesse caso, a leitura como foco no leitor. Na seguinte 

passagem, retirada do próprio documento, essa posição é colocada em evidência, uma 

vez que assinala que “qualquer leitor experiente que consiga analisar sua própria 

leitura, conseguirá constatar que a decodificação é apenas um dos procedimentos que 

o leitor utiliza quando lê” (BRASIL, 1998, p.53). 

A leitura, de acordo com os princípios norteadores do documento, tem por 

finalidade a formação de leitores competentes que, com autonomia, sejam capazes de 

selecionar, dentre a diversidade textual que circunda a sociedade, aquele que atenda 

às suas necessidades. Incorporamos a esse conceito a leitura como prática social, 

impulsionada pelas necessidades diárias de interação. Ora, se a leitura, como advoga 

o documento, considera o texto como uma unidade global de sentido, o trabalho com 

tais práticas devem superar o estágio de decifração da escrita, pois 

   

Fora da escola, não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma 
única forma, não se decodifica palavra por palavra, não se responde a 
perguntas de verificação do entendimento preenchendo fichas 
exaustivas, não se faz desenho sobre o que mais gostou e raramente 
se lê em voz alta (BRASIL, 1998, p. 44).  

  

 Na citação anterior, vemos a preocupação em compreender que a leitura se faz 

presente na vida cotidiana dos sujeitos e, portanto, ler é poder interagir com essas 

práticas sociais de forma eficiente. Isso significa dizer que as atividades pedagógicas 

devem estabelecer relação e sentido com as vivências e experiências dos alunos, 

tornando a aprendizagem significativa e de relevância social. Ler, não é, portanto, um 

ato mecânico, único e fragmentado; ao contrário, ler é o buscar sentido, é estabelecer 

relações, é utilizar-se de estratégias com vistas à compreensão, pois “o significado 

constrói-se pelo esforço de interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, 

mas do conhecimento que traz para o texto” (BRASIL, 1998, p. 44).   

 Impregnados aos pressupostos pedagógicos desse documento, quanto ao 

ensino de LP, verificamos que a leitura assume uma dimensão social e estabelece 

como centralidade a relação autor-texto-leitor, pois, acredita-se que num processo de 
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interlocução autor e leitor, mediados pelo texto buscam construir sentidos aos muitos 

aspectos que o cercam, porquanto são esses que acrescentam e alteram o sentido da 

matéria linguística. A fim de melhor vislumbrar os pressupostos desse documento, 

apresentamos, na sequência, uma síntese, destacando alguns pontos relevantes à 

discussão.  Quanto ao conceito de leitura apregoados nos PCN:  

a) A leitura ultrapassa o nível de decodificação, considerando-a apenas como uma 

estratégia; 

b) Atribui à leitura uma dimensão de formar leitores competentes; 

c) O leitor busca, por meio de relações, de seus conhecimentos e experiências, 

atribuir sentido à leitura; 

d) A leitura é interação, ou seja, dá-se num processo coletivo; 

e) A atividade de leitura implica a utilização de estratégias (seleção, antecipação, 

inferência e verificação); 

f)  Existem diferentes objetivos de leitura, como diferentes modos de ler. Desse 

modo, coexiste variabilidade no comportamento leitor, haja vista que são  as 

práticas sociais que o definem.  

 
Em suma, trata-se de uma concepção que apresenta alguns pressupostos da 

leitura cognitivista, mas avança para uma perspectiva sociointeracionista ao pressupor 

o caráter social e dialógico da leitura. 

Nesse esteio, e corroborando a lógica da regulação de controle instaurada por 

esta implantação, o INEP, já em 1996, paralelo a discussão/ construção dos PCN, 

inicia os estudos para a composição de uma Matriz de Referência do SAEB/Prova 

Brasil47, a qual, no ano subsequente, nortearia a elaboração da avaliação.  Assim, com 

a intenção de agrupar conteúdos representativos que estão contemplado nos currículos 

vigentes no Brasil as Matrizes têm por referência os PCN, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), como também a análise de livros didáticos trabalhados nos diferentes 

estados do país. Dessa forma, 

 

A realização de uma avaliação de sistema com amplitude nacional, 
para ser efetiva, exige a construção de uma matriz de referência que 
dê transparência e legitimidade ao processo de avaliação, informando 
aos interessados o que será avaliado. De acordo com os pressupostos 
teóricos que norteiam os instrumentos de avaliação, a Matriz de 

                                                
47 Destaca-se que a Matriz de Referência foi incorporada a avaliação do SAEB inicialmente, passando 
em 1995, ano de criação da Prova Brasil, a ser utilizada também como condutora da elaboração deste 
teste. 
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Referência é o referencial curricular do que será avaliado em cada 
disciplina e série, informando as competências e habilidades 
esperadas dos alunos (BRASIL, 2008, p. 17). 

 

 Dada essa compreensão, a Matriz de Referência se configura como um 

documento oficial, o qual contempla as habilidades e as competências mínimas a 

serem atingidas para cada série/ano, como esclarecem os critérios que alicerçam a 

elaboração dos testes do SAEB/Prova Brasil. De acordo com Araújo e Luzio (2005), 

Brasil (2008), e Locatelli e Andrade (2003), um sistema de avaliação em larga escala, 

para ser de fato efetivo, emerge a necessidade de subsídios que deem transparência e 

legitimidade ao processo.  

Consubstanciada, principalmente, pelos princípios norteadores dos PCN , a 

Matriz de Referência (Língua Portuguesa)  tem o texto como ponto central da 

organização das questões presentes no instrumento avaliativo da Prova Brasil. 

Estrutura-se com foco na leitura e, não por acaso, compreende que o ensino deve 

voltar-se para a função social da língua, contribuindo para a formação e a participação 

do indivíduo no mundo letrado. Segundo o documento disponibilizado aos professores, 

no qual contêm as orientações e os esclarecimentos sobre o sistema de avaliação, o 

processo de aprendizagem da LP deve ser considerado pelos sujeitos envolvidos com 

intuito de diferenciar o trabalho da concepção tradicional do ensino para uma 

perspectiva discursivo-interacionista,  

 

As abordagens tradicionais de ensino de Língua Portuguesa lidavam 
com a sua concepção instrumental de que a linguagem seria uma 
expressão fiel do nosso pensamento, apenas por meio de um conjunto 
de regras que deveriam ser rigorosamente seguidas. Isso fez que o 
ensino do idioma materno se tornasse uma prática mecânica, calcada 
na memorização [...]. Para a perspectiva discursico-interacionista, a 
língua é uma atividade interativa, inserida no universo das práticas 
sociais e discursivas, envolvendo interlocutores e propósitos 
comunicativos determinados e realiza-se sob a forma de textos- 
concretamente sob a forma de diferentes gêneros de textos (BRASIL, 
2011, p. 21). 

 

Assumindo uma postura crítica à concepção tradicional de ensino de LP, o 

documento ratifica os pressupostos cunhados pelos PCN que alertam sobre a 

necessidade de trabalhar com a diversidade de textos, no sentido de garantir aos 

alunos a autonomia de interação num dado contexto social. Desse modo, o texto, 

conforme Geraldi (1984), é o ponto de partida e o ponto de chegada para o trabalho 

com a língua, pois se almeja a formação de um sujeito competente no domínio da 
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linguagem, que seja  capaz de compreender qualquer  enunciado, oral ou escrito, pois 

o texto  “é um ato de linguagem, e, neste sentido, ao lê-lo ou ouvi-lo, é necessário 

descobrir-lhe as finalidades e intenções, os ditos e os não ditos. Enfim, ser competente 

no uso da língua significa saber interagir, por meio de textos, em qualquer situação de 

comunicação (BRASIL, 2011, p.17). 

Não obstante, nesse documento evidenciamos ainda, a impossibilidade de 

contemplar todas as competências e habilidades que o aluno deve desenvolver ao logo 

de sua trajetória escolar, resultando, numa seleção e/ou redução dessas.  No caso, 

específico de Língua Portuguesa, 5º ano, notamos que essa seleção foi realizada com 

base em um conjunto de saberes mínimos e comuns, dos quais os alunos deveriam 

apropriar-se ao final desse segmento, privilegiando o uso social da língua, nos seus 

mais diferentes modos de materialização.  

Por assim ser, “torna-se necessário ressaltar que as matrizes de referência não 

englobam todo o currículo escolar” (BRASIL, 2011, p.17), sendo necessária a clareza 

de que o documento agrega aspetos mínimos de domínio, e não deve ser confundido 

como um guia de conteúdos para o cotidiano escolar, haja vista que o ensino não se 

encerra nas habilidades e competências selecionadas no documento. Anuindo de tais 

pressupostos, compreendemos que “a Matriz de Referência de Língua Portuguesa 

revela-se inevitavelmente reduzida em relação à multiplicidade de competências e 

habilidades que serão desenvolvidas pelo aluno durante sua vida escolar” (BRASIL, 

2002, p. 18), pois o próprio contexto em que ela se aplica (contexto avaliativo) é, por si 

só, restrito, assim, não podemos olvidar que não há como avaliar todas as habilidades 

pressupostas como desejáveis no aluno por um instrumento avaliativo.  

Apesar dos esforços realizados pelos órgãos governamentais em propor uma 

matriz de referência consoante às propostas de ensino executadas no país, vemos 

inúmeras críticas proferidas por especialistas em educação, como pelos próprios 

docentes das intuições de ensino avaliadas. As queixas circunscrevem as limitações do 

instrumento avaliativo, uma vez que se volta apenas para a leitura, enquanto que a 

capacidade de produção textual não é considerada. Entretanto, o INEP se defende 

dizendo que “o enfoque dado à leitura não significa que o Saeb não esteja interessado 

também em avaliar a competência dos alunos em produção de textos escritos. Por 

motivos meramente operacionais, tem-se, temporariamente, optado por ter a leitura 

como foco de avaliação” (BRASIL, 2002, p.18). Acerca desse fato, ainda, o guia de 

orientação aponta que a importância de tal avaliação não se reduz à medida que tem 
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na leitura o seu foco, pois “a leitura é fundamental para o desenvolvimento de outras 

áreas de conhecimento e para o consequente exercício da cidadania” (BRASIL, 2011, 

p.21). Esse contexto esgrimi a posição que no trabalho com o texto, tanto a leitura 

como a escrita, possuem papéis fundamentais na formação da competência leitora e 

escritora, uma vez que a relação entre essas duas práticas coexistem.  

    Com base nesses pressupostos, o MEC, consubstanciado pelo PDE, prevê, em 

seus documentos, que todo e qualquer instrumento de avaliação deve reportar-se a 

experiência da disciplina na sala de aula (BRASIL, 2011). Nesse sentido, a avaliação 

da Prova Brasil, em Língua Portuguesa, lança o olhar sobre o fazer pedagógico, 

voltando-se para o: 

 

a) Domínio do uso da língua materna, nas suas manifestações orais e 
escritas, tanto para a leitura de textos quanto para a sua produção;  
b) Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social, 
histórico, cultural, político, etc.;  
c) Visão crítica dos fenômenos linguísticos no uso dos recursos 
gramaticais a serviço dos propósitos comunicativos do produtor do 
texto. (BRASIL, 2011, p. 13).  

 

 Cabe destacar que os aspectos assinalados pelo documento, não repousa 

simplesmente sob a elaboração do instrumento avaliativo da Prova Brasil, uma vez que 

evidencia os fundamentos filosóficos e pedagógicos do ensino de língua materna. 

Desse modo, é fácil identificarmos a concepção de ensino que, teoricamente o 

documento prevê, pois ao conceber o domínio do uso da língua materna, assume a 

posição da linguagem como processo da interação humana que se materializa em 

diferentes práticas sociais. Consoante com o que afirma o documento, o ensino de LP 

deve prender a atenção sobre os usos reais da língua(gem), pois 

  

[...] não aprendemos a Língua Portuguesa na escola para cumprir uma 
necessidade individual. Aprendemos a ler e a escrever porque estamos 
inseridos em um grupo social, entendendo que a língua só se realiza, 
efetivamente, na interação entre sujeitos (BRASIL, 2011, p. 13).  

 

 O documento Saeb/2001: Novas Perspectivas (BRASIL, 2002) ressalta que a 

finalidade do ensino da LP, consoante ao proposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), como em outras propostas curriculares, pretende impulsionar o 

“desenvolvimento do aluno para o domínio ativo do discurso, sobretudo nas instâncias 

públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da 

escrita, ampliando suas possibilidades de participação social (BRASIL, 2002, p.17). 
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Ratifica-se, aqui, os fundamentos propostos por Bakhtin (2003) que compreende a 

língua como fenômeno histórico social e ideológico. Ora, se a língua, nesse contexto, é 

compreendida numa abordagem interacionista, a leitura, não por acaso, assume a 

perspectiva autor-texto-leitor que, por meio de um processo de interação, estabelece-

se a construção de significado.    

Comunga dos preceitos teóricos desse documento Fuza (2010), a qual assevera 

que “a leitura é fruto da interação que permite ao leitor se posicionar ativamente diante 

do enunciado, construindo significados e produzindo sentidos para aquilo que lê” 

(FUZA 2010, p. 44).  Porquanto, 

 

Ler é uma atividade complexa que faz amplas solicitações ao intelecto e 
às habilidades cognitivas superiores da mente: reconhecer, identificar, 
agrupar, associar, relacionar, generalizar, abstrair, comparar, deduzir, 
inferir, hierarquizar. Não está em pauta apenas a simples decodificação, 
mas a apreensão de informações explícitas e implícitas e de sentidos 
subjacentes, e a construção de sentidos que dependem de 
conhecimentos prévios a respeito da língua, dos gêneros, das práticas 
sociais de interações, dos estilos, das formas de organização textual 
(FUZA, 2010, p. 45). 

 

 Nessa perspectiva, a leitura ultrapassa os limites da decodificação e passa a ser 

considerada como um processo interativo, “porque o leitor utiliza diversos níveis de 

conhecimento que interagem entre si” (BORTONI-RICARDO et al., 2012, p. 114), ou 

seja, no momento da interação com o texto, o leitor, não apenas decifra o sinais 

grafados na página, mas ativa uma série de conhecimentos48 que bem articulados, 

agem sobre a construção do  sentido. Ler, nesta perspectiva, é, pois construir 

significados, é um processo mediante o qual se compreende a língua escrita, sendo o 

leitor um sujeito em interação com o texto. Desse entendimento emerge a perspectiva 

autor-texto-leitor, a qual coexiste mediante a aceitação da língua como forma de 

interação social. A prática de leitura, diante desses pressupostos e consoante às ideias 

de Bortoni-Ricardo (2012), “é uma atividade complexa, que leva o leitor a produzir 

inferências a partir das informações captadas no texto dos conhecimentos que já 

possui e de suposições” (BORTONI-RICARDO, 2012, p. 116). Corrobora desse 

entendimento Fuza (2010), a qual pontua que a complexidade reside no fato que essa 

perspectiva  

 

                                                
48

 Segundo Bortoni-Ricardo (2012) esses conhecimentos podem ser assim nomeados (a) conhecimento 
linguístico; (b) conhecimento textual; e (c) conhecimento enciclopédico. 
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[...] envolve elementos presentes nas três perspectivas de leitura: autor-
texto-leitor. Ao afirmar que no momento da leitura deve-se dominar as 
habilidades de “reconhecer, identificar, agrupar”, faz-se referência à 
perspectiva do texto, pois cabe ao aluno extrair informações, decodificar 
elementos, práticas evidentes no início do trabalho com a leitura. 
Porém, afirma-se que a leitura não se restringe à “simples 
decodificação”, sendo preciso que o aluno associe, relacione, generalize 
e abstraia elementos do texto, evidenciando a perspectiva do leitor. 
Nela, espera-se que o aluno relacione o texto com o seu conhecimento 
de mundo, trazendo seu posicionamento para aquilo que lê (FUZA, 
2010, p. 45).  

 

 Diante dos conceitos calcados até o momento, nota-se que essa perspectiva de 

leitura fundamenta-se em uma visão processual, o que significa dizer que a leitura 

passa a ser entendida como processo e não como produto, pois o texto “não traz tudo 

pronto para o leitor de modo passivo” (KLEIMAN, 2000, p. 36), já que ele, usando o seu 

conhecimento de mundo, interage com a informação presente no texto para tentar 

chegar a uma compreensão. Essa posição é aceita também pelo documento “Saeb 

2001: Novas Perspectivas” (BRASIL, 2002) que reitera o conceito de bom leitor  é 

aquele que utiliza de estratégias variadas para, além de ativar seus “esquemas 

cognitivos básicos, de ativar conhecimentos prévios partilhados, recorre a seus 

conhecimentos linguísticos para ser capaz de perceber os sentidos, as intenções – 

implícitas e explícitas – do texto e os recursos que o autor utilizou para significar e 

atuar verbalmente” (BRASIL, 2002, p. 18).  

 Dada à intenção do documento que regimenta a implementação de um sistema 

de avaliação, o qual assegura que o trabalho em LP deve voltar-se para a função social 

da língua, na sequência buscamos a compreensão desses fundamentos na Matriz de 

Referência, haja vista ser um “referencial curricular do que será avaliado em cada 

disciplina e série, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos” 

(BRASIL, 2011, p. 17, grifo nosso). 

Para Araujo e Luzio (2005), o documento, ao elencar o trabalho com 

competências e habilidades, assume uma “opção teórica, segundo a qual, 

pressupõem que o aluno deve desenvolver determinadas competências cognitivas no 

processo de construção do conhecimento e apresentar habilidades a partir de tais 

competências” (ARAUJO; LUZIO, 2005, p.15, grifo do autor e grifo nosso, 

respectivamente), o que pressupõe uma concepção cognitivista de leitura atrelada à 

orientação social de linguagem. Corroborando dessa premissa Locatelli e Andrade 

(2003) conceituam o termo competência cognitiva, afirmando que entende-se por  
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[...] competência a capacidade de agir com eficácia em um determinado 
tipo de situação prática da vida, lançando mão dos conhecimentos 
disponíveis e de vários recursos cognitivos (inferir, fazer analogias, 
relacionar, generalizar, etc.). Agir com competência significa mobilizar 
diferentes recursos para resolver situações diversas. As competências 
são construídas através da vivência de experiência e da reflexão. 
Ação/Reflexão/Ação deve ser o tripé em que se apoie o trabalho dos 
professores, incluindo-se ações de avaliações e reflexões sobre seu 
significado (LOCATELLI; ANDRADE, 2003, p. 299). 

 

Assim, as competências cognitivas podem ser entendidas como as diferentes 

mobilizações, por meio do conhecimento, realizadas pelos sujeitos para a 

compreensão e a realização de determinadas operações. Já as “habilidades 

instrumentais”, assim chamadas nos documentos oficiais (BRASIL, 2011), e 

incorporadas por Pestana et al. (1997), se referem especificamente ao plano do ‘saber 

fazer’ e decorrem diretamente do nível estrutural das competências adquiridas que se 

transformam em habilidades”. Dessa forma, as habilidades remetem ao plano objetivo, 

ou ainda ao plano prático (saber fazer).  O caráter indissociável entre competência e 

habilidade é evidenciado à medida que compreendemos  que o saber fazer decorre 

diretamente das competências já adquiridas, as quais se transformam em habilidades.  

Ainda segundo Rodrigues (2006), as competências, de acordo com a qualidade 

das relações estabelecidas entre o sujeito e o conhecimento, podem ser assim 

classificadas:  

No nível básico (presentativo) estão as ações que tornam presente o 
objeto do conhecimento para o sujeito. No nível operacional 
(procedural) estão as ações e operações que pressupõem o 
estabelecimento de relações com e entre os objetos. No nível global 
encontram-se as ações e operações mais complexas que envolvem a 
aplicação de conhecimentos e a resolução de problemas inéditos. Para 
cada nível de competências, são listadas as ações e as operações 
correspondentes esperadas para todos os conteúdos e séries avaliadas 
(RODRIGUES, 2006, p. 47, grifos do autor). 

 

Cada Matriz de Referência apresenta tópicos ou temas, ou seja, uma espécie de 

subdivisão por “blocos” de conhecimentos (dimensão de conhecimento), os quais, por 

sua vez, agrupam descritores que indicam as competências e habilidades a serem 

avaliadas em cada área do conhecimento (dimensão de competência). Com efeito, 

podemos dizer que o documento organiza-se a partir de dois conjuntos de saberes: (a) 

domínio de estratégias de leitura de diferentes gêneros (tópicos I, II e III); e (b) domínio 

de recursos linguísticos-discursivos na construção de gêneros (tópicos IV, V e VI). 
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Destarte, o modo como se organiza a Matriz de Referência de Língua 

Portuguesa demanda da compreensão de que, ao realizar essas práticas, que 

permitem a interação com seu objeto de conhecimento (texto), o aluno modifica, 

reorganiza e reconstrói sua visão da linguagem em uso, tornando-se capaz de 

estabelecer um número gradativamente maior de relações substantivas entre ele, como 

sujeito de conhecimento, e a língua e o objeto a serem conhecidos (BRASIL, 2002). 

À palavra descritor buscamos uma definição no próprio documento da Matriz de 

Referência do SAEB (BRASIL, 2011), que a aponta como “uma associação entre 

conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem 

certas competências e habilidades” (BRASIL, 2011, p. 18). Dessa forma, os descritores 

indicam o domínio de conhecimento esperado dos educandos para cada nível de 

ensino e ainda se constituem como referência para a seleção dos itens integrantes das 

avaliações externas, no caso mais específico, do SAEB e da Prova Brasil. Cabe a 

ressalva de que os descritores presentes no documento não objetivam contemplar 

todos os objetivos de leitura, apenas aqueles considerados mais relevantes e possíveis 

de serem mensurado por uma avaliação em larga escala. Nesse sentido, o documento 

“Saeb 2001: Novas Perspectivas” (BRASIL, 2002) aponta que a forma com que a 

Matriz de Referência se estrutura, consubstanciada à teoria que a assenta, pretende 

romper com a tradição “conteudística” de abordagens descontextualizadas e, assim, 

favorecer o desenvolvimento múltiplo do indivíduo a fim de assumir uma atitude 

responsiva ativa diante das exigências da condição de ser social e participativo onde o 

mesmo se insere (BRASIL, 2002). 

Diante do exposto, compreendemos que a composição conteudística da Matriz 

de Referência de LP divide-se em duas dimensões, a saber: (1) na dimensão do 

conhecimento; e (2) na dimensão da competência. Quanto ao primeiro, podemos dizer 

que o documento ancora-se em seis tópicos:  

I - Procedimentos de leitura;  

II - Implicações do suporte, do gênero e/ ou do enunciador na compreensão do texto;  

III - Relação entre textos;  

IV - Coerência e coesão no processamento de texto;  

V - Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentidos; e  

VI - Variação linguísticas (BRASIL, 2011).  
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Por conseguinte, cada um dos seis tópicos agregam descritores (D), os quais 

são introduzidos “em ordem crescente de aprofundamento e/ ou ampliação de 

conteúdos ou das habilidades exigidas” (BRASIL, 2011, p. 21, grifo nosso), sendo que 

para o 5º ano do Ensino Fundamental (EF), são contemplados 15 descritores, como 

mostrado nos quadros a seguir: 

 
 

Quadro 4 – Matriz de Referência da Prova Brasil/SAEB 
TÓPICOS DESCRITORES 

TÓPICO I 
 
Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

TÓPICO II 
Implicações do suporte, 
do gênero e/ou 
enunciador na 
compreensão do Texto. 

D5 – Interpretar texto com o auxilio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.). 
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

TÓPICO III  
 
Relação entre textos 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do mesmo 
tema, em função das condições em que eles foram 
produzidos e daquelas em que serão recebidos.  

TÓPICO IV 
Coerência e coesão no 
processamento do texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos 
que constroem a narrativa. 
D8 – Estabelecer a relação causa/consequência entre partes 
e elementos do texto. 
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 
texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

TÓPICO V 
Relação entre recursos 
expressivos e efeitos de 
sentido 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 
variados. 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações.  

TÓPICO VI  
Variação linguística 

D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto.  

Fonte: Brasil, 2011 

 

Em observância ao quadro mostrado, como em consulta aos documentos oficiais 

do MEC, vemos que, estruturalmente, a Matriz de Referência ratifica o caráter 

processual da leitura, o que significa dizer que sua organização contempla atividades 

que exigem o domínio da superfície textual, como outras que solicitam estratégias 

complexas que ultrapassam o limite do texto. Esse fato se confirma à medida que 

observamos o conjunto de descritores que compõem a matriz. Inicialmente, temos o D1 

que contempla a simples localização de informações no texto, uma atividade que exige 
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do leitor a extração do conteúdo, utilizando-se da estratégia de decodificação e, por 

fim, temos o D15 que solicita ao leitor uma atividade de leitura mais complexa, o qual 

necessita, por meio de uma análise comparativa, reconhecer, em variados gêneros, 

diferentes formas de tratar uma mesma informação. Essa compreensão da leitura como 

processo, pretendemos desenvolver na sequência, quando apresentamos cada tópico 

consubstanciado a seus descritores, na tentativa de esclarecer as competências e 

habilidades leitoras subjacentes à concepção de língua(gem) e de leitura que sustenta.  

 
 
2.3.1.1.1  Tópico I Procedimentos de Leitura 
 
 
 O primeiro tópico está voltado mais especificamente para os procedimentos de 

leitura. O Dicionário Aurélio (on line)49 pontua que a palavra  Procedimentos, pode ser 

compreendida como: (a) modo de atuar; (b) comportamento; e (c) processo. Tomando 

esses significados e incorporando ao contexto de ocorrência da palavra, verificamos 

que esse tópico diz respeito ao processo de leitura, ou ainda o modo como o leitor irá 

agir (atuar) sobre o texto. No tópico I, portanto, contempla-se  as competências básicas 

que serão demonstradas por meio de habilidades como:  localizar informações 

explícitas e inferir  as implícitas num texto, identificar seu tema, distinguir fato de 

opinião em textos predominantemente narrativos e argumentativos. De acordo com os 

documentos oficiais, esse conjunto de saberes “exige do leitor que ele extrapole o texto 

e reconheça o que não está textualmente registrado, e sim subentendido ou 

pressuposto” (BRASIL, 2011, p. 24). Esse agrupamento de saberes encontra-se 

organizado nos cinco descritores, a saber: 

 
 
Quadro 5 Tópico I  - Procedimentos de leitura 

 
 
 
 
TÓPICO I- Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um 
texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa 
a esse fato.  

Fonte: Brasil, 2011 

 

                                                
49

 Disponível em: http://www.webdicionario.com/procedimento. Acesso em 24 de agosto de 2012. 
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 Observamos que os descritores que compõem o tópico I relacionam-se às 

competências essenciais do ato de ler: localizar informações explícitas e inferir as 

implícitas, avaliando a capacidade do leitor de construir o(s) sentido(s) dos textos, tanto 

numa dimensão do “dito” como do “não dito”. A compreensão ocorre à medida que o 

leitor significa o texto por meio da habilidade/estratégia de relacionar conhecimentos, 

experiências, vivências e ações num movimento altamente complexo, haja vista que 

envolve outros aspectos que não repousam simplesmente no texto, mas nos 

conhecimentos prévios do leitor. Essa relação dialógica na busca do sentido da leitura 

revela a perspectiva de interação, pois parte do pressuposto que:  

 

[...] a leitura é condição essencial para que se possa compreender o 
mundo, os outros, as próprias experiências e a necessidade de inserir-
se no mundo da escrita, torna-se imperativo que o aluno desenvolva 
habilidades linguísticas para que possa ir além da simples decodificação 
de palavras. É preciso levá-lo a captar por que o escritor está dizendo o 
que o texto está dizendo, ou seja, ler as entrelinhas. Pode-se fazer 
mais: proporcionar ao aluno experiências de leitura que o levem não só 
a assimilar o que o texto diz, mas também como e para quem diz 
(KATO, 1998, p. 26). 

 

Pelas ponderações da autora, compreendemos que a leitura articulada a esse  

tópico, se estrutura sobre o tripé, autor-texto-leitor, pois existe uma relação dialógica de 

compressão, uma vez que o sentido não esta estritamente no autor, no leitor, ou só no 

texto, mas é na relação entre esses ‘atores’ que o sentido se constrói.  Tal perspectiva 

de linguagem assegura à leitura o caráter de processo.  

Não por acaso, o primeiro descritor refere-se a Localizar informações explícitas 

em um texto (D1), o que significa dizer que se está avaliando a competência do aluno 

em localizar, por meio de uma leitura atenta, a informação que lhe é solicitada, que 

pode “estar literalmente no texto ou vir manifestada por meio da paráfrase, isto é, dizer 

de outra maneira o que se leu” (BRASIL, 2011, p. 25). Espera-se que o aluno, num 

movimento de retorno ao texto-base, possa localizar o que se pede, por meio de pistas 

deixadas na superfície textual, e chegar a resposta correta ao questionamento. Para 

Marcuschi (2008), “o sentido literal nada mais é do que um sentido básico que 

entendemos quando usamos a língua em situações naturais” (MARCUSCHI, 2008, p. 

234). Contudo, questões elaboradas a partir desse descritor podem implicar o simples 

reconhecimento como a evocação (JUCHUM, 2009). Isso significa dizer que o 

reconhecimento consiste no ato de localizar, identificar elementos do texto, a partir de 

pistas deixadas na sua superfície, as quais conduzem ao significado global. A 
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evocação, por sua vez, requer que o leitor reproduza da memória as informações 

apresentadas no texto, o que envolve focalização da atenção e memória, bem como 

habilidades de estudo (JUCHUM, 2009). 

Cabe destacarmos, que cada descritor, nesse formato de avaliação, possui um 

texto-base sobre o qual se elabora uma questão, a qual apresenta quatro alternativas 

de respostas. Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 

2011), essa organização prevê uma alternativa correta para cada questão, sendo as 

demais incorretas, ou, de acordo com a nomenclatura utilizada no documento, 

distratores. Nesse sentido, assinalam que “os distratores  devem ser plausíveis, ou 

seja, devem ser respostas que apresentem semelhanças com a resposta correta, mas 

que não sejam o gabarito” (BRASIL, 2011, p. 24). Desse modo, o aluno não é avaliado 

apenas pela competência de relacionar-se com aquilo que está dito no texto (localizar 

as informações), mas pela relação que estabelece com o enunciado (comando) da 

questão, uma vez que precisa atribuir sentido àquilo que é lhe questionado e ao 

mesmo tempo escolher, dentre as alternativas, aquela que estabelece relação com o 

texto, e se revela como correta. 

A habilidade básica de leitura expressa no D1 solicita ao leitor o movimento de 

retorno ao texto com o objetivo de localizar uma informação explícita. Nesse sentido, 

podemos observar que tal descritor assenta-se na concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação e, por conseguinte, numa perspectiva de leitura com foco 

no texto, pois, o que se espera é que o aluno seja capaz de, por meio da decodificação, 

significar o conteúdo do texto em um processo ascendente  de leitura. O sujeito, por 

sua vez é passivo e no contato com a materialidade linguística, tem apenas o objetivo 

de extrair uma informação. O fato da estreita relação de algumas habilidades da Matriz 

de Referência [como o D1], às concepções de linguagem e de leitura alheia à 

interacionista não despreza sua relevância, pois, assim como Fuza (2010), 

compreendemos que a preocupação em iniciar o processo de avaliação pelo D1 

“demonstra o desejo de conceber a leitura como algo processual, partindo do nível 

textual, mas já possibilitando o trabalho de diálogo entre texto e leitor, promovendo, 

então, a abertura para novas habilidades e o possível desenvolvimento da leitura crítica 

do texto” (FUZA, 2010, p.73). 

Nesse sentido, entendemos que para alcançar o objetivo desejado, o leitor 

necessita centrar sua leitura no texto, contrapondo as alternativas às informações 

apresentadas. Nesse caso, o leitor passa de decodificador – sujeito passivo – a 
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interlocutor – sujeito ativo – no momento em que assume uma posição ativa e 

responsiva diante do que lhe é questionado. A leitura, nessa perspectiva, é, pois, uma 

construção de sentidos (BORTONI-RICARDO, 2012), e a decodificação é a condição 

inicial para a inserção nesse vasto mundo dos significados.  

Ampliando essa compreensão, no mesmo tópico, temos o D3 – Inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão – e o D4 – Inferir uma informação implícita no texto, os 

quais pretendem avaliar a habilidade de o aluno relacionar informações, “inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a 

determinadas palavras ou informações o sentido conotativo” (BRASIL, 2011, p. 27). 

Desse modo, inferir significa compreender, por meio de inúmeras relações, 

semanticamente determinada palavra ou expressão num dado contexto. É um 

movimento que extrapola o registro escrito e busca, por meio de experiências, 

vivências e conhecimentos, a construção de significado. Compreendemos que o 

conhecimento prévio se materializa como uma das condições de inferenciações. Assim, 

Kato (1998) assegura que é 

 
[...] o conhecimento prévio, que permite fazer predições, pode advir do 
próprio texto ou de informações extratextuais que provêm dos 
esquemas mentais do leitor. O foco não é mais a sentença, mas o texto. 
A compreensão passa a ser vista não como resultado dos sinais 
linguísticos, mas como um ato de construção, em que os dados 
linguísticos são apenas um fator para o significado construído (KATO, 
1998, p. 61).  

 

As experiências possibilitam ao leitor a construção de sentido daquilo que está 

posto no texto e também de sentidos não previstos ou até mesmo que não foram 

planejados pelo autor. Se, ao ler um texto, o leitor, por meio de um processo dialógico 

com o texto e com seus conhecimentos anteriores, conseguir chegar à compreensão 

global e construir significados que ultrapassem a linearidade e vasculhe o que está 

implícito no texto (estabelecendo relações com o contexto de produção), então 

podemos dizer que ele atendeu a proficiência em leitura desejada, tornando-se um 

leitor proficiente.  

Todavia, para que isso ocorra, é preciso que o leitor acione, mesmo que 

inconscientemente, uma série de conhecimentos que estão interligados, entre outros, à 

sua experiência como leitor, ao seu conhecimento de mundo, à sua formação cultural 

e, além disso, ao seu conhecimento sobre o gênero discursivo materializado no texto, 
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sobre o seu veículo de circulação, o seu contexto de produção, enfim, que realmente 

interaja com aquela situação discursiva. 

 

Para o reconhecimento do implícito, faz-se necessário que o ouvinte 
tenha condições de reconhecer no enunciado a forma particular sob a 
qual a proposição vem expressa. Por isso, o falante dá indicações que 
permitam esse reconhecimento: é o modo de mostrar, do indicar, do 
implicitar que constitui a forma do enunciado (KOCH, 2000, p. 29).  

  

Não se trata apenas de uma atividade centrada nos conhecimentos do leitor, 

mas na relação existente entre esses saberes e os que são deixados como indícios/ 

pistas no texto. Para tanto, questões que envolvem esses descritores requerem do 

aluno uma análise do contexto de ocorrência, seja da palavra ou de uma informação 

global,  atrelada ao texto que a materializa, e, por conseguinte, todos os aspectos 

inerentes a ele. Isso significa dizer que a compreensão de uma palavra ou informação 

só pode ser construída em relação ao enunciado que a gera, pois numa compreensão 

sociointeracionista de linguagem, a palavra é muito mais do que uma forma linguística 

(associação de sinais gráficos e sons). Ela é, segundo Bakhtin/Volochinov (2004) um 

signo ideológico, haja vista que 

   

[...] aquilo que constitui a descodificação da forma linguística não é o 
reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu sentido 
particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida à palavra 
por um contexto e uma situação precisos, uma orientação no sentido da 
evolução e não do imobilismo (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2004, p.94). 

 

 Desse modo, a língua como prática social só pode ser compreendida numa 

relação dialógica, nos quais os interlocutores, mediados pela linguagem, participam 

ativamente do processo de interação. Ora, se são os signos ideológicos que guiam o 

processo de interação social, logo o sentido não está nos interlocutores, nem na 

palavra, mas em um conjunto de determinantes que, associados, possibilitam a 

construção do sentido. Destarte, não utilizamos a palavra apenas como léxico 

dicionarizado, mas a empregamos em diferentes práticas sociais, pois a palavra, 

consoante ao que Bakhtin/Volochinov (2004) nos dizem, sempre se dá em contextos de 

enunciações precisos, logo, em um contexto ideológico preciso e, em decorrência 

disso, a palavra sempre estará “carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial” (BAKHTIN, 2004, p.95), ou seja,  “a palavra dita, expressa, enunciada, 
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constitui-se como produto ideológico, resultado de um processo de interação na 

realidade viva” (STELLA, 2005, p.178). 

 Em observância aos fundamentos bakhtinianos no que tange ao conceito de 

signo ideológico (palavra), ousamos simplificar, contudo, sem a intenção de reduzir a 

sua complexidade, que uma informação implícita para ser de fato compreendida deve 

considerar os seguintes aspectos: (a) o contexto de uso; (b) os interlocutores 

envolvidos no ato de interação e suas intenções; e (c) o gênero discursivo como 

materialidade do discurso.  

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão (D3) e ainda Inferir uma 

informação implícita no texto (D4) requer que o aluno estabeleça com o texto uma 

relação de diálogo, uma vez que a resposta não está materializada na superfície 

textual, o que demanda um esforço maior do leitor no sentido de identificar a palavra 

(ou expressão) ou informação, lançando um olhar analítico sobre elas, ou seja, 

estabelecendo uma análise tanto no plano contextual quanto no plano cotextual. Essas 

informações, compreendidas de forma articulada, contribuem para que haja, de fato, 

uma interação entre autor-texto-leitor. A necessidade dessa relação também é 

compartilhada por Marcuschi (2008) quando afirma que a compreensão humana 

depende da cooperação mútua. Sendo uma atividade de produção de sentidos 

colaborativa, a compreensão não é um simples ato de identificação de informações, 

mas uma construção de sentidos com base em atividades inferenciais. Segundo esse 

autor, entender é produzir sentidos e não extrair, simplesmente, conteúdos prontos.  

Partindo desses pressupostos, observa-se que a prática de leitura demarcada 

por tais habilidades, D3 e D4, tem o foco no leitor, partindo de uma perspectiva de 

leitura cognitivista. Esse entendimento se presentifica uma vez que o aluno, ao se 

deparar com atividades que envolvam a inferenciação necessita lançar mão de 

diversas estratégias ou procedimentos que extrapolam a materialidade do texto, 

exigindo do leitor acionar, a partir de esquemas mentais, conhecimentos armazenados 

em sua memória. Assim, na perspectiva cognitivista, 

 

[...] a leitura não envolve apenas o input visual, mas também 
informações não visuais, do universo cognitivo do leitor. É esta 
interação das pistas visuais com o conhecimento armazenado na 
memória do leitor que lhe possibilita antever, ou predizer, o que ele irá 
encontrar no texto (KATO, 1995, p. 64). 
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Apesar de admitirmos que tais habilidades focalizam, em especial, a capacidade 

de o leitor predizer, antecipar, subentender e ainda inferir informações, 

compreendemos que coexistem, nesse caso, diferentes perspectivas [texto e leitor] 

atuando simultaneamente no momento da leitura. Logo, acreditamos que tais 

orientações teóricas [ foco no texto/ foco no leitor] não podem ser desprezadas, 

porquanto aliadas a uma perspectiva dialógica de leitura podem promover a 

participação ativa do leitor e do texto na construção de sentidos ao enunciado.  

Com os outros dois descritores, D6 – Identificar o tema de um texto – e o D11 – 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, não indiferente às habilidades já 

pontuadas, pretende-se avaliar a habilidade de construção de sentido, seja  

identificando o assunto de um texto, ou ainda, diferenciando o que são fatos e opiniões 

dentro de um mesmo enunciado.  Desse modo, o que se espera é que o aluno 

relacione as diferentes informações, construindo o sentido global do texto (BRASIL, 

2011). Quanto ao D6, cabe destacarmos que se trata de uma atividade complexa, uma 

vez que esse tipo de leitura extrapola o cotexto e busca a significação na sua gênese, o 

que implica dizer que identificar o tema de um texto não diz respeito apenas ao 

assunto, ou ainda a temática abordada, pois para a concepção sociointeracionista de 

linguagem, com base nos pressupostos bakhtinianos, o tema é definido como 

individual, não-reiterável, determinado tanto pelas formas linguísticas como pelos 

elementos não verbais da situação, fenômeno histórico e dotado de acento de valor ou 

apreciativo.  

Dado esse tratamento ao tema, o leitor deve exercer sobre o material linguístico 

(texto) uma atividade complexa, que a análise do contexto sócio-histórico de produção, 

a exemplo, sua finalidade, os interlocutores, gênero que o materializa, como também 

as formas linguísticas e/ou os elementos não verbais. Reiteramos, por essa 

compreensão, que o tema é único e depende de muitos outros elementos que constitui 

o enunciado, pois “na vida, o discurso verbal é claramente não autossuficiente. Ele 

nasce de uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima 

possível com essa situação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 4). Ora, se o sentido é 

estabelecido por um conjunto de fatores internos e externos ao texto, podemos afirmar 

que a leitura se estabelece sob a ótica da interação autor-texto-leitor, buscando, por 

meio do dialogismo, os significados emergentes à situação social de uso da língua.  

Essa compreensão também é dada ao D11, no qual se devem distinguir os fatos 

apresentados da opinião formada acerca desses fatos em textos predominantemente 
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narrativos e argumentativos, ou seja, por meio desse nesse descritor é avaliada a 

habilidade de o aluno “identificar, no texto, um fato relatado e diferenciá-lo do 

comentário que o autor, ou narrador, ou o personagem fazem sobre esse fato” 

(BRASIL, 2011, p.32). Conquanto, não se trata apenas de identificar informações por 

meio da decodificação ou da interpretação da superfície textual, sobremaneira, é 

imprescindível que o leitor utilize-se das outras habilidades presentes nos descritores 

anteriores, a exemplo, localizar, inferir e identificar o tema.  Por meio de uma leitura 

atenta, lançando mão de algumas estratégias, o leitor tem, nesse contexto, a 

possibilidade de interagir efetivamente com o texto e chegar ao domínio complexo da 

leitura, o qual exige a compreensão dos aspectos composicionais, nesse caso, “como 

fato narrado/fato discutido/fato comentado; fato opinião; opinião no texto/opinião 

textual; integração/articulação textual; autor/narrador/personagem; inferências” (FUZA, 

2010, p. 84). Segundo a autora, essa habilidade “é essencial para que o aluno possa 

tornar-se mais crítico, de modo a ser capaz de distinguir o que é um fato, um 

acontecimento, da interpretação que lhe é dada pelo autor do texto” (FUZA, 2010, p. 

70). À medida que isso acontece, o leitor exerce uma atitude responsiva ativa sobre o 

texto, num movimento de decodificação, codificação e confrontação, o qual caracteriza 

a perspectiva de leitura interativa com foco no autor-texto-leitor.  

Passamos, adiante, a observar as habilidades e as competências leitoras 

inerentes aos demais tópicos da Matriz de Referência subjacente à teoria que lhe 

acolhe. 

 
 

2.3.1.1.2 Tópico II: Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na 
compreensão do texto 
  
 

Esse tópico reúne habilidades relacionadas à interpretação de gêneros textuais 

diversos e à identificação da finalidade de um texto em função de suas características. 

Quanto às competências, requer do aluno o domínio de dois conjuntos de saberes:  (a) 

a interpretação de textos que conjugam duas linguagens: a verbal e a não verbal; (b) o 

reconhecimento da finalidade do texto por meio da identificação dos diferentes gêneros 

textuais (BRASIL, 2011). Assim, integra esse tópico dois descritores, D5 e D9, 

conforme consta no quadro abaixo: 
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Quadro 6 - Tópico II: Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na 
compreensão do texto 

 Fonte: Brasil, 2011 

 

Em observância ao tópico Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador 

na compreensão do texto, fica evidente que os olhares voltam-se para os gêneros 

discursivos, uma vez que os textos sempre se realizam em algum gênero discursivo 

particular, e cada gênero tem maneiras especiais de ser entendido.  Segundo os 

princípios bakhtinianos as diferentes esferas da atividade humana desenvolvem formas 

relativamente estáveis de enunciados, refletem as especificidades e as condições 

singulares do lugar de criação.  Fruto das relações sociais, os gêneros discursivos não 

são simples formas textuais, mas mediadores da interação entre sujeitos. Diante dessa 

assertiva, justifica-se a necessidade do leitor em Identificar a finalidade de textos de 

diferentes gêneros (D9), pois, se são eles que guiam a nossas práticas sociais, 

dominá-los representa aos sujeitos a possibilidade de interagir efetivamente em 

contextos sociais específicos. Saber, portanto, a finalidade de um texto, ou seja, o 

motivo pelo qual foi criado é ser capaz de identificar uma característica essencial do 

gênero, uma vez que, os gêneros se caracterizam muito mais por sua funcionalidade 

nas atividades sócio-comunicativas, do que por questões estruturais da língua 

(MARCUSCHI, 2002)  

  A essa compreensão Travaglia (2002) destaca que os gêneros discursivos se 

caracterizam por exercer uma função social específica, ou seja, finalidades 

diferenciadas. Para o autor, essas funções sociais são pressentidas e vivenciadas 

pelos usuários. Isso equivale a dizer que, no momento da interação, os interlocutores 

usam, a partir de seus conhecimentos, gêneros adequados à situação comunicativa em 

que estão inseridos. Desse modo, identificar sua finalidade é imprescindível, visto que: 

 

Os gêneros nos ajudam a navegar dentro de complexos mundos da 
comunicação escrita e da atividade simbólica, porque, ao reconhecer 
uma espécie de texto, reconhecemos muitas coisas sobre a situação 
social e institucional, as atividades propostas, os papéis disponíveis do 
escritor e do leitor, os motivos, as ideias, as ideologias e o conteúdo 
esperado do  documento e o lugar onde isso tudo pode caber em nossa 
vida (BAZERMAN, 2006, p.84). 
 

TÓPICO II 
Implicações do suporte, do 
gênero e/ou enunciador na 
compreensão do Texto. 

D5 – Interpretar texto com o auxilio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.). 
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
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Consoante a essa posição, as habilidades avaliadas no D5 - Interpretar texto 

com o auxilio de material gráfico diverso, exigem do leitor desde a identificação da 

função social do gênero, como a interpretação dos recursos não verbais utilizados e os 

sentidos que esses incorporam ao texto. Trata-se de uma leitura do implícito, cujo 

sentido é revelado à medida que o leitor percebe que a linguagem não verbal é prenhe 

de significados, haja vista que:   

 

[...] Os processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos 
(um quadro, uma peça musical, um ritual ou um comportamento 
humano) não podem operar sem a participação do discurso interior. 
Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não 
verbais – banham-se no discurso e não podem ser separadas dele.[...] 
Todavia, embora nenhum desses signos ideológicos sejam substituídos 
por palavras, cada um deles, ao mesmo tempo, se apoia nas palavras e 
é acompanhado por elas (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 38, grifo 
nosso). 

 

 Isso significa dizer que o sentido da linguagem não verbal extrapola os limites da 

metalinguagem e implica ao leitor duas dimensões de compreensão: informações 

verbais e informações não verbais. Para tanto, o entendimento provém de um conjunto 

de saberes – conhecimento prévio, conhecimento textual e conhecimento linguístico – 

que rompe com a dicotomia verbal/não verbal, uma vez que tanto as palavras quanto o 

conteúdo imagético assumem papel decisivo na compreensão.   

Resumidamente, podemos afirmar que a leitura, tanto no D5 como no D9, é o 

resultado da interação entre o leitor e a superfície textual, ou seja, a leitura é o 

resultado da interação entre as informações verbais e as informações não verbais que, 

encadeadas aos conhecimentos (prévio, textual e linguístico) do leitor, contribuem para 

a construção do significado na cadeia enunciativa. Nessa perspectiva, a leitura, é, pois, 

“um ato de produção e apropriação de sentido que nunca é definitivo e completo” 

(MARCUSCHI, 2008, p.228), haja vista que é um processo determinado pelas 

condições sociais do leitor, permitindo, portanto, um grau de instabilidade.  

 
 
2.3.1.1.3 Tópico III - Relação entre textos  
 
 

Esse tópico é representado pelo D15 “Reconhecer diferentes formas de tratar 

uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das 

condições em que ele foi produzido e daquelas que ele foi recebido” (BRASIL, 2011, p. 

39). Enfoca a relação entre os textos, e pretende que o aluno se posicione criticamente 
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diante de diferentes ideias relativas ao mesmo tema, veiculadas em textos de gêneros 

iguais ou diferentes. Desse modo, espera-se que o leitor/aluno possa identificar as 

“ideias que se cruzam no interior dos textos lidos, ou àquelas encontradas em textos 

diferentes, mas que tratam do mesmo tema” (BRASIL, 2011, p.39). É relevante 

pontuarmos que, ao apresentarmos dois textos-base, a temática abordada é a mesma, 

contudo, o tratamento dado a essa se difere, uma vez que cada autor possui intenções 

próprias que fazem com que assuma posturas variadas diante do que se discute.  

A leitura, tomada por essa compreensão, é uma atividade complexa que exige, 

por parte do leitor, a análise e a síntese do conteúdo temático de ambos os textos. 

Trata-se, assim, de atividade comparativa, dialógica, cujo trabalho reside na análise de 

discursos diferentes em virtude de finalidades próprias, que se entrecruzam na escolha 

da temática. O tópico III assenta-se, portanto, na leitura como atividade interativa do 

leitor com o texto e, do próprio texto com outros textos, o que exige a habilidade de 

analisar e comparar textos de diferentes gêneros a fim de reconhecer as diferenças 

entre textos que tratam do mesmo assunto em função do leitor-alvo, da ideologia, da 

época em que foi produzido e das suas intenções comunicativas (BRASIL, 2011, p. 39). 

Logo, esse tópico avalia a condição do aluno em contrapor informações que envolvam 

linguagens diferenciadas, mas que se convergem pela temática. Os princípios 

elucidados por esse tópico seguem a perspectiva interacionista de linguagem, a qual se 

assenta na interlocução, isto é, no diálogo entre textos diferentes, primando pela 

postura crítica do leitor diante do que lê. 

 
 

2.3.1.1.4 Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do texto 

 
 
Este tópico relaciona-se aos aspectos da textualidade e sua relevância na 

construção do sentido em textos de diferentes gêneros. As informações contidas nos 

documentos do MEC (BRASIL, 2011) indicam que este tópico exige do aluno 

“habilidades que o levem a identificar a linha de coerência do texto. A coerência e a 

coesão ocorrem nos diversos tipos de texto. Cada um tem estrutura própria, e por isso, 

os mecanismos de coerência e de coesão também vão se manifestar de forma 

diferente” (BRASIL, 2011, p. 41). Essa base de conhecimento – Tópico IV - é composta 

por quatro descritores, os quais tem o propósito de avaliar a capacidade de análise 

quanto à forma com que os recursos gramaticais estabelecem as relações de 



105 
 

 
 

continuidade no texto, como o sentido textual é engendrado. Assim, podemos 

vislumbrar no quadro abaixo as competências solicitadas: 

 
 
Quadro 7  - Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do texto 
 
TÓPICO IV 
 
Coerência e coesão no 
processamento do texto 

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
 
D7 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos 
que constroem a narrativa 

D8 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 
elementos do texto.  
 
D12 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 
texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Fonte: Brasil, 2011 

 

A competência exigida por esse tópico, por meio de seus descritores, volta-se 

para a identificação de elementos indispensáveis à significação numa dada cadeia 

enunciativa, a exemplo, o encadeamento lógico de ideias, relação entre as partes de 

um texto e a utilização dos conectivos. Enfim, trata-se de conhecimentos linguísticos 

presentes na tessitura textual, ou seja, são os elementos que constroem a articulação 

entre as diversas partes de um texto. 

Segundo Halliday e Hasan (1994), “a coesão e a coerência são condições de 

textualidade centradas na face interior do próprio texto”(apud BORTONI-RICARDO, 

2012, p. 208). A coerência, para Koch e Travaglia (2001), relaciona-se à possibilidade 

de se atribuir um sentido ao texto, ou seja, é a coerência que faz com que o texto tenha 

significado para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de 

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à 

capacidade que os interlocutores têm de construir sentido ao texto. A coerência é, 

portanto, “mais do que o arranjo aplicado aos elementos subjacentes à superfície 

textual. Liga-se à capacidade linguística e textual do falante” (BORTONI-RICARDO, 

2012, p. 208). No entanto, para que haja coerência, é imprescindível que as ideias 

apresentadas se relacionem harmoniosamente ao conjunto textual, logo, a coerência 

não pode estar desligada da coesão, uma vez que esta é responsável pela amarração 

dos sentidos no decorrer do texto, tanto em relação ao significado como em relação às 

conexões lógico-gramaticais (HALLIDAY e HASAN, 1994 apud BORTONI-RICARDO, 

2012). A coesão textual é, pois, os elementos que interligam o texto, como pronomes, 
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conjunções e preposições, os quais, bem encadeados, favorecem a significação entre 

as ideias.  

A relevância de tais elementos linguísticos é assinalada nos descritores D2, D7, 

D8 e D12, os quais pretendem avaliar as habilidades dos alunos quanto à percepção 

desses vocábulos (que interligam o texto) como construtores de sentidos na superfície 

textual.  Corrobora com tais pressupostos, Marcuschi (1983) que define a coesão como 

fatores responsáveis pela estruturação da sequência superficial do texto, afirmando 

que não se trata de princípios meramente sintáticos, mas de uma espécie de semântica 

da sintaxe textual, isto é, dos mecanismos formais de uma língua que permitam 

estabelecer, entre os elementos linguísticos do texto, relações de sentido. Desse modo, 

a partir da análise dos descritores (competências e habilidades) que circunscrevem 

esse tópico, observamos que o leitor (aluno), numa relação dialógica com o texto-base, 

deve identificar os recursos linguísticos presentes no tecido textual como marcas e 

pistas edificadores de sentido, haja vista que a compreensão e a construção de 

significado relativo a um texto dependem da adequada interpretação de seus 

componentes.  

Estamos, mais uma vez, diante de uma concepção de leitura interativa, visto que 

exige do leitor a compreensão do texto “não como um simples agrupamento de frases 

justapostas, mas como um conjunto harmonioso em que há laços, interligações, 

relações entre suas partes” (BRASIL, 2011, p. 5).  Ademais esses descritores 

incorporam a noção da linguagem em uso, pois pretende avaliar a competência do 

aluno de perceber a função que diferentes palavras exercem na língua, sendo 

insuficiente, para compreensão do texto, o simples reconhecimento do advérbio como 

palavra que indica uma circunstancia, ou ainda, do substantivo como palavra que 

designa um ser, coisa ou substância; é necessário que o leitor entenda o sentido 

estabelecido por esses termos na superfície textual. 

 

2.3.1.1.5 Tópico V: Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido 
(humor, ironia...) 
 
 
 Composto por dois descritores – D13 Identificar efeitos de ironia ou humor em 

textos variados e D14 Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e 

de outras notações – esse tópico reúne habilidades relativas à construção semântica, à 

inferenciação e à antecipação do sentido de um texto com base em três recursos – 

lexical, fonológico e notacional – bem como a intencionalidade e o efeito desse uso na 
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tessitura textual. Em outras palavras, o recurso lexical remete à escolha dos vocábulos, 

ou seja, à seleção das palavras. Enquanto o recurso fonológico é o ramo da linguística 

que estuda o sistema sonoro de um dado idioma, isto é, como os sons se organizam 

dentro de uma língua. Já o aspecto notacional remete ao conjunto de sinais de 

pontuação ou outras notações gráficas as quais podem agir sobre a palavra, 

modificando seu som ou apenas dando destaque a mesma, tais como: o uso de aspas, 

o tamanho da letra, o uso do negrito ou do itálico etc. 

 A utilização de variados recursos expressivos geram uma mobilidade linguística, 

a qual amplia a possibilidade de leitura para além dos elementos aparentes do texto e 

auxilia o leitor na construção de novos significados. Essa perspectiva de leitura exige o 

domínio de diferentes gêneros discursivos que apresentam a utilização desses 

recursos na sua base. Assim, espera-se que o aluno tenha familiaridade, a exemplo, 

com os gêneros propaganda, charges, cartum, história em quadrinhos, poemas, dentre 

outros, que empregam, geralmente, esses aspectos na materialidade do texto. Avalia-

se, portanto, a competência do aluno em perceber o sentido irônico ou a utilização de 

uma expressão inusitada – verbal ou não verbal – a qual possibilita aventar um sentido 

diferente por meio das múltiplas relações entre os enunciados ou pelas imagens que o 

compõem. 

Trata-se de uma concepção que considera as manifestações de linguagem a 

partir das situações reais de uso, pois se espera não que o aluno nomeie corretamente 

os sinais de pontuação, mas que ele seja capaz de reconhecer os efeitos de sentido 

provocados pelo seu emprego. Isso equivale dizer que esses descritores voltam-se 

para  o efeito decorrente do uso desses elementos e não somente pela sua função 

gramatical, ou seja, a significação é revela no/pelo contexto no qual o texto se 

insere.Sendo assim, “faz-se necessário, portanto, que o leitor, ao explorar o texto, 

perceba como esses elementos constroem a significação, na situação comunicativa em 

que se apresentam” (BRASIL, 2011, p. 50).  

Logo, seja pela competência de reconhecer o sentido atribuído pelo uso de 

determinadas palavras ou expressões – D13 Identificar efeitos de  ironia ou humor em 

textos variados – ou pela habilidade de identificar os sentidos criados pelo emprego 

dos sinais de pontuação como de outras notações - D14 Identificar o efeito de sentido 

decorrente do uso da pontuação e de outras notações – a proficiência em leitura torna-

se uma atividade complexa de produção de sentido, que perpassa  tanto o domínio dos 

elementos linguístico presentes na superfície textual e na sua organização, quanto a 
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mobilização, por parte do leitor, de conhecimentos anteriormente apropriados. 

Subjacente a essa perspectiva de leitura, encontramos o pressuposto segundo o qual o 

sentido de um texto não existe a priori, mas é construído na interação autor-texto-leitor, 

uma vez que se assenta sob a égide do dialogismo. Desse modo, comungamos com 

Koch e Elias (2010), as quais defendem a postura ativa do leitor, uma vez que “os 

objetos de discurso a que o texto faz referência são apresentados em grande parte de 

forma incompleta, permanecendo muita coisa implícita que precisa ser completada pelo 

leitor para atribuir um sentido ao texto que está lendo” (KOCH E ELIAS 2010, p. 71). 

 

2.3.1.1.6 Tópico VI – Variação linguística 
 

 
O último tópico da Matriz de Referência é consubstanciado somente pelo 

descritor D10 “Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto” (BRASIL, 2011, p. 54). Levar em consideração a variação 

linguística reitera a concepção de língua como lugar de interação, pois, de acordo com 

o documento, a “língua não é um sistema invariável e uniforme” (BRASIL, 2011, p. 54), 

mas um produto resultante da interação (trocas) entre sujeitos historicamente 

determinados e, portanto, plausível de mudanças, haja vista que essa heterogeneidade 

é gerada à medida que interagimos com sujeitos diferentes (com especificidades 

individuais e coletivas) em variadas esferas sociais de produção, com certas 

peculiaridades discursivas. Assim, a dicotomia existente entre o certo e o errado50 

rompe-se, porquanto 

 

 A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual  forma de fala 
utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou 
seja, saber adequar o registro as diferentes situações comunicativas (...) 
é saber, portanto, quais variedades e registro da língua oral são 
pertinentes em função da intenção comunicativa, do contexto e dos 
interlocutores a quem o texto se dirige (BRASIL, 1998, p.31). 

 

Considerando que a Matriz de Referência assenta-se nos fundamentos dos 

PCN, tal documento compartilha da visão variacionista da língua, entendendo esse 

fenômeno associado a valores sociais e, portanto, essencial à compreensão leitora, na 

                                                
50

 Segundo Bagno (2004), não existem formas de pronunciar mais corretas que outras e sim uma 
variação no modo de falar que difere conforme a época, a faixa etária, a localidade geográfica, a 
condição social/cultural, etc. 
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tentativa de construir uma postura não preconceituosa em relação aos usos linguísticos 

variados. Não se trata de uma hipervalorizacão da norma culta em detrimento da 

coloquial, ou vice e versa, mas da observância de que alguns aspectos são 

responsáveis por essas diferenças linguísticas. A grosso modo, podemos afirmar que 

esses aspectos centram-se tanto no falante (aspectos regionais, intergeracionais, 

econômicos, etc.) quanto na situação de comunicação (linguagem informal, formal, 

técnica). À escola, cabe o papel de conduzir à percepção dessas diferenças, sem, no 

entanto, desvalorizar sua realidade ou a de outrem, pois, “perceber tais variações como 

um processo natural das línguas é desenvolver a capacidade de perceber como 

legitima a atitude do sujeito de recorrer a variações de usos para adequar-se às 

condições  particulares de cada situação “(BRASIL, 2011, p. 54). 

Ademais, ao propor o D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto – pretende-se avaliar a habilidade do aluno em 

determinar os interlocutores do discurso, ou seja, por meio de pistas linguísticas 

(vocabulário, assunto, expressões, etc.) deixadas na superfície textual, identificar quem 

fala (locutor/autor), para quem fala (interlocutor) e de que situação comunicativa fala. 

Espera-se que o aluno perceba isso não como uma inconveniência à norma culta, mas 

como uma adequação ao domínio social em que o discurso é gerado, fato que requer 

do aluno a percepção acerca das questões históricas e sócio-comunicativas que 

permeiam a diversidade linguística. Portanto, não indiferente aos demais tópicos, o 

texto é tomado como uma arena de significações a partir do momento que o leitor 

começa a interagir com ele, adotando uma atitude responsiva ativa diante do que lê, o 

que demarca a perspectiva interacionista de leitura. 

A fim de melhor sintetizar as ideias e habilidades presentes em cada tópico, 

como de demarcar a perspectiva interativa de leitura que rege o documento da Matriz 

de Referência, recorremos ao quadro seguinte: 

 

Quadro 8  - Habilidades gerais exigidas nos tópicos da Matriz de Referência 

TÓPICOS HABILIDADES  
Tópico I Localizar informações explícitas e inferir as 

implícitas em um texto; 
Tópico II Interpretação de textos com linguagem 

verbal e não verbal e o reconhecimento da 
finalidade; 

Tópico III Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação entre textos;  

Tópico IV Estabelecer relações entre partes do texto;  
Tópico V  Identificar efeitos de sentido decorrentes do 
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uso da pontuação; 
Tópico VI Identificar marcas linguísticas que 

evidenciem o locutor e o interlocutor do 
texto. 

Fonte: Fuza (2010, p. 99) 

 

Diante do exposto e a partir das proposições de localizar, interpretar, 

reconhecer, estabelecer, identificar, compreendemos que a leitura é tomada, pela 

Matriz de Referência, de maneira processual, ou seja, tem a preocupação em avaliar, 

inicialmente, se o aluno, localiza e identifica as informações solicitadas  na 

superfície/base textual, por meio da atividade de extração, para, posteriormente, 

alcançar os níveis mais complexos de leitura que exigem, por meio da interação autor-

texto-leitor, uma postura ativa e responsiva diante do que os olhos decifram. Assim, a 

concepção interacionista de leitura se caracteriza pela busca incessante do significado, 

o qual não repousa unicamente sobre o texto ou sobre o autor e ainda no leitor, mas no 

diálogo entre esses elementos. Concordamos com Fuza e Menegassi (2011) quando 

afirmam que o leitor competente é aquele que ao perceber a lacunosidade  do que está 

exposto no papel, age ativamente, trazendo para o texto seus conhecimentos, a fim de 

produzir  sentidos acerca do que lê. Desse modo, “a construção do conhecimento é 

realizada, então, por meio das relações sociais, pelo diálogo entre leitor, texto, autor e 

os objetivos de leitura” (FUZA e MENEGASSI, 2011, p. 495). 

Guiados por essa compreensão e sustentados pelas discussões teóricas 

apregoadas nesse capítulo, apresentamos, na sequência, o relato das 40 horas de FC 

desenvolvidas com os docentes de Diamante do Sul. Assim, o terceiro capítulo se 

configura como parte integrante de nosso corpus de análise, uma vez que além, de 

expor os conteúdos abordados em cada momento de FC, temos o propósito de tecer 

algumas considerações, em relação às concepções de leitura e linguagem 

manifestadas nas/pelas faladas dos professores em processo de formação. Adiante, 

segue a discussão.    
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CAPÍTULO 3 

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM PROCESSO: ESTUDOS E CONSTATAÇÕES 
 

 [...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a 
mudança nas práticas docentes, ajudando os professores a tomarem 
consciência das suas dificuldades, compreendendo-as e elaborando 
formas de enfrentá-las. De fato, não basta saber sobre as dificuldades 
da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções, de 
preferência, mediante ações coletivas.  

Libâneo 

 Após a discussão realizada no capítulo anterior acerca das concepções de 

linguagem e de leitura, da organização e estruturação do instrumento avaliativo da 

Prova Brasil e da configuração e papel do Projeto de pesquisa ligado ao Observatório 

da Educação, nesse terceiro capítulo – referente à exposição dos encontros de 

formação continuada (doravante FC) desenvolvidos com os docentes do município de 

Diamante do Sul – buscamos abordar as ações de FC ocorridas durante o processo de 

investigação, relacionando-as aos conteúdos contemplados, como também aos dados 

coletados nessa situação comunicativa. 

 

 
3.1  RELATO DAS AÇÕES DE FORMAÇÕES E, NO ENTREMEIO, A BASE 
TEÓRICA 
 

 

 A fim de cumprir com os propósitos desse capítulo, qual seja, discorrer acerca 

das ações de FC ocorridas durante o processo de investigação, relacionando-as aos 

conteúdos contemplados e aos dados gerados nesse espaço de interlocução, 

utilizamo-nos do diário de bordo (notas de campos), o qual será um dos recursos 

utilizados para legitimar esse processo de formação, regando, no entremeio a base 

teórica que sustentou o trajeto delineado por tais ações.  

Considerando, nessa pesquisa, a estreita relação da FC com o IDEB 

representado pela Prova Brasil, pretendemos também, apresentar os resultados 

obtidos por meio da aplicação do simulado, conforme explicitado nas seções 

anteriores, os quais circunscreveram alguns dos encontros de formação e 

impulsionaram a reflexão acerca dos possíveis caminhos para uma atuação mais 

consistente em sala de aula.  Na sequência, portanto, segue a discussão da primeira 

ação de FC. 
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3.1.1 Primeira ação de FC: Concepções de linguagem e de leitura e suas 

influências para e no ensino de LP 

 
 
Inicialmente, cabe-nos, neste espaço contextualizar o ambiente no qual a 

primeira ação de FC em LP aconteceu. Com as datas previamente estabelecidas, o 

primeiro encontro ocorreu no dia 13 (treze) de maio de 2011. Nesse dia, contamos com 

a presença de 32 (trinta e dois) professores atuantes nos anos iniciais do ensino 

fundamental I. Esclarecemos que utilizaremos também a nomenclatura “professores” 

às pessoas que no momento encontravam-se nos cargos de direção, supervisão e 

coordenação. Dessa forma, dentre os 32 docentes participantes naquele dia da 

formação,  encontravam inseridos no grupo,  além dos regentes de turma, professores 

que, no momento, ocupavam os cargos nominados acima. 

Ratificamos que a mediação das ações de formação (40 horas) ficaram sob 

minha responsabilidade, intervindo nesse contexto, ao mesmo tempo, como 

pesquisadora e mediadora. Contudo, por mais que as ações tenham sido conduzidas 

por mim, no relato utilizo-me da primeira pessoa do plural, “nós”, porquanto não 

estamos diante de um discurso monológico, ou seja, de uma única voz, mas perante 

um processo dialógico (BAKHTIN, 2003), constituído por inúmeras vozes. Nesse 

sentido, de acordo com Bakhtin, “nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados 

(inclusive as obras criadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de 

alteridade ou de assimilabilidade, de um aperceptibilidade e de relevância” (BAKHTIN, 

2003, p. 294-295). Dada essa compreensão, podemos afirmar que as palavras de 

outrem trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos, e reacentuamos (BAKHTIN, 2003). 

O início dos trabalhos deu-se às 8h, com a fala de abertura do Secretário 

Municipal de Educação, professor Fernando Risso, o qual além das boas vindas a 

todos os docentes agradeceu a iniciativa da UNIOESTE que em parceria com a 

CAPES/INEP proporcionou ao município a participação neste projeto. Nas suas 

palavras, pudemos observar a relevância e a importância dada a essa ação:  

 
Penso, que o município, e nós, fomos privilegiados por estarmos 
inseridos nesse projeto. Acredito que com a participação ativa de todos 
nós, poderemos refletir sobre a nossa ação enquanto professor e, 
sobretudo levar para a sala de aula as discussões realizadas nesse 
espaço, buscando a melhoria do ensino e da aprendizagem.  
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O Secretário pontuou, ainda, que existia uma carência de FC no município, fato 

esse que exigia de todos os docentes o compromisso ativo na participação. Após a 

presente formalidade de abertura, iniciamos com a dinâmica de apresentação, 

primeiramente, nossa e, na sequência, dos docentes presentes. Sendo o primeiro 

contato com o grupo, elencamos, como ponto de partida para essa primeira ação, 

elucidar, de forma sistemática, a organização e às ações imbricadas ao POE51. 

Considerando que o capítulo 2 atendeu ao objetivo de contextualizar o Projeto de 

Pesquisa do Observatório em seus pormenores, não o  retomaremos nesse espaço de 

forma enfática, apenas faremos menção a algumas ponderações dos interlocutores 

acerca das ações que seriam desenvolvidas no decorrer do projeto.  

À medida que os slides iam sendo apresentados, os professores expressavam a 

importância e relevância dessa ação de FC, visto que, assim como eles relataram “o 

município apresenta uma carência muito grande em relação à oferta de formação 

continuada” aos docentes.  Certamente, estávamos cientes de que a FC naquele 

espaço representava muito além da apropriação de conhecimento científicos, 

representava a ascensão da carreira do magistério. Contudo, o interesse e a motivação 

era relevante, pois assim como pontuaram, “ sempre é interessante podermos interagir 

com os demais colegas (de diferentes turmas)e, por meio da mediação 

(re)construirmos conceitos, tirarmos  dúvidas” e, consequentemente, por meio desse 

processo dialógico, (re)organizar sua prática pedagógica. Assim um professor do grupo 

afirma: 

 

[...] nos encontros grandes [se referindo a palestras], muitas vezes o 
que o professor [palestrante] fala fica distante daquilo que sentimos 
necessidade, além disso, temos insegurança de falar, de colocar nossas 
dúvidas e nossos anseios. Sem falar no tempo de duração, cursos de 
quatro ou oito horas nem sempre dão conta de atender o solicitado, é 
preciso de continuidade nas discussões. Acho que esse jeito [modelo] 
de formação pode atender melhor nossas dificuldades.  
 
 

A partir da colocação do professor, pudemos confirmar os fundamentos teóricos 

acerca de FC engendrados nessa investigação, os quais consideram esse processo 

como um ato continuum, organizado sob a forma de uma educação permanente, 

                                                
51

 Antes da adesão do município ao POE, foi realizada uma reunião com os dirigentes municipais de 
educação juntamente com a sua equipe pedagógica, a fim de esclarecer os objetivos e as ações desse 
projeto. Com a aceitação do município, o contato com os professores participantes, deu-se apenas no 
primeiro encontro de formação. Em observância a esse fato, houve a necessidade de expor e esclarecer 
aos docentes os caminhos que seriam trilhados nesse período de formação. 
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pessoal e profissional (COSTA-HÜBES, 2008). Coadunamos, portanto, com a 

compreensão que: 

  

Ao interpretar a formação de professores como um processo educativo 
permanente de (des)construção de conceitos e práticas, para 
corresponder às exigências do trabalho e da profissão, é possível 
afirmar que a formação continuada se insere, não como substituição, 
negação ou mesmo complementação da formação inicial, mas como um 
espaço de desenvolvimento ao longo da vida profissional, comportando 
objetivos, conteúdos, formas organizativas diferentes daquela, e que 
tem seu campo de atuação em outro contexto (COSTA-HÜBES, 2008, 
p. 23). 

 

 Nesse sentido, pudemos instigar os professores quanto a importância do projeto, 

que  num total de quarenta (40) horas traria para a  discussão  fundamentos teóricos e 

metodológicos que organizam o ensino, e, por conseguinte a possibilidade da 

organização de “novos” e “diferentes”  encaminhamentos na sua prática diária em sala 

de aula. 

 Uma vez estabelecido um processo de diálogo entre nós (docente/pesquisador) 

e sujeitos participantes da FC, sentimos que eles aprovaram a proposta apresentada e 

mostraram-se motivados a participar. Esclarecemos que o Projeto de FC pretendia 

focar 40 horas na temática LEITURA e as outras 40 horas, em PRODUÇÃO E 

REESCRITA DE TEXTO. E que, como estávamos ali também como pesquisadora, a 

nossa investigação se concentraria nas reflexões sobre leitura52. 

 Feitas as devidas apresentações (do Projeto de FC e de nosso Projeto de 

Pesquisa), iniciamos o diálogo com a pergunta: de que maneira vocês acham que esse 

projeto de FC poderá contribuir com o trabalho desenvolvido na sala de aula? A 

resposta que imediatamente se despontou foi em relação ao ensino fundamental de 9 

(nove) anos53, recém implantado no município. Eles tinham dúvidas em relação ao 

                                                
52

 Destacamos, que nessa ocasião, foi levado a ciência dos docentes o Projeto de Pesquisa 
consubstanciado com seus objetivos e intenções, o qual  originou essa dissertação. Ademais, nesse 
momento solicitamos a participação dos professores do 5˚ ano nas técnicas de geração de dados: 
entrevista semiestrutura e observação participante. 
53

 Durante esse diálogo, lembramos, a partir de uma retrospectiva acerca das políticas públicas no 
âmbito educacional que os primeiros indícios da ampliação do ensino de oito para nove anos de duração 
já se faziam presentes na lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), a qual sinalizava para um 
ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos 6 (seis) anos de idade, o que, por sua vez, 
se tornou meta da educação nacional pela Lei n˚ 10.172/2001, que instituiu o Plano Nacional de 
Educação (PNE). Esclarecemos que segundo o Plano Nacional da Educação (BRASIL-PNE, 2001), tal 
política tem por intenção: (a) oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da 
escolarização obrigatória; e (b) assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 
prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade. A ampliação do ensino de oito para 
nove anos foi promulgada pela lei 11.274/06, a qual além de prever os objetivos da referida ampliação, 
indicava também o período de quatro (4) anos, ou seja, 2006 a 2010, para que os municípios se 
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processo de implantação, à condução do conteúdo para alunos do 1˚ ano na sala de 

aula, enfim, estavam inseguros quanto ao novo encaminhamento de ensino e viram, 

naquela ação de FC, uma oportunidade de encontrarem respostas, quem sabe até um 

caminho para conduzi-los em suas dúvidas. 

 A pergunta dos professores, assim como sua ansiedade, revelou, em primeira 

instância, a concepção que tinha de FC: cursos, encontros nos quais encontrariam 

respostas imediatas para os seus problemas. Estamos diante do conceito de 

reciclagem, isto é, os cursos oferecidos aos docentes tinham por objetivo sanar todas 

as lacunas deixadas na formação inicial, ou seja, a deficiência da formação do 

professor. A compreensão de FC expressa pelos docentes pode ser reflexo das 

próprias experiências vivenciadas ao longo de sua vida profissional, pois,como já 

discutido, muitas vezes as ações de formação centralizam-se em forma de cursos de 

curta duração, de forma esporádica, sem continuidade e desvinculados das reais 

necessidades dos professores. Ou ainda, talvez esse entendimento tenha sido 

reforçado pela maneira como iniciei nosso diálogo. Ao perguntar-lhes: de que maneira 

vocês acham que esse projeto de FC poderá contribuir com o trabalho desenvolvido na 

sala de aula? Pudemos ter passado a impressão de que estávamos ali para trazer 

soluções a todos os problemas. 

 Todavia, como percebemos que estavam angustiados com aquele problema, 

adiamos o início das reflexões planejadas para aquele dia e iniciamos uma reflexão 

conjunta sobre o processo de implantação do ensino fundamental de 9 (nove) anos, 

questionando suas leis, objetivos, propósitos e todo o processo. E ainda, na 

perspectiva de aclarar a compreensão, lemos algumas páginas do Caderno de 

Orientações Gerais, publicado pelo MEC e que tinha disponível na escola: “Ensino 

Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação” (BRASIL, 

2009). 

 Essa leitura, associada às reflexões, trouxeram mais tranquilidade e sentimos 

então, que poderíamos iniciar o conteúdo conforme planejado. Contudo, o primeiro 

contato com os professores serviu para nos mostrar que fazer FC é isto: estar 

preparado para mediar reflexões, mesmo que não planejadas; reorganizar conteúdos, 

atendendo a necessidade apontada; planejar a partir dos apontamentos, dos 

                                                                                                                                                       
organizassem e cumprissem o previsto na lei.  Diamante do Sul, não indiferente a os demais municípios 
da região Oeste do Paraná obedeceu aos prazos legais para essa implantação e no ano de 2010, prazo 
limite, implantou na escola central a primeira turma (1˚ano) do ensino de nove anos.  
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questionamentos, das reflexões e das necessidades elencadas. Assim, compreendida, 

tomamos esses elementos como paramentos para planejar as demais ações de FC. 

 Como para o primeiro encontro havíamos organizado algumas reflexões sobre 

as concepções de linguagem e de leitura e suas influencias no ensino de LP, partimos 

de um documento conhecido por todos e que apresentam as bases teóricas e 

epistemológicas para o ensino dessa disciplina: o Currículo Básico para a Escola 

Pública Municipal da região Oeste do Paraná - CBEPM (AMOP, 2010).  

Nesse documento a linguagem é compreendida como resultado das interações 

sociais estabelecidas entre sujeitos, ou seja, a linguagem  “não é apenas adquirida por 

nós, no curso do desenvolvimento: ela nos constitui, nos transforma e é mediadora de 

todo nosso processo de apropriação de mundo e de nós mesmos”(AMOP, 2010, p. 56). 

Segundo Vygotsky (1987), a linguagem é um dos mais poderosos meios de influência 

sobre a conduta do outro. Ela assegura que significados linguisticamente criados sejam 

significados sociais e compartilhados. Recorremos também a Chauí (1997) que 

compreende a linguagem como criação humana, defendendo que ela é  

   

[...] uma forma de acessar o mundo e o pensamento; uma vez que 
através da linguagem, é possível compreender e apreender as 
características dos fatos e objetos da realidade. [...] dizer que somos 
seres falantes significa dizer que temos e somos linguagem, que ela é 
uma criação humana (uma instituição sociocultural) ao mesmo tempo 
em que nos cria como humanos (seres sociais e culturais)             
(CHAUI, 1997, p.147). 

 

 “Ao entendermos que é por meio da linguagem que a criança constrói a 

representação da realidade na qual está inserida” (JOBIM e SOUZA, 2001, p. 24), 

surgiu à necessidade de revisitarmos, com os professores participantes, as principais 

concepções de linguagem e de leitura (e suas influências) que permearam e/ou ainda 

permeiam o ensino de LP, com o propósito de articulá-las à prática de sala de aula. 

Desse modo, avançamos nas reflexões, partindo do princípio de que nem sempre a 

compreensão de ensino de LP seguiu os parâmetros ora em voga, porque, em cada 

época, em cada espaço, em cada sociedade se incorpora os fundamentos emergentes 

de uma determinada organização política e social.  Para melhor esclarecimento, 

tomamos como referência a primeira concepção de linguagem,  destacando suas 

influências no ensino de LP.  Para isso, utilizamos-nos do seguinte slide: 
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Figura 1 – Linguagem como expressão do pensamento 

Linguagem como expressão do 

pensamento

 Dom individual.

 A linguagem é produzida no interior da mente de indivíduos
racionais.

 Se o indivíduo não falava bem, era porque não pensava.

 Clareza e precisão dos falantes, pelo domínio de regras do
bem falar e do bem escrever.

 Hereditariedade

 Em termos pedagógicos, nada se poderia fazer para que o
indivíduo aprendesse. o ensino de língua pautava-se na
gramática normativa ou prescritiva e, em geral,
distanciava-se de atividades de leitura e de produção de
textos socialmente significativos.

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 Ao refletirmos sobre essa compreensão de língua(gem), recuperando sua 

origem, seus fundamentos e implicações no âmbito do ensino de LP, destacamos seu 

caráter subjetivo e interior, revelado  pela compreensão de que as capacidades 

humanas, eram determinadas hereditariamente. Nesse sentido, lembramos, com os 

participantes, que essa afirmação em termos de ensino, gerou o entendimento que 

nada poderia ser feito para que o indivíduo aprendesse, pois a carga hereditária era 

determinante ao seu (não) aprendizado. A partir dessa discussão, os professores 

começaram a refletir sobre seu próprio discurso, e então um deles questionou:  

 

[...] Professora, tem origem dessa concepção aquela velha fala ‘Esse 
daí não aprende mesmo’ ou ainda ‘Esse puxou para o irmão, não 
aprende de jeito nenhum... a família toda é assim’? 
 

Diante da pergunta, buscamos atrelar a visão pedagógica à visão psicologizante 

de desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que à concepção de linguagem como 

expressão do pensamento subjaz uma perspectiva de aprendizagem inatista, subjetiva 

e biologizante, a qual se encontra difundida  também na teoria psicológica de Piaget 

que contempla o desenvolvimento humano pelo viés da maturidade biológica do ser, 
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consubstanciada pela compreensão de que os fatores internos preponderam sobre os 

fatores externos. Desse modo, não por acaso, a concepção de leitura centra-se na 

subjetividade, ou seja, na tentativa de captar as ideias do autor do texto.  Com intuito 

de articular as concepções de linguagem às concepções de leitura, apresentamos o 

seguinte slide que orientou as reflexões: 

 

Figura 2 - Concepção de linguagem como Expressão do Pensamento e de leitura com 

foco no autor 

 

EXPRESSAO DO 
DO PENSAMENTO

- Dom individual.
- A linguagem é produzida no
interior da mente de indivíduos
racionais.
- Se o indivíduo não falava bem, era
porque não pensava.
Clareza e precisão dos falantes, pelo
domínio de regras do bem falar e do
bem escrever.
- Hereditariedade
- Em termos pedagógicos, nada se
poderia fazer para que o indivíduo
aprendesse. o ensino de língua
pautava-se na gramática normativa
ou prescritiva e, em geral,
distanciava-se de atividades de
leitura e de produção de textos
socialmente significativos

LINGUAGEM LEITURA

- As atividades de
leitura, conforme essa
concepção, devem levar
o aluno a captar as
ideias do autor, sem
levar em conta as
experiências e os
conhecimentos do
leitor. O foco é no autor
e suas intenções.
- A leitura não
considera as
experiências e os
conhecimentos do leitor
e a interação autor-
texto-leitor.

FOCO NO AUTOR

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 No diálogo com os professores, fomos pontuando que essa compreensão de 

leitura, a qual prima pela capacidade do leitor em captar as ideias e as intenções do 

autor (cf. explicado na subseção 2.2.1), apresenta-se de forma subjetiva, à medida que 

não considera o leitor e seus conhecimentos de mundo e produto lógico [texto].   

Após essa discussão, no sentido de provocar reflexões acerca das influências 

dessa concepção de linguagem e de leitura no ensino de Língua Materna (doravante 

LM), os questionamos: que práticas pedagógicas encontramos no cotidiano da sala de 

aula que são reveladoras dessa compreensão de linguagem e de leitura?  E ainda: 

quais seriam suas implicações para o ensino?  Sintetizando as respostas a estes 
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questionamentos, os professores, por meio de mediação, destacaram os seguintes 

aspectos: (1) a preocupação em trabalhar com a gramática normativa-prescritiva, 

compreendendo que essa seria um requisito para o “bem escrever”; (2) a leitura, como 

prática subjetiva de análise do texto; (3) a prática de leitura em voz alta; (4) a avaliação 

pelo cunho do “certo” e do “errado”. Ressaltamos que tais práticas não são 

desprezadas à medida que outras formas de compreender a língua(gem) surgem no 

cenário do ensino de LP, contudo, são ressignificadas e ampliadas. 

O maior problema atrelado à concepção de língua como expressão do 

pensamento é a compreensão de que o ensino da gramática deve conduzir ao uso 

adequado da norma culta ditada pela gramática normativa. Entretanto, acreditamos na 

posição tomada por Geraldi (1996) e reiterada pelo grupo de professores: “a sequência 

em que são trabalhados os conteúdos gramaticais, dificilmente permitirá, ao final de 

oito anos de estudos, que o aluno tenha um quadro sinóptico de ao menos uma 

proposta gramatical” (GERALDI, 1996, p.129-130). Em outras palavras, o ensino da 

gramática normativa-prescritiva não significa, consequentemente, garantia de um 

melhor desempenho linguístico aos falantes [alunos].   

 Dando continuidade a ação de formação, propomos a discussão da segunda 

concepção de linguagem, buscando, inicialmente contextualizá-la no âmbito histórico, 

econômico e ideológico, conforme explanado na subseção 2.2.2. Conforme já exposto, 

a concepção de linguagem como instrumento de comunicação permeou o ensino 

durante as décadas de 1960 e 1970, época em que se instaurava no Brasil o regime 

militar. A educação, naquele período, impulsionada por questões sociais [políticas e 

econômicas], assumiu um caráter instrumental, cujo objetivo era o de formar 

emissores-codificadores e receptores-decodificadores de mensagens, para a utilização 

e a compreensão de diversos códigos-verbais e não verbais, visto que a função  

primordial da linguagem, era, nesse caso, a transmissão de informações. Tais 

princípios foram discutidos com os professores a partir do seguinte slide: 
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Figura 3 - Concepção de linguagem como Instrumento de comunicação  
 

Linguagem entendida como instrumento de 
comunicação

 A língua era vista como um código capaz de transmitir ao
receptor uma certa mensagem

 Caberia ao falante apropriar-se desse código para poder
transmitir uma mensagem a outrem.

 A linguagem – ação individual / recepção passiva. Limitado
apenas a compreender o locutor.

 Em termos de ensino, passou-se a realizar descrição
gramatical de fragmentos textuais recortados
principalmente do registro escrito. Priorizavam-se
atividades que veiculavam modelos de estrutura
gramatical.

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora (2011) 

 
Após o diálogo com os professores acerca dessa concepção de linguagem, 

acrescentamos, por esse princípio, o entendimento da leitura, aproximando-as pelos 

fundamentos que as unem. Assim, o slide subsequente serviu de apoio para guiar essa 

discussão: 

 
Figura 4  -  Concepção de linguagem como Instrumento de comunicação e de leitura 
com foco no texto 

INSTRUMENTO 
DE COMUNICAÇÃO
- A língua era vista como um código
que transmite ao receptor uma certa
mensagem;
- O falante deveria apropriar-se desse
código para poder transmitir uma
mensagem;
-Considerava-se a linguagem do ponto
de vista do locutor, como se ele
estivesse sozinho, sem relação com os
outros.
O texto: simples produto da 
codificação de um emissor a ser 
decodificado por um receptor;
- A compreensão do texto: exige 
apenas o conhecimento do    código –
a língua.

LINGUAGEM LEITURA

- A leitura exige do leitor
o foco no texto, em sua
linearidade, ou seja, na
decodificação.
-Ler significa decodificar
o texto, repetir o que
está dito, reconhecendo
as palavras e a estrutura
do texto.
-Leitura= processo
passivo, que tem como
base o texto.
- Leitor= recebe as
informações contidas tal
qual o texto as apresenta
e não interage com o
texto. O leitor é um
decodificador.

FOCO NO 
TEXTO

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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Após refletirmos sobre os apontamentos indicados no slide anterior, 

questionamos os professores sobre quais práticas pedagógicas estariam veiculadas a 

essa concepção de linguagem/leitura. Mediando esse processo, foram (re)lembrando 

algumas ações ainda praticadas (ou não)  em sala de aula, como também as 

encontradas em livros e manuais didáticos. Em síntese, destacamos: (a) atividades de 

seguir modelo(s)54; (b) de múltipla escolha; (c) completar lacunas; (d) exercícios sobre 

o código, a mensagem, o emissor, o receptor e o canal (funções da linguagem); (e) 

atividades gramaticais desconsiderando o contexto  de ocorrência ( a palavra 

dicionarizada); (f) fragmentos de frases, explorando classes gramaticais, frases e 

orações; e (g) texto pretexto para o trabalho com a gramática; (h) questões de leitura 

com o foco na decodificação, ou seja, na linearidade do texto.  

Por esse prisma, chegamos à compreensão de que essa concepção de 

linguagem e de leitura levou a um ensino calcado em seguir modelos, ou preencher 

lacunas. Não indiferente da primeira concepção de linguagem, essa privilegiava 

também, a gramática normativa, restringindo a função da linguagem à transmissão de 

informações. em se tratando de leitura , o que importava era o aluno encontrar as 

informações explicitadas pelo texto. Os professores, ao identificar atividades 

embasadas por essa teoria no seu cotidiano escolar, manifestaram a dificuldade em 

superar tais práticas, uma vez que, conforme pontua uma das professoras:  

 

 Muitas vezes me deparo ensinando aquilo que minha professora 
lá do primário [se referindo aos anos iniciais do ensino 
fundamental I] ensinava a mim.  

 

Por esse depoimento, vemos que muitas vezes as práticas são baseadas pela 

nossa formação inicial que, por segurança ou por acreditarmos na sua eficácia, 

acabamos por reproduzi-las. Demanda dessa observação o fato de que toda e 

qualquer mudança no ensino não ocorre naturalmente, tampouco de uma hora para 

outra, pois necessita de muito empenho e de ações permanentes, além de constantes  

reflexões sobre o seu fazer pedagógico para poder (re)significá-lo. Cientes desse 

processo, tínhamos consciência que as 40 horas de FC seriam apenas o início de uma 

“caminhada. 

 Ainda refletindo sobre essa concepção de linguagem, agregamos a noção de 

sujeito passivo, buscando compreendê-la na prática, ou melhor, por meio de 

                                                
54

 Os exercícios de siga o modelo são os mais aplicados na perspectiva do aluno decorar estruturas bem 
construídas e transpô-las para a produção de textos escritos” (COSTA-HÜBES, 2009, p. 133) 
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lembranças e memórias docentes de como era a relação entre professor e aluno no 

tempo do ensino primário. Instigados pela provocação, os professores fizeram alguns 

apontamentos, sintetizados assim: 

 

(1) O professor era autoridade [autoritarismo] na sala de aula [...] 
tínhamos medo de falar; 
(2) não se podia questionar... era aquilo e pronto; 
(3)o aluno não tinha ‘voz’ nem ‘vez’... e se questionasse ou falasse algo 
que não agradasse éramos castigados. 

 

 Com base nesse diálogo, fomos reiterando, ao grupo, os fundamentos teóricos 

dessa abordagem, em especial, o papel desempenhado pelos sujeitos, que passivos, 

apenas deveriam receber as informações passadas pelo professor, de modo a 

assimilá-las, promovendo, consequentemente, um desempenho técnico-social, ou 

ainda, um bom trabalhador para o mercado de trabalho. Esse contexto, portanto, inibia 

a capacidade do sujeito de argumentar, criticar e questionar o que lhe era posto, 

tornando-o como mero receptor e transmissor de informações.  

Sabemos que há inúmeros resquícios deixados por esse modelo de ensino no 

contexto escolar. No entanto, compreendemos que o domínio das formas e estruturas 

veiculadas pela gramática normativa e defendida pelas duas concepções já discutidas, 

é necessário, uma vez que  “um dos objetivos gerais do ensino do Português [língua] é 

desenvolver a competência da comunicação” (LOPES apud MARCUSCHI, 2008, p. 54, 

grifo nosso), contudo, não o torna soberano ou autossuficiente, pois, apenas o domínio 

dessa estrutura não nos assegura a competência linguística, haja vista que a palavra é 

prenhe de sentido se analisada do ponto de vista do uso, ou seja, seu significado 

repousa sobre o contexto em que ela aparece. No entanto, lembramos que exercícios 

representativos dessa concepção como: substitua a palavra sublinhada por um 

sinônimo, vamos ler palavra por palavra e depois interpretar, qual é a mensagem do 

texto, etc. são fortemente propagados pelos livros didáticos e, adentram facilmente o 

contexto da sala de aula (KLEIMAN, 2000). Por isso, precisamos do conhecimento e da 

clareza da concepção teórica que guia nossa prática.   

  Após essa retomada panorâmica das duas primeiras vertentes que 

embasaram/embasam o ensino da LP, focamo-nos na concepção que defendemos 

nessa pesquisa, e que também norteia o CBEPM (AMOP, 2010), a qual compreende a 

língua como sócio-histórica, interativa e ideológica, tomando como ponto de partida o 

seguinte slide: 
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Figura 5  - Concepção de linguagem como Forma de Interação  

Linguagem como interação

 Os homens interagem socialmente
mediados pela linguagem, ou seja, ela
organiza suas relações sócio-discursivas.

 Os sujeitos são vistos como construtores
sociais, pois é pela interação, por diálogos
entre os indivíduos que ocorrem as trocas
de experiências e de conhecimento.

 A função do indivíduo deixa de ser a de
transmitir informações (2 ͣ concepção) ou
de traduzir um pensamento (1ͣ concepção),
mas assume a função de interlocutor ativo,
que interage com o sujeito.

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 Conforme exposto na subseção 2.2.3 essa concepção compreende a  linguagem 

como forma de interação humana. Nessa direção, iniciamos a reflexão pelo seguinte 

questionamento: para que serve a linguagem, seja ela oral ou escrita?  Os professores 

foram levantando alguns aspectos na tentativa de responder a questão: 

 

(a) serve para comunicar; (b)para transmitir uma informação; (c)para 
fazer um pedido; e (d) para expressar um sentimento, entre outros.  

 

Nessa mesma direção, apresentamos indissociavelmente a perspectiva de 

leitura que considera o ato de ler como a construção de significado por meio da relação 

autor-texto-leitor. Utilizamos-nos do seguinte slide: 
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Figura 6  - Concepção de linguagem e de leitura como Forma de Interação  

FORMA DE 
INTERAÇÃO

-Os homens interagem socialmente
mediados pela linguagem, ou seja, ela
organiza suas relações sócio-
discursivas
- Os sujeitos são visto como
construtores sociais, pois é através da
interação, de diálogos entre os
indivíduos que ocorrem as
trocas de experiências e
conhecimentos. A função do indivíduo
deixa de ser a de transmitir
informações (2ª concepção) ou de
traduzir um pensamento (1ª
concepção), mas adquire a função de
interlocutor ativo, que interage como
sujeito.

LINGUAGEM LEITURA

-- A leitura do texto busca ir
além da linearidade,
vasculhando os implícitos do
texto, considerando-se o
contexto dos participantes da
interação (quando o texto
foi produzido, quem o
produziu, para quem foi
produzido, para circular em
que veículo etc.).
-A leitura considera as
experiências e os
conhecimentos do leitor.
- A leitura de um texto exige
do leitor bem mais que o
conhecimento do código
linguístico, já que é
considerada uma atividade de
produção de sentido.

FOCO NA INTERAÇÃO 
AUTOR-TEXTO-

LEITOR

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

A partir de tais colocações, os professores iam sendo instigados a refletirem 

sobre os diferentes tipos de leitura55, ou seja, cada prática social exige do leitor 

comportamentos variados. Assim, questionamos: o que lemos? Para que lemos? 

Lemos todos os textos da mesma forma? Interpelados, os docentes compreenderam 

que ao ler, colocamos em cena inúmeros fatores que perpassam tanto os objetivos da 

leitura, os conhecimentos prévios do leitor, quanto o comportamento leitor exigido pela 

prática social com a qual está interagindo. Logo, essa perspectiva centra-se no diálogo 

entre autor-texto-leitor. Se anteriormente o sujeito era considerado passivo, nessa 

concepção ele “assume” uma atitude ativa diante de qualquer contexto de interação. 

Tais ponderações apontam para mudanças macroestruturais na sociedade e, 

consequentemente, na sala de aula. Contudo, compreendemos que, apesar da 

modificação na concepção de linguagem/leitura, ensino e sujeito, ainda a postura 

crítica dos envolvidos nesse processo está longe do que julgamos ideal. Esse fato foi 

ratificado pelo seguinte comentário de um dos participantes:  

 

                                                
55

 Não focamos, em slide, a concepção de leitura com foco no leitor, mas provocamos reflexões nesse 
sentido, estabelecendo relações comas demais concepções. 
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Hoje em dia fala-se tanto em formar um cidadão crítico que saiba 
argumentar, se posicionar criticamente diante de uma situação [...], mas 
quando abrimos esse espaço em sala de aula, vira bagunça 
[indisciplina]. Os alunos não sabem usar a liberdade que lhe é dada. 

 

 Longe de pretendermos culpabilizar os alunos ou os professores, pois a 

dimensão do comportamento [indisciplina] só pode ser compreendida numa relação 

direta com o contexto de ocorrência do fato, pontuamos que o modelo Escola 

[enquanto sistema] ora em voga, incorpora muitas mazelas, que dificultam a 

implementação de um ensino voltado para a criticidade do sujeito, estando esse fato 

diretamente voltado a concepção que o docente tem de ensino e de aprendizagem. 

Com as discussões teóricas provocadas ao longo desse momento de formação, 

fomos mostrando que, teoricamente, os pressupostos do sociointeracionismo estão 

presentes e vêm sendo discutido há algum tempo nos documentos oficiais, que 

orientam o ensino de LP no Brasil, a exemplo, os PCN, as DCN e as DCE, e, por 

conseguinte, as avaliações em larga escala, em especial, a Prova Brasil. No entanto, 

ainda que percebamos os esforços dos órgãos governamentais em instituir um ensino 

de LP voltado para a função social da língua, podemos perceber, no Brasil, fortes 

marcas de um ensino embasado por teorias e concepções de linguagem/leitura 

estruturalistas.  

Dado o percurso trilhado, tivemos com o propósito central, naquele primeiro 

encontro de formação, propiciar ao grupo de professores, o entendimento de que o 

nosso fazer pedagógico possui uma relação intrínseca ao conceito de linguagem, pois 

segundo Koch e Elias (2010), de acordo com a concepção de linguagem e de leitura 

assumida por nós, o ensino de LP versa por caminhos diferenciados. A fim de sintetizar 

tais fundamentos, propomos aos professores uma atividade prática (anexo 06), a qual 

objetivava sistematizar as discussões e os conceitos apregoados por essa ação. 

Na sequência, os professores foram socializando os principais conceitos de cada 

uma das abordagens, apresentando sua compreensão, suas dúvidas e aspectos 

relevantes. Chamamos a atenção dos docentes, em especial, à terceira concepção de 

linguagem, enfatizando a sua estreita relação com o ensino da LP.  A partir desse 

diálogo, destacamos que o ensino sob o domínio dessa concepção, exige que 

tomemos o texto, materialidade de um gênero discursivo, como ponto de partida e 

ponto de chegada para o trabalho com a língua, uma vez que ele é a realização 

concreta da interação entre locutor/interlocutor, mediada pela língua e concretizada 

num dado contexto sócio-histórico. É de consenso, portanto, que o ensino de LP dentro 
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dessa perspectiva deve tomar o texto como unidade de ensino. Contudo, os 

professores nos questionaram: como trabalhar com textos? O que priorizar nesse 

trabalho? Trabalhar com texto [ideia difundida na década de 1980] é a mesma coisa 

que trabalhar com os gêneros discursivos? Diante dos inúmeros questionamentos e 

anseios dos docentes, organizamos conjuntamente, a próxima ação de FC tentaria 

atender ao solicitado. Para maior, embasamento teórico, encaminhamos, 

antecipadamente, a leitura o texto de Luiz Antonio Marcuschi: Gêneros textuais: 

definição e funcionalidade56. 

 
 
3.1.2 Segunda ação de FC: gêneros discursivos como instrumentos de ensino 

em LP 

 
O segundo momento de FC ocorreu no dia dez de junho de 2011, na Escola 

Municipal Edirce Neneve Carvalho, contando com a presença de 36 professores, 

dentre esses, diretores, supervisores, professores efetivos e, na ocasião, também 

tivemos a participação de alguns docentes contratados, como também de professores 

atuantes no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil). A formação teve início no 

horário previsto [8h] e seu término ocorreu às 16h45min. 

Iniciamos a ação dando as boas vindas aos professores e desejando a todos um 

ótimo dia de trabalho. Naquele momento, colocamos em discussão  a pauta do dia, 

dizendo que nossa intenção seria dialogar acerca de alguns conceitos fundamentais 

para o ensino embasado numa concepção dialógica de linguagem. Desse modo, o 

encontro sinalizava para o trabalho com os gêneros discursivos e suas implicações no 

ensino de LP, conforme solicitado no encontro anterior. 

Retomamos o texto deixado como atividade de leitura no último encontro, 

indagando os participantes, primeiramente, se haviam feito a leitura, e, posteriormente, 

sobre suas dúvidas, seus anseios, ou ainda, sobre algo que gostariam de destacar. Os 

professores foram sinceros em colocar que para eles ainda “tudo era muito novo”, que 

ao fazer a leitura tiveram muitas dificuldades de compreensão, primeiro, pela prática da 

leitura, no caso teórica, não fazer parte de seu cotidiano; segundo, pelo fato do texto 

em questão apresentar termos e/ou expressões desconhecidas por eles até o 

momento. Tais depoimentos serviram para indicar os caminhos que deveríamos trilhar 

naquele dia de formação, haja vista que, antes de adentrarmos em questões teóricas 

                                                
56

 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/61404180/Generos-textuais-definicao-e-funcionalidade-Luiz-
Antonio-Marcuschi Acesso em 22 de março de 2011. 
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abordadas pelo texto “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” precisaríamos 

propiciar o entendimento de que instrumento de ensino estaríamos falando. 

Percebemos que, apesar da discussão sobre os gêneros discursivos no ensino de LP 

não ser nova,  ainda não havia chegado de forma efetiva aos docentes. Desse modo, 

ao adentrarmos nesse complexo campo, achamos conveniente resgatarmos, com 

brevidade, as motivações objetivas que impulsionaram a inserção dos gêneros 

discursivos na sala de aula, em especial, no ensino de LP. Assim, relembramos a 

discussão realizada no encontro anterior a qual afirmava que quaisquer mudanças no 

âmbito educacional apresentavam íntima relação com as concepções de linguagem, de 

sujeito e de conhecimento que fundamentam as relações cotidianas de uma dada 

sociedade. Ora, se cada época, cada contexto possui necessidades emergentes, logo, 

a relação entre escola e sociedade é alvo de transformações contínuas que estruturam 

os modelos vigentes. A nossa intenção com esse resgate foi de estimular, por meio do 

diálogo, a compreensão de que linguagem e sociedade são realidades indissociáveis, 

pois toda e qualquer atividade social e histórica é mediada pela linguagem, que se 

renova e se altera, ganhando, no espaço social, existência e significação, veiculando 

valores e ideologias e as diferentes visões de mundo, fato esse que justifica seu estudo 

interligado aos aspectos culturais e sociais de seu tempo. 

Revisitamos, com os professores, o trajeto percorrido pelo ensino de LP ao 

longo dos anos, desde uma perspectiva centrada no ensino gramatical fruto de uma 

concepção tradicionalista e estruturalista de linguagem até os estudos propostos pela 

Linguística em meados da década de 1980, que alteravam o foco, passando do estudo 

de palavra ou frases para o texto. Nessa perspectiva, indagamos os professores: quem 

nunca ouviu tais colocações – é preciso trabalhar por meio de textos  - e ainda: temos 

que levar para a sala de aula uma grande diversidade de textos? Nesse sentido, um 

professor fez a seguinte observação: 

 
[...] Lembro bem dessa época, só se falava em trabalhar a partir do 
texto, porém poucos eram os que falavam o como trabalhar.  

 

Colocamos aos professores que essa discussão foi amplamente divulgada entre 

as décadas de 1980 e 1990, primeiro pelo “minucioso esquadrinhamento” (Geraldi, 

1997) pelo qual passou o ensino de LM57; segundo, pela circulação do Currículo Básico 

                                                
57Os termos Comunicação e Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa não mais encontravam 
espaço (Concepção de linguagem como instrumento de comunicação). Há o retorno, então, à 
denominação anterior para a disciplina: Português ou Língua Portuguesa. 
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para Escola Pública do Estado do Paraná (PARANÁ, 1990) e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997; 1998). 

Consequentemente, o ensino de LP não ficou indiferente a essas mudanças. Foi 

nesse contexto recente, que surgiu a orientação para o trabalho com a língua, cujo 

objeto de estudo passou a ser os gêneros discursivos, pretendendo atender ao  

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e de produção de 

textos, tendo como objetivo o domínio de como a linguagem funciona em diferentes 

situações de comunicação, haja vista que  “que é por meio dos gêneros discursivos 

que as práticas de linguagem incorporam-se nas atividades dos alunos” (LOPES-

ROSSI, 2002, p. 74). Contudo, apesar dos esforços despendidos pelas duas últimas 

décadas para tornar os gêneros discursivos objeto de estudo em LP, vemos que na 

prática isso ainda não foi efetivado de maneira sólida, pois, corroborando as ideias do 

precursor desses pressupostos no Brasil, Geraldi (2004), vemos que embora os 

textos58 sejam indicados como unidade de ensino, isso não garantem que estejam 

sendo abordados em sala de aula. 

Ora, se é  a linguagem que nos torna realmente sujeitos sociais, logo, é inerente 

o domínio dessas práticas materializadas nos gêneros do discurso. Isso equivale a 

dizer que, à escola cabe formar cidadãos capazes de utilizar a linguagem de forma 

eficiente e efetiva em diferentes situações de interação. Compromisso complexo à 

medida que consideramos a imensa variedade de discursos que circunscrevem o 

nosso dia-a-dia, contudo, é inquestionável a necessidade de operá-los para que 

possamos exercer nossas intenções comunicativas nas diversas instâncias sociais que  

cotidianamente somos inseridos. 

Dada as motivações iniciais daquele momento de formação, passamos a refletir 

acerca da temática estabelecida para o momento. Nesse sentido, demos sequência 

arguindo  nossos interlocutores sobre sua compreensão em relação aos gêneros 

discursivos, pois acreditamos que todo processo de FC tem que ter como referência 

fundamental o reconhecimento e a valorização do saber docente (CANDAU,1996), haja 

vista que o conhecimento científico para ser construído/apropriado, deve partir da 

reflexão dos saberes da experiência já acumulada. Por assim acreditarmos, lançamos 

mão de alguns  questionamentos: 

 
 

                                                
58

 Apesar de Geraldi, aqui no Brasil, já abordar o texto em suas dimensões discursivas desde a década 
de 1980, vale lembrar que a nomenclatura  Gêneros Textuais só aparece  em 1998 nos PCN.  
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(1) O que são gêneros discursivos?  

(2) Onde podemos encontrá-los? 

(3) Por que eles existem? 

(4) O que os gêneros discursivos materializam? 

(5) Por que trabalhar com os gêneros na escola? 

 
Com base em tais indagações pudemos perceber os conhecimentos e levantar 

as dúvidas dos docentes sobre o assunto em questão. Na ocasião, em resposta a 

primeira questão [O que são gêneros discursivos?], notamos as fragilidades 

encadeadas a esse entendimento. A título de amostragem, destacamos algumas 

observações:  

 
(1) Professora, para mim gêneros, pode ser masculino ou feminino; 
(2) Acho que tem haver com os tipos de textos que levamos para a sala 

de aula, tipo, professora, os textos literários, os textos informativos, 
instrucionais, epistolares, humorísticos e outros. É isso professora?”  

(3) São os textos narrativos, descritivos e dissertativos. 
 

Em observância aos posicionamentos, temos concepções variadas. Enquanto o 

primeiro compreendeu o vocábulo gênero como propriedade gramatical das classes de 

palavras, no caso, pertencente à classe dos substantivos, os quais correspondem às 

distinções baseadas nas diferenças de sexo – masculino e feminino; o segundo e o 

terceiro aproximaram-se da discussão lançada, entretanto, com alguns equívocos 

teóricos, se embasarmos essa análise na perspectiva dialógica/bakhtiniana. Desse 

modo, essas falas revelam a compreensão de que os docentes quiseram fazer menção 

aos “tipos de textos”, uma vez que tais nomenclaturas foram muito difundidas entre as 

décadas de 1970 e 1980. 

A partir dos demais questionamentos [Onde podemos encontrá-los? Por que 

eles existem? O que os gêneros materializam? Por que trabalhar com os gêneros 

discursivos na escola?] tínhamos a intenção de propiciar a compreensão de que os 

gêneros discursivos ordenam e estabilizam as atividades comunicativas do dia-a-dia e, 

portanto, estão presentes em todas as nossas práticas sociais nas mais diversas 

situações.   

Nesse momento, pedimos que observassem o texto deixado para leitura, 

Gêneros textuais: definição e funcionalidade, o qual no primeiro subtítulo -Gêneros 

textuais como práticas sócio-históricas - apresenta a ideia e ratifica o caráter histórico e 

social dos gêneros. A esse respeito, convidamos os professores a refletir sobre a sua 
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rotina diária, a pensar acerca do repertório de textos que nos rodeiam desde o 

momento em que acordamos e começamos a desempenhar nossas funções pessoais 

e profissionais. A partir desse diálogo, provocamos os docentes no sentido de 

compreenderem que a escola não pode estar alheia às necessidades reais dos alunos, 

assim, cabe a ela criar situações que favoreçam aos discentes o reconhecimento dos 

gêneros discursivos, de modo que aprendam a lê-los e produzi-los e, por conseguinte, 

saibam utilizá-los no seu dia-a-dia, em contextos específicos. Nessa mesma direção, 

como já apontava os PCN de LP, “são os textos que favorecem a reflexão crítica e 

imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, os 

mais vitais para a plena participação numa sociedade letrada” (BRASIL, 1997, p. 30). 

A fim de fundamentar a compreensão sobre os gêneros discursivos, após o 

diálogo travado com o grupo, aprofundamos as discussões pautadas no seguinte slide: 

 
Figura 7 -  Conceito de Gênero Discursivo 

O emprego da língua efetua-se em forma de
enunciados (orais e escritos) concretos e únicos,
proferidos pelos integrantes desse ou daquele
campo da atividade humana. (...) Evidentemente,
cada enunciado particular é individual, mas cada
campo de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados, os quais
denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003,
p. 262)

 

Fonte: BAKHTIN, 2003, p. 262. Organizado pela pesquisadora (2011) 

 

 Sem o propósito de expor na integra a discussão teórica realizada com os 

docentes, destacamos, aqui,apenas, algumas considerações relevantes, dado o caráter 

de relato. Desse modo, iniciamos a exploração desse slide destacando a expressão  
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“campo da atividade humana” ou ainda esfera de atividade humana59 . Ao indagar os 

professores a respeito desse conceito, não obtivemos retorno. Buscamos, portanto, por 

meio da mediação,construir o significado da expressão. Para tanto, com base no texto 

de apoio, indicamos aos docentes que Marcuschi (2002) utiliza a nomenclatura domínio 

discursivo60 para designar esfera social ou ainda campo de atividade humana. Mas o 

que significa tais expressões? Tiramos proveito da explicação do próprio texto base, no 

qual Marcuschi afirma que:  

  

Usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou 
instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses 
domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de 
discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios, 
falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso 
etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem 
um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. Constituem 
práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto 
de gêneros textuais que, às vezes lhe são próprios (em certos casos 
exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas 
(MARCUSCHI, 2002, p.23). 

 

 Com base nessas colocações, fomos alargando a compreensão e 

pontuando aos professores que as esferas sociais ou domínios discursivos  sáo 

campos de atividades humanas nas quais produzimos enunciados que têm suas 

características discursivas. Isso equivale a dizer que as esferas sociais são 

agrupamentos de discursos, unidos por peculariedades em relação ao seu conteúdo 

temático, sua estrutura composicional e seu estilo, haja vista que esses elementos 

estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado (BAKHTIN,2003). Para 

exemplificar algumas dessas organizações, utilizamo-nos do seguinte slide: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59

 Optamos, nessa pesquisa, pela utilização  da expressão esferas sociais conforme Bakhtin (2003).  
60

 Marcuschi (2008) em sua obra “Produção textual, análise de gêneros e compreensão, assevera que 
ao utilizar o termo domínio discursivo o emprega de maneira mais ampla, pois, para ele essa expressão 
constitui muito mais uma ‘esfera da atividade humana’ no sentido bakhtiniano do termo do que um 
princípio de classificação de textos e indica instâncias discursivas. 
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Figura 8 - Esferas Sociais e seus discursos 

ESFERAS 
SOCIAIS

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 
Dada essa compreensão pedimos aos professores que exemplificassem tais 

esferas destacando alguns gêneros discursivos interligados a elas. Nesse espaço, 

chamamos a atenção para a seguinte proposição: que gêneros ordenam e estabilizam 

o contexto escolar, ou seja, quais são os gêneros discursivos produzidos nesse meio 

que possibilitam a interação efetiva entre os sujeitos ladeados por essa organização. 

Desse modo, enquanto os professores nomeavam os gêneros íamos registrando na 

lousa:  bilhetes, lista de chamada, aulas, atas de reuniões, boletins de notas, 

seminários escolares, contos, bulas de medicamento, rótulos, propagandas, receitas 

culinárias, piadas, charges, etc. Conforme destacamos,  ao nominar os gêneros 

discursivos pertencentes à esfera escolar, os professores empregaram o de esfera de 

produção e contexto de circulação como idênticos. Para melhor explicar os dois 

conceitos, partimos do seguinte pressuposto: quando um gênero é produzido dentro de 

uma determinada esfera de comunicação humana, o intuito maior é propor uma ação 

de linguagem específica, prenhe de sentido e que estabeleça a interação exigida. 

Entretanto, os gêneros  produzidos por essa esfera podem circular nos mais variados 

contextos. Isso equivale dizer que, o conceito de esfera de produção difere-se da 

compreensão de contexto de circulação. Logo,  dentro de determinado contexto pode 

haver diferentes esferas (materializadas pelos gêneros), operando ativamente a fim de 

atender certos propósitos discursivo.  
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Ao esclarecer tais conceitos, tentamos mostrar que as esferas de produção 

determinam os gêneros que, por sua vez, são caracterizados pelas suas  formações 

históricas e sociais, os quais atuarão em situações e contextos variados. Dessa forma, 

exemplos de gêneros pertencentes a esfera escolar seriam: bilhetes, lista de chamada, 

as aulas, atas de reuniões, boletins de notas, seminários escolares,enquanto que 

contos, bulas de remédio, rótulos, propagandas, receitas culinárias, piadas e charges 

sáo generos produzidos por outras esferas, mas que tem na escola um espaço de 

circulação. Ao se trabalhar  com esse objeto de ensino na sala de aula, acreditamos, 

assim como Marcuschi (2002), que tem-se, a oportunidade de observar tanto a 

oralidade quanto a escria em seus usos culturais autênticos, sem forçar a criação de 

gêneros que circulam apenas no universo escolar. Por assim compreender, buscamos 

ainda nas palavras de Bakhtin (2003) elucidar tal conceito, o qual assevera que  

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e a cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa ( BAKHTIN, 2003, p. 279).  
 

Nesse sentido, a definição de esfera de produção foi melhor elucidada aos 

docentes por meio do seguinte  esquema, que ilustra um conjunto de gêneros 

discursivos pertencentes ao modo de dizer literário: 

 
Figura 9 - Esfera social e gêneros discursivos  

Esfera Social e alguns de seus 
Gêneros Discursivos

ROMANCES FÁBULAS

H.Q

LENDAS

HISTÓRIAS 
INFANTIS

PARLENDAS 

CONTOS POEMASESFERA 
LITERÁRIA

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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 A partir dessa exposição, muitos questionamentos surgiram no contexto de 

formação acerca dos gêneros discursivos e as esferas que os originavam. Assim, as 

dúvidas dos docentes eram pertinentes e evidenciavam ainda um confusão teórica 

relativa a diferença entre gêneros discursivos e tipologia textual, uma vez que ao 

exemplificar os gêneros pertencentes a determinada esfera, assinalavam:  textos 

narrativos, descritivos,dissertativos e informativos. Tais afirmações, para nós, naquele 

momento, representavam indícios de uma compreensão anterior à perspectiva 

bakhtiniana, entendimento esse que permeou fortemente as décadas de 1970 e 1980, 

deixando requícios, na prática pedagógica, estendendo-se até os anos atuais. 

Entendimento esse justificável, haja vista que, uma grande parte dos professores 

participantes das ações de FC já atuavam na docência durante esse período, e 

puderam, de certo modo, acompanhar as discussões sobre essa temática. Na tentativa 

de ampliar essa discussão, buscamos apoio no texto base de Marcuschi (2002), 

dizendo que:   

Figura 10  - Conceito de tipo textual 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma
espécie de construção teórica
definida pela natureza linguística de sua
composição {aspectos lexicais, sintáticos,
tempos verbais, relações lógicas}. Em geral, os
tipos textuais abrangem cerca de meia
dúzia de categorias conhecidas como: narração,
argumentação, exposição, descrição,

injunção.

 

Fonte: MARCUSCHI, 2002, p. 23. Organizado pela pesquisadora (2011) 

 
 Ao explicar que a tipologia textual abarca, de acordo com Marcuschi(2002), 

cinco categoria de análise, se fez premente a necessidade de elucidar  tais conceitos. 

Inicialmente, pontuamos que a tipologia textual se define e se caracteriza  por aspectos 

formais de estrutura e de superfície linguística e/ou aspectos de conteúdo, o que 
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equivale a dizer que, a tipologia possui uma estreita relação com os aspectos formais 

da língua, isto é, com os aspectos lexicais, sintáticos e morfológicos.   

 Buscamos explorar com os professores que, enquanto os gêneros são 

incontavéis e não demandam de uma fixidez, uma vez que se apresentam como  

mediadores das nossas práticas sociais de interação; a tipologia restringe-se a apenas 

cinco categorias imbricadas na materialidade dos genêros discursivos. Isso implica na 

afirmação de que qualquer gênero está sujeito a uma heterogeneidade tipológica, ou 

seja, a materialidade linguística admite a ocorrência de variadas sequências, haja vista 

que ao interagir o sujeito busca, dentre do repertório de seu domínio discursivo, 

inúmeros recursos de textualidade para atingir ao propósito comunicativo desejado. 

Desse modo, ao afirmar que um gênero é narrativo, descritivo ou ainda injuntivo, 

queremos dizer, na realidade, que em sua constituição linguística-discursiva, 

predominam sequências dessa ordem. Uma fábula, por exemplo, na maioria das vezes, 

é caracterizada pela sua tipologia narrativa, porém, deixamos claro aos professores 

que isso não exclui a  incidência de outras sequências tipológica mesmo que em menor 

grau. Para melhor aclarar  a diferenciação entre gêneros do discurso e tipologia textual, 

apresentamos o seguinte quadro, no qual Marcuschi (2002) faz essa distinção. 

 

 Figura 11 – Tipo textual X Gênero Discursivo61 

TIPOS TEXTUAIS
1. constructos teóricos
definidos
por propriedades linguísticas
intrínsecas;
2. constituem sequências
linguísticas ou sequências de
enunciados e não são textos
empíricos
3. sua nomeação abrange um
conjunto limitado de categorias
teóricas determinadas por
aspectos lexicais, sintáticos,
relações lógicas, tempo verbal;
4. designações teóricas dos
tipos: narração, argumentação,
descrição, injunção e
exposição

GÊNEROS TEXTUAIS
1. realizações linguísticas
concretas definidas por 
propriedades sócio-
comunicativas;
2. constituem textos
empiricamente realizados 
cumprindo funções em 
situações comunicativas;
3. sua nomeação abrange um 
conjunto aberto e praticamente 
ilimitado de designações 
concretas
determinadas pelo canal, 
estilo, conteúdo, composição e 
função;
4. exemplos de gêneros:
telefonema, sermão, carta 
comercial,

  
Fonte: MARCUSCHI, 2002, 23-24 

 

                                                
61

 Apesar de Marcuschi (2002) utilizar a terminologia Gênero Textual, nessa pesquisa, utilizamos a 
nomenclatura Gênero Discursivo assentados na teoria bakhtiniana. 
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 Após o dialógo sobre o conteúdo projetado nesse slide, trouxemos para 

exemplificar essa heterogeneidade tipológica a análise do gênero carta pessoal (anexo 

07)  apregoado por Marcuschi (2002) no texto base. O objetivo dessa explanação foi 

exemplificar aos professores que os gêneros discursivos são tipologicamente 

heterogêneos. No caso da carta familiar em questão pudemos observar que houve a 

ocorrência de sequências descritivas, injuntivas, expositivas e narrativa com grau maior 

de incidência da tipologia expositiva.  

 Percebemos que no decorrer da explanação as dúvidas foram surgindo, 

primeiro, em função da dificuldade em distinguir os gêneros da tipologia que os integra; 

segundo, pela falta de domínio por parte do professor dos aspectos da textualidade, ou 

seja, da gramática em uso. Partimos, portanto, do pressuposto de que o professor 

precisa dominar a gramática normativa, não para tentar fazer do aluno um gramático, 

mas para, como mediador, ser capaz de entender e explicar o uso desses elementos 

pelo viés da análise linguística. Diante das dificuldades assinaladas, ficou evidente que 

não teríamos condições de preencher todas as (possíveis) lacunas quanto à formação 

inicial, contudo, na tentativa de amenizá-las buscamos aclarar alguns conceitos 

caracterizador das sequências tipológicas, no sentido de viabilizar seu reconhecimento 

e identificação.  Assim, a continuidade dessa ação partiu do seguinte slide: 

 
Figura 12  - Organização tipológica do Texto 

NARRATIVOS

DESCRITIVOS

EXPOSITIVOS

ARGUMENTATIVO

INJUNTIVO

Sequência temporal

Sequências imperativas

Sequências de localização

Sequências analíticas 

Sequências contrastivas explícitas

 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora de Marcuschi, 2002. 
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 Avançando na discussão, retomamos o contexto da sala de aula, devido à 

ansiedade dos docentes em saber como esse trabalho se configuraria em sala de aula. 

A indagação comum era: que gêneros discursivos devem ser levados para a sala de 

aula? E ainda: como e o que trabalhar nos gêneros discursivos? A fim de aclarar o 

primeiro questionamento, ab ovo, partimos da proposta curricular para o ensino 

fundamental – anos iniciais, vigente no município. Por oportuno, esclarecemos que o 

município de Diamante do Sul “teoricamente” adotou o CBEPM (AMOP, 2010) 

elaborado pelos professores da região Oeste do Paraná , e, or isso, o tomariamos  

como referencia para buscar respostas aos questionamentos lançados. Para 

compreender o quadro com a seleçao dos gêneros no CBEPM (AMOP, 2010) , é 

preciso, antes de tudo, entender a proposta de Agrupamento dos gêneros 

apresentados por Dolz e Schneuwly (2004), nos quais o currículo se apoia.  

 Conforme os autores, no trabalho com os generos na sala de aula, devemos 

considerar a seguinte ordem de agrupamento:  

Quadro 9 -  Ordem de agrupamento dos gêneros 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
DOMÍNIOS SOCIAIS 
DE COMUNICAÇÃO 

CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

DOMINANTES 

EXEMPLOS DE GÊNEROS ORAIS E 
ESCRITOS 

Cultura literária 
ficcional 

NARRAR 
Mimeses da ação através 
da criação da intriga 

Conto maravilhoso 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma 
Novela fantástica 
Conto parodiado 

Documentação e 
memorização de 
ações humanas 

RELATAR 
Representação pelo 
discurso de experiências 
vividas, situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Testemunho 
Curriculum vitae 
Notícia 
Reportagem 
Crônica esportiva 
Ensaio biográfico 

Discussão de 
problemas sociais 

controversos 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e 
negociação de tomadas de 
posição 

Texto de opinião 
Diálogo argumentativo 
Carta do leitor 
Carta de reclamação  
Deliberação informal 
Debate regrado 
Discurso de defesa (adv.) 
Discurso de acusação (adv.) 
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Transmissão de 
construção de 

saberes 

EXPOR 
Apresentação textual de 
diferentes formas dos 
saberes 

Seminário 
Conferência 
Artigo ou verbete de enciclopédia 
Entrevista de especialista 
Tomadas de notas 
Resumo de textos “expositivos” ou 
explicativos 
Relatório científico 
Relato de experiência científica 

Instruções e 
prescrições 

DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de 
comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogo 
Instruções de uso 
Instruções 

Fonte: Dolz, e Schneuwly (2004, p. 102) 

 

 Na tentativa de integrar os conhecimentos teóricos à prática pedagógica, fomos 

mostrando aos docentes a intríseca ligação entre os agrupamentos e as sequências 

tipológicas. Dessa relação resultou o seguinte esquema:  

Figura 13 – Capacidades de linguagem dominantes   

 

 

 

                         

PREDOMINAM SEQUÊNCIAS NARRATIVAS           SEQUÊNCIAS EXPOSITIVAS      

 

 

 

                                   

SEQUÊNCIAS ARGUMENTATIVAS                          SEQUÊNCIAS INJUNTIVAS 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 Ensinar a língua numa perspectiva sócio-histórica requer do objeto de ensino 

consonância com os objetivos pretendidos. Logo, como afirmam os pesquisadores 

suíços, Dolz e Schneuwly (2004), para que esses agrupamentos sejam realizados e 
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sejam aceitos na didática da escola,  necessitam obedecer a três critérios básicos, a 

saber: (1) corresponder aos objetivos sociais da comunicação oral e escrita no que 

tange ao ensino; (2) mostrar as diferenças tipológicas; e (3) que o conjunto de gêneros 

de determinado agrupamento apresentem relativa homogeneidade no que se refere à 

capacidade de linguagem dentro de cada agrupamento.  

 Em observância a tais premissas esse agrupamento prevê um trabalho na 

perspectiva dos gêneros discursivos, considerando os domínios sociais de 

comunicação e as capacidades de linguagem que possuem. O fato de estarem 

dispostos por “grupos” não denota certa fixidez, ao contrário, ao agrupá-los, os 

pesquisadores pretendem aproximá-los pelas suas similaridades, isto é, pelas 

características comuns entre os gêneros. Ademais, espera-se que essa forma de 

organização possa oferecer aos professores um “caminho”, uma vez que tem por 

intuito facilitar a escolha do gênero a ser trabalhado em sala de aula, bem como auxiliá-

los sua progressão nos variados anos do ensino. 

 Uma vez realizada essa explanação, partimos para a discussão do segundo 

questionamento realizado pelos professores – como e o que trabalhar com os gêneros 

discursivos? Partimos da mesma premissa, de que, se existe uma proposta de ensino 

adotada pelo município, logo, o encaminhamento metodológico deve ser consoante ao 

proposto no documento. Em análise ao Currículo (AMOP, 2010), fica evidente que o 

encaminhamento assumido para o trabalho em LP é a proposta dos autores suíços 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), os quais formulam um modelo didático que tem 

por objetivo entender as especificidades de cada gênero como a possibilidade de 

propor uma exploração real da linguagem, porquanto, a intenção é compreender a 

relação entre os gêneros trabalhados na escola e também os gêneros que fora dela 

funcionam como objeto de referência para o processo de aprendizado do aluno. Esse 

encaminhamento é denominado pelos autores de sequência didática (doravante SD). 

Segundo os pesquisadores suíços, a SD possibilita aos alunos colocar em prática os 

aspectos da linguagem já internalizados e aqueles que eles ainda não têm domínio, 

possibilitando apreender e estabelecer tanto relações no âmbito escolar por meio dos 

conteúdos abordados, como nas mais diversas práticas sociais com que o aluno se 

depara em seu cotidiano. Nesse sentido, fomos mostrando para os docentes que o 

encaminhamento didático-metodológico da SD parte do pressuposto que o trabalho por 

meio de gêneros demanda de um pensar e de um planejar sistemático, por meio de 
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atividades organizadas em torno de um gênero (oral ou escrito), tendo em vista que a 

finalidade é:  

 

Ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, 
assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada 
situação de comunicação. O trabalho será realizado sobre gêneros que 
o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente; sobre aqueles 
dificilmente acessíveis, espontaneamente, para a maioria dos alunos; e 
sobre gêneros públicos, e não privados (DOLZ, NOVERRAZ e 
SCHNEUWLY, 2004, p. 97).   
 

 Desse modo, partimos, na sequência, para a explanação da organização desse 

encaminhamento. Mostramos a priori, o esquema proposto pelos pesquisadores 

suíços, conforme elucidado a seguir: 

Figura 14  - Esquema da SD 

 Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p. 98. 

 

A gênese do encaminhamento didático-metodológico, de acordo com os autores, 

se organiza sob três aspectos estruturantes: (a) apresentação da situação; (b) 

produção inicial e (c) produção final. Assegurado pelo prisma da produção textual, o 

objetivo maior desse encaminhamento é desenvolver no aluno, por meio de um 

trabalho sistematizado em torno do gênero, a capacidade de produção escrita. Parte-se 

da apresentação da situação, que cumpre o propósito de detalhar dada situação de 

interlocução por meio do gênero selecionado para o trabalho. Realizado a motivação 

inicial, parte-se para a produção de um texto inicial, o qual assume caráter diagnóstico, 

uma vez que servirá de referência para o docente na seleção dos encaminhamentos 

subsequente, ou seja, é a partir das dificuldades apresentadas nesse primeiro 

momento de escrita que as atividades serão selecionadas e distribuídas nos módulos, 

que nada mais são que um conjunto de encaminhamentos organizados com finalidades 

específicas. Por fim, volta-se à produção, dessa vez com o propósito de “(re)avaliar” se 



141 
 

 
 

de fato os aspectos priorizados durante o trabalho com os módulos foram apropriados 

pelos alunos. 

Compreendendo que a organização da realidade educacional suíça se difere do 

contexto brasileiro, corroboramos a adaptação do encaminhamento da SD proposto por 

Swiderski e Costa-Hübes (2009), que contempla na sua estrutura os três eixos do 

ensino de LP: leitura, análise linguística e escrita. No sentido de consolidar esse 

encaminhamento, assumimos a seguinte organização: 

 

Figura 15  -   Esquema da SD adaptada por  Costa-Hübes  

 

FONTE: Swiderski e Costa-Hübes (2009) 

 

Em observância ao esquema proposto pelas autoras, vemos que há um avanço 

em relação à organização original, haja vista a necessidade de propiciar, aos alunos, 

atividades que ab ovo os conduzam ao reconhecimento do gênero nas mais diversas 

situações de interlocução. Isso ocorre à medida que inserimos o módulo de 

reconhecimento, o qual oportuniza ao docente desenvolver atividades de pesquisa, 

leitura e análise linguística de textos “modelos”, já publicados, que circulam 

socialmente. Essa organização parte do pressuposto que as atividades iniciais (módulo 

de reconhecimento) fornecem subsídios aos alunos para que o processo de produção 

(oral ou escrita) seja efetivado. Swiderski e Costa-Hübes (2009) acerca dessa 

organização consideram que:   

 

[...] ao avaliarmos a proposta da SD, entendemos que antes mesmo de 
se chegar à produção inicial, o professor tem a oportunidade de criar, 
para o estudante, várias situações que envolvam a prática de leitura de 
textos do gênero, já prontos, que circulam na sociedade. (SWIDERSKI e 
COSTA-HÜBES, 2009, CDROM). 
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De forma sinóptica, podemos dizer que, nessa perspectiva, o aluno, antes da 

produção, perpassa, desde a pesquisa, que lhe dá condições de (re)conhecer e 

identificar o gênero como prática social situado em dado contexto histórico, como os 

elementos que o determinam, chegando às atividades de leitura e de análise linguística 

que objetivam consolidar e aprofundar os conhecimentos relativos à organização e à 

sistematização de um gênero discursivos. Nessa organização, os demais módulos 

seguem a lógica proposta pelos pesquisadores suíços. 

Compreendendo a complexidade do encaminhamento da SD, a primeira vista, 

ficou evidente um certo estranhamento por parte dos docentes, contudo, o interesse e 

as dúvidas pairavam sobre o contexto de formação. Por meio da interação e na 

tentativa de elucidar o encaminhamento, fomos respondendo aos questionamentos e 

traçando o percurso desejado quando optamos por tal encaminhamento. Diante de 

todas as colocações, uma nos chamou a atenção: 

 

Professora, penso que assim como os colegas a maior dificuldade 
nossa é encontrar materiais, atividades que tragam o trabalho com os 
gêneros e agora que contemplem o encaminhamento da SD. 

 

 O assinalamento feito pelo professor sintetiza, sem dúvida, a dificuldade ou 

insegurança de muitos docentes em relação à produção de seus próprios 

encaminhamentos, uma vez que, como o grupo aponta “o livro didático não trabalha 

dessa forma”. Infelizmente, verificamos que na prática, os livros didáticos são é os 

grandes pedagogos do país, pois, são eles que acabam pautando a ação dos 

professores dentro da sala de aula, incutindo teorias e ideologias. Não temos a 

pretensão de desconsiderar tal material, porém defendemos que  o livro didático não 

atende na totalidade às necessidades educacionais, tanto dos alunos quanto dos 

docentes. Avançando na discussão, reforçamos que o trabalho numa perspectiva 

dialógica da língua requer do docente certa autonomia tanto na produção de atividades 

“inéditas” quanto na seleção intencional de atividades já publicadas em livros ou 

manuais didáticos. Essa postura autônoma solicita o conhecimento dos conteúdos e 

convicção dos objetivos pretendidos com cada atividade elaborada ou selecionada. 

Nesse sentido, percebemos que as dúvidas eram ainda mais acentuada quando 

lançamos o olhar à alfabetização.  O grupo se manifestava ansioso em compreender 

como que esse processo se materializava na alfabetização. Questionavam: como 

trabalhar na alfabetização a partir dos gêneros discursivos? É possível desenvolver o 

encaminhamento da SD em turmas de primeiro e segundo ano [turmas de 
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alfabetização]? Pelos questionamentos, percebíamos, ainda, a necessidade de 

aprofundar algumas questões, dentre elas, aspectos relativos à alfabetização e ao 

letramento. A partir dessa situação,  estabelecemos a organização para o próximo 

encontro que teria o objetivo de colocar em discussão a alfabetização. Para tanto, 

solicitamos aos professores um olhar atento ao CBEPM (AMOP, 2010) no tocante a 

essas questões - alfabetização e letramento – deixando como atividade externa a 

leitura do texto “Alfabetizar ou não” (AMOP, 2010, p. 165-166)  

 Encerrando esse momento de formação e tendo acordado o próximo encontro, 

concluímos o trabalho com uma atividade prática (anexo 08), a qual teve por propósito 

apresentar uma sinopse dos aspectos discutidos durante esse momento. Nosso 

processo de mediação consistia em elucidar as dúvidas que ainda persistiam em 

relação às esferas de produção, aos gêneros discursivos, à tipologia predominante e 

alguns outros aspectos que, ainda, necessitavam ser esclarecidos. Posteriormente, 

optamos pela socialização das atividades e das conclusões chegadas entre o grupo 

participante. 

 
 
3.1.3 Terceira ação de FC: alfabetização e letramento/Prova Brasil  

  
Consoante ao exposto na seção anterior, o terceiro momento de formação 

continuada objetivava propiciar aos docentes algumas reflexões em relação à 

alfabetização e letramento atreladas aos conceitos já discutidos. Além disso, 

pretendíamos iniciar as reflexões acerca da Prova Brasil, tomando por base os 

resultados coletados por meio do simulado aplicado em alunos de 5˚ série do ensino 

fundamental. Dado o caráter dialógico das ações de FC com os professores,tínhamos a 

preocupação, além de cumprir com as ações previstas no projeto, de atender aos 

anseios do grupo, pois consideramos que todo e qualquer questionamento é um 

“sintoma”, isto é, tem uma significação interna/externa e traduz uma (in)compreensão 

sobre o assunto em debate. Por acreditarmos que a FC de professores oportuniza a 

reflexão sobre o desenvolvimento de suas práticas, como favorece a aproximação 

dicotômica entre teoria/prática e saber/fazer, buscamos construir coletivamente, por 

meio da interação entre os interlocutores, cada momento de formação. Isso equivale 

dizer que partíamos sempre das necessidades reveladas pelos próprios docentes em 

processo de formação.  
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Nesse esteio, o terceiro momento de formação ocorreu no dia 19 de julho de 

2011, com a participação de 34 professores. Ressaltamos que a mediação parcial (4 

horas) desse encontro ficou sob a responsabilidade da professora Terezinha da 

Conceição Costa-Hübes, coordenadora do projeto: “Formação continuada para 

professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização 

em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná”. Nossa, atuação, nesse 

período deu-se por meio da observação e pelo registro atendo das discussões aferidas 

no contexto interativo. 

Assim, o encontro foi iniciado com uma breve retomada em relação às 

concepções de linguagem e o ensino de língua na perspectiva da interação social, uma 

vez que tal discussão se apresenta como condição primordial para o ensino de LP 

numa perspectiva do letramento. Haja vista que as implicações em termos do trabalho 

com a leitura e a escrita é inerente, porquanto compreendemos que alfabetizar, na sua 

essência, não se minimiza a atividades de decodificação/codificação de letras, palavras 

ou frases, mas é tomado em observância aos usos das práticas sociais em contextos 

ideologicamente determinados. Isso equivale afirmarmos que o ensino de LP, em 

especial na alfabetização, deve conduzir os alunos a percepção do valor da língua 

enquanto uso e, por conseguinte, de suas diferentes possibilidades de emprego em 

diferentes situações ou contextos sociais.   

Desse modo, o diálogo foi iniciado traçando-se, com brevidade, um recorte sobre 

as primeiras articulações entre os termos “alfabetização” e “letramento”. Partindo para 

a compreensão do “letramento”, mostrou-se que essa discussão é recente e vem 

gradativamente avolumando-se pelas demandas sociais em voga, como pelo 

entendimento e a concepção que guia o processo educativo, em especial, a 

alfabetização. Assim, observou-se que a década de 1980 se tornou o contexto para a 

inserção do termo “letramento”62 no glossário da Educação e das Ciências Linguísticas. 

Para isso, considerou-se que o livro de Mary Kato, de 1986 - No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística – instaurou um ambiente fecundo de discussão acerca da 

compreensão do processo de alfabetização numa perspectiva do “letramento” 

(SOARES, 2003). Dada essa introdução os professores forma arguidos  no sentido de 

provocar uma reflexão sobre os dois conceitos ora em voga: alfabetização e 

letramento:  qual a diferença entre alfabetizar e letrar? Ou ainda: que compreensão é 

dada à seguinte afirmação: é necessário alfabetizar letrando?  

                                                
62

  O termo letramento tem sua origem na língua inglesa  literacy. 
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Diante de tais provocações, os professores trouxeram para o cenário de 

discussão “memórias” do tempo em que foram alfabetizados. Pelos relatos das 

primeiras experiências que tiveram com a leitura e a escrita na escola, foi possível 

identificar que a alfabetização, durante um longo período, foi compreendida como mera 

sistematização do código escrito, ou seja, do “B + A= BA”. Isso equivale a dizer que o 

aprender a ler e a escrever estava cunhado estritamente na relação entre fonemas e 

grafemas. Essa posição é reforçada pela colocação de uma professora que afirma:  

 

Eu fui alfabetizada pela cartilha Caminho Suave, lembro até hoje 
dos desenhos e da repetição incansável [para memorização] das 
sílabas, cada semana aprendíamos uma família silábica .  

 

A fala da professora marca um contexto muito importante, o qual ainda hoje se 

faz presente nas salas de alfabetização: estamos falando da ideologia e do trabalho 

proposto pela Cartilha Caminho Suave.  Tal obra didática foi elaborada pela educadora 

brasileira Branca Alves de Lima, e calcula-se que desde 1968, quando teve sua 

primeira edição, até meados de 1990, foram colocados em circulação 40 milhões de 

exemplares63, sendo retirada do catálogo do MEC em 1995, em favor da alfabetização 

baseada no construtivismo. Na cartilha Caminho Suave, o método utilizado é o misto 

com apelo ideovisual, denominado de “alfabetização pela imagem”.  

Compreendemos, nesse sentido, que precisamos avançar na discussão, uma 

vez que a ideia ainda de alfabetização está fortemente sustentada na consciência 

fonológica, a qual permite aos alunos associar os sons às letras equivalentes e 

“produzir/ler” palavras ou “frases” sob a ótica da decodificação. Contudo, foi deixado 

claro aos docentes que a perspective sociointeracionista não desconsidera os aspectos 

atrelados à codificação/decodificação, pois entende que o processo de alfabetização 

coexiste ao processo de letramento. Conduzidos por esse prisma, achou-se relevante 

definirmos tais conceitos, partindo, portanto, do termo “alfabetização”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63

 Em consulta a:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_Suave. Acesso em 27 de setembro de 2012. 
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Figura 16  - Conceito de  Alfabetização 

Alfabetização

Capacidade de decodificar os sinais
gráficos, transformando-os em sons,
e, na escrita, a capacidade de codificar
os sons da fala, transformando-os em
sinais gráficos.

 

Fonte: Elaborado por Costa-Hübes (2011) 

 

Segundo Soares (2003), “alfabetizar” é tornar o indivíduo capaz de ler e de  

escrever, ou seja, o processo de alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar o 

sujeito “alfabeto”.  Apesar de ser apresentado por questões didáticas, a denominação 

alfabetização e letramento separadamente, acreditamos, como Soares(2003), na 

indissociabilidade dos dois processos, conforme slide apresentado na sequência:   

 
Figura 17 - Conceito de Letramento 

Letramento é:

◦ “um conjunto de práticas sociais que
usam a escrita, enquanto sistema simbólico
e enquanto tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos”
(Kleiman, 2003, p. 19).

◦ “conjunto de práticas de comunicação 
social relacionadas ao uso de materiais 
escritos, e que envolvem ações de natureza 
não só física, mental e linguístico-discursiva, 
como também social e político-ideológica” 
(Signorini, 2001, p. 8/9).

 

Fonte: Elaborado por Costa-Hübes (2011), pautada em Kleiman (2003) e Signorini (2001) 
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Desse modo, refletiu-se conjuntamente que o surgimento da palavra letramento 

foi impulsionado pela necessidade de configurar comportamentos e práticas sociais na 

área da leitura e da escrita que ultrapassassem o domínio do sistema alfabético e 

ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo 

processo de alfabetização (SOARES, 2003). Com um olhar histórico para a sociedade, 

podemos observar que tais exigências [leitura e escrita] são alavancadas pelas 

próprias atividades pessoais e profissionais do falante. Na medida em que a vida social 

e o trabalho forma exigindo maior domínio da língua escrita, o caráter clássico atribuído 

à alfabetização se mostrou frágil e insuficiente às necessidades vigentes. 

Surgem,segundo Soares (2004), nesse cenário, afirmações do gênero: alfabetização 

não é apenas aprender a ler e a escrever, alfabetizar é muito mais que apenas ensinar 

a codificar e decodificar. 

 Consoante às ponderações realizadas pela autora, vemos que a ampliação do 

significado de alfabetização, alfabetizar e alfabetizado abre espaço para a inserção do 

termo letramento, haja vista que a intenção ab ovo era “destacar e claramente 

configurar [...] comportamentos e práticas de uso do sistema de escrita, em situações 

sociais em que a leitura e/ou a escrita estejam envolvidas”(SOARES, 2004, p. 97). 

Soares (2004) sinaliza, ainda, aspetos imprescindíveis para nossa compreensão, 

acerca da distinção e ao mesmo tempo da interdependência desses dois conceitos. 

Assim, a autora, assinala que é necessário distinguir alfabetização –aquisição do 

sistema convencional da escrita – de letramento – desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita – uma vez 

que, tais conceitos diferem-se tanto em relação aos objetos do conhecimento quanto 

em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem. Se por um lado 

Soares (2004) concebe essa distinção, por outro indica que, embora distintos a 

 

[...] alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis: a 
alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de 
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou 
seja: em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência 
da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita  (SOARES, 2004, 
p. 97). 

 

 Logo, conclui-se com os docentes participantes da FC que esses dois processos 

são interdependentes à medida que consideramos indispensável ao aluno conhecer e 

reconhecer o sistema no qual as palavras são escritas, ou seja, é necessário o domínio 
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dos princípios ortográficos e alfabéticos, os quais possibilitaram ao aluno adentrar 

numa sociedade altamente grafocêntrica e, por assim dizer inserir-se e participar da 

cultura escrita, processo denominado de letramento. Segundo o fascículo do Pro-

letramento64
 (BATISTA, 2008), o letramento inicia-se antes mesmo da inserção da 

criança na escola, haja vista que é um processo que coexiste às diferentes 

manifestações escritas na sociedade, isto é, o nosso cotidiano é permeado por 

diferentes práticas sociais materializadas nos gêneros discursivos, como, por exemplo, 

placas, rótulos, embalagens comerciais, propagandas, anúncios, dentre outros.  

Com tais exemplos, tinha-se a intenção de que o professor compreendesse que 

“não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando” 

(BATISTA, 2008,p. 13), nem tampouco, considerar um processo como pré-requisito 

para o outro como assinala o documento do Pró-letramento “não se trata de pensar os 

dois processos como sequenciais, isto é, vindo um depois do outro, como se o 

letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou, então,como se a 

alfabetização fosse condição indispensável para o início do processo de letramento” 

(BATISTA, 2008, p. 13). O que se espera, enquanto ensino, em especial nos primeiros 

anos da Educação fundamental, é que haja uma fusão desses dois processos, a fim de 

assegurar “aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e condições 

possibilitadoras do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita” (BATISTA, 

2008, p. 13).  

 Imbuídos dessa compreensão, lançou-se o seguinte questionamento aos 

docentes: pensando na sua sala de aula, em especial, em turmas de alfabetização, a 

escola [nós professores] propõe na maioria das vezes atividades centrada 

principalmente na aprendizagem do código ou nos usos e funções sociais da escrita? 

Em que medida conseguimos conciliar os dois processos – alfabetização e letramento? 

Os comentários dos professores foram inúmeros, dentre eles destacamos dois:  

 

(1) Professora, a nossa preocupação maior é ver o aluno lendo e 
escrevendo, por isso acho que as atividades priorizadas são as que 
trabalham o código. 

(2) Eu já não sei mais o que a gente deve trabalhar[...] uma hora dizem 
não pode mais trabalhar , tipo, ‘B+A = BA’ [relação fonema/grafema], 
daí falam que tem que trabalhar a partir do texto, mas não sabemos 
ainda como trabalhar partindo do texto. Tudo isso nos dá a 

                                                
64 O Pró-Letramento - é um programa de formação continuada de professores , lançado pelo MEC, que 
objetiva a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries 
iniciais do ensino fundamental 
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impressão de que já não sabemos mais alfabetizar [...] antigamente 
parece que as crianças aprendiam a ler com mais facilidade.  
 

No tocante as respostas dadas ao questionamento, podemos observar ainda 

que a preocupação central no processo de alfabetização é o trabalho com o código. 

Nesse sentido, foi-se pontuando aos professores que o trabalho em LP, em especial na 

alfabetização, não minimiza a importância do trabalho grafofônico. Entretanto, não 

basta à criança memorizar letras e sílabas. Ela precisa compreender qual a relação e o 

sentido evocado por essa organização. Logo, a relação fonema e grafema deve ser 

ensinada,  pois o aluno precisa compreender que existem diferentes relações entre 

letras e sons, mas principalmente deve ser mostrado o seu funcionamento na palavra. 

Nesse sentido, Soares (2003) argumenta que, por uma compreensão equivocada e por 

influências falsas, passou-se a ignorar ou a menosprezar a especificidade da aquisição 

da técnica da escrita.  

Essa discussão conduziu à questão dos métodos de alfabetização que, no 

decorrer da história, tiveram inúmeras alterações, num movimento pendular, ou seja, 

ora a escolha pelo princípio da síntese, isto é, parte-se das unidades menores – das 

letras, fonemas, silabas – em direção às unidades maiores – à palavra, à frase e ao 

texto (método fônico ou silábico); ora pelo princípio da análise, ou seja, tem como ponto 

de partida as unidades maiores e portadoras de sentido, a palavra, a frase, o texto, 

rumo às unidades menores (método da palavração, método da sentenciação, método 

global). Naquele momento de FC não se tinha a intenção de escolher um método ou 

outro, pois compreendíamos que o objetivo em ambas as opções era a aprendizagem 

do sistema alfabético e ortográfico da escrita, embora reconhecêssemos que a 

diferença dos métodos estava no objeto de estudo, cuja preocupação ora voltava-se 

para o nível do texto, ora para as unidades menores. O objetivo maior com essa 

exposição era considerar, com os professores, que o importante, nesse processo, era a 

criança, ao apropriar-se da escrita, entender seu significado em diferentes contextos. 

Portanto, o ensino da Língua escrita numa perspectiva do letramento pressupõe que o 

ponto de partida seja os gêneros discursivos, uma vez que estes são compreendidos 

como práticas sociais, isto é, enunciados socialmente produzidos. Sendo assim, 

colocou-se aos professores que a expressão “alfabetizar letrando” compreende um 

trabalho correlato entre a aprendizagem do código e dos usos e funções sociais da 

escrita.  
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Esse fato se justifica à medida que consideramos que os alunos/sujeitos vivem 

numa sociedade letrada, na qual a língua(gem) está presente nas atividades cotidiana 

e, por conseguinte, eles estarão em contato com variados materiais escritos, 

formularão hipóteses sobre seu funcionamento, sua organização e seu estilo. Isso 

implica mudanças no contexto escolar, pois excluir essas experiências/vivências da 

sala de aula pode reduzir o ensino e a aprendizagem a práticas artificiais de leitura e de 

escrita. Ademais, deixar de explorar a função social da escrita significa perder a 

oportunidade de proporcionar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de serem 

usuários efetivos da língua falada e escrita. 

Dada à complexidade desse processo, os professores ainda questionavam: 

como conciliar na prática esses dois processos?  Nesse momento, contribuímos com 

as reflexões mediadas pela professora Terezinha, retomando o encontro anterior, no 

qual discutimos o encaminhamento metodológico da SD. Apontamos esse 

encaminhamento como uma das possibilidades de trabalho na alfabetização, o qual 

lança o olhar tanto às questões próprias do sistema notacional da escrita quanto aos 

aspectos inerentes aos gêneros discursivos e, por assim dizer, aos usos e funções 

sociais que a escrita assume em diferentes contextos da sociedade.  Na tentativa, 

portanto, de ilustrar, como também de auxiliar o professor na sua prática diária, 

apresentamos a eles uma SD com o gênero “lista de chamada” (anexo 9). 

A abordagem realizada até o momento foi imprescindível, visto que a 

compreensão de tais conceitos nos auxiliaria na discussão subsequente, a qual traria 

para reflexão e análise os descritores da Prova Brasil, como também os resultados 

coletados por meio do simulado aplicado, por nós, no município de Diamante do Sul.  

Desse modo, nossas ações e reflexões seriam guiadas pelo entendimento de que “a 

prática tradicional da alfabetização em que, primeiro, se aprende a decifrar o código, a 

partir de uma sequência de passos/etapas, para só depois se ler efetivamente, não 

garante a formação de leitores/escritores  (BARBOSA e SOUZA, 2006, p. 29). Nessa 

perspectiva, nossa defesa circunscrevia no fato de que a educação formal deveria 

buscar a formação global do indivíduo,  em especial desde o processo de aquisição da 

leitura e da escrita.  Destarte, sinalizamos aos docentes que a decodificação é uma 

estratégia necessária na leitura de quaisquer textos, porém, não é suficiente, haja vista 

que transformar signos em sons (princípio da leitura), não garante ao leitor o 

empreendimento de sentido ao que foi decodificado. Portanto, estar alfabetizado na 

dimensão do código  não assegura a inserção efetiva do sujeito às práticas sociais, 
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uma vez que, “ [...] não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la (SOARES, 

2003, p. 1, grifo nosso).  

Nesse momento, passamos de observadora à mediadora das reflexões e 

discussões dos simulados aplicados. De antemão assinalamos aos professores que ao 

apresentarmos os resultados coletados pelo simulado aplicado aos alunos de 5˚ ano 

em meados do mês de abril de 2011, estaríamos relacionando aos conteúdos teóricos 

subjacentes aos descritores, uma vez que essa ação possui uma estrita relação com o 

instrumento avaliativo da Prova Brasil. 

Demos início à discussão, retomando alguns conceitos atrelados à Prova Brasil, 

mostrando sua organização e as principais características, em especial, o fato de o 

teste estar centrado no eixo leitura. Após essa breve introdução, partimos para a 

análise do primeiro resultado. Antes, nos coube informar ao grupo que dividimos a 

discussão em relação aos resultados em três grandes blocos, a saber: (1) Tópico I (D1, 

D3,D4, D6 e D11); (2)Tópico II (D5 e D9); tópico III (D15) e Tópico IV (D2 e D7) e (3) 

Tópico IV ( D8 e D12); Tópico V (D13 e D14) e Tópico VI (D10). Por questões didáticas, 

achamos conveniente explorar os resultados partindo dos tópicos consubstanciados 

pelos descritores que o compõem. Antes lembramos que no ano de 2011, o número de 

matriculas referente ao 5˚ ano era de 75 (setenta e cinco), contudo, na ocasião da 

aplicação do teste, constatamos uma ausência de 05 (cinco) alunos, o que nos indica 

que foram 70 (setenta) os respondentes à avaliação, sendo esses a nossa totalidade 

tomada para análise. 

Partindo para a discussão dos resultados, naquele momento de formação – 

terceiro encontro – lançamos o olhar sobre os dados compilados acerca do Tópico I, 

consubstanciado pelos descritores: D1, D3, D4, D6 e D11. Como já afirmado no 

capítulo anterior dessa dissertação - subseção 2.3.1.1.1- o tópico I reúne habilidades 

associadas às competências essenciais do ato de ler, ou ainda, relativas aos 

Procedimentos de leitura solicitados ao sujeito no momento da interação com o texto. 

Observa-se que as habilidades avaliadas por meio dos descritores vão desde as mais 

simples, como, por exemplo, a decodificação, às mais complexas, como, a 

inferenciação e a relação entre texto. Esse fato se justifica à medida que 

compreendemos a leitura como processual, ou em outras palavras, como algo 

gradativo e/ou crescente em complexidade.  Chamamos a atenção dos docentes para 

esse fato e pedimos que observassem como isso se daria no curso da análise. 

Tomando como foco da reflexão o primeiro descritor - (D1) Localizar informações 
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explicitas em um texto - indagamos os professores em relação à sua compreensão 

sobre esse descritor, isto é: o que você [professor] entende por informações explícitas? 

Ou ainda, o que são informações implícitas? A partir dos questionamentos, duas 

professoras assinalaram da seguinte forma:  

 
(1) Professora, para mim, informações explícitas são aquelas que 
estão na ‘cara’, é aquilo que está escrito no texto [...] Já as informações 
implícitas são aquelas que demandam um esforço maior do leitor para 
localizá-las [...] não estão ditas diretamente no texto. 
(2) Eu concordo com a professora... as informações explícitas são 
ditas claramente no texto[...] enquanto as informações implícitas estão 
nas entrelinhas. 

 

A partir das duas manifestações e concordando com as professoras, fomos 

aprofundando os conceitos pré-formados acerca das palavras explícitas e implícitas. 

Então explicamos que as informações explícitas são aquelas que se apresentam, ao 

leitor, no texto de forma clara, ou seja, passíveis de serem apreendidas, por ele, por 

meio da decodificação. Enquanto as informações implícitas são aquelas que estão 

subentendidas e precisam ser desveladas pelo leitor, colocando em jogo alguns 

conhecimentos anteriores, denominadas por Koch e Elias (2010) de informações 

inferíeis. Dada essa breve contextualização, nos prenderemos adiante na análise do 

resultado do D1, conforme se apresentam no slide subsequente: 

 
Figura 18 -  Resultados do simulado, 5˚ ano  D1 

PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

5˚ ano
Texto: BULA DE MEDICAMENTO
8) Segundo a bula, “Biotônico Fontoura” 
é indicado:

(A) para o tratamento de hipertensão. 
(B) para combater sintomas de 
resfriado.
(C) como estimulante de apetite.
(D) como analgésico. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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Com intuito de elucidar a análise, colocamos aos professores que o D1  teve 

com texto-base o gênero bula de medicamento  (Texto 2 – anexo 05) Em relação a 

esse fato, retomamos que a Matriz de Referência tem seus fundamentos assentados 

na proposta de trabalho a partir dos gêneros discursivos – objeto de ensino de LP – 

pautados numa concepção sociointeracionista de linguagem. Essa questão, portanto, 

vem ao encontro do proposto, qual seja, explorar a diversidade textual no contexto 

diário da sala de aula. Partindo desses princípios, os resultados apresentados e 

elucidados por meio do gráfico, causou estranhamento e certo desconforto entre o 

grupo, pois a resposta era a alternativa (c) dos 70 alunos avaliados apenas 06 

assinalaram corretamente. Nesse sentido, uma professora manifestou-se:  

 

[…] Nossa [...] mas era só voltar para o texto e localizar a informação.  

 
De fato, o movimento era esse: voltar ao texto-base, identificar e decodificar a 

informação, assinalando a opção correta em observância ao comando. Ora, se esse 

processo aparentemente não apresentava uma grande complexidade, que motivo(s) 

estaria atrelado aos resultados insatisfatório?  Nesse sentido refletimos com os 

professores: o objetivo do comando era a localização de uma resposta: “como 

estimulante de apetite”, no texto “Biotônico Fontoura” (Bula de Medicamento), uma vez 

que, ao aluno, solicita-se apenas o reconhecimento, com base no texto, da indicação 

do medicamento. As alternativas presentes no texto são: (A) para o tratamento de 

hipertensão; (B) para combater sintomas de resfriado; (C) como estimulante de 

apetite; (D) como analgésico. Em observância as opções, percebemos  que os 

distratores, ou seja, as opções incorretas, (A), (B) e (D) não estão presentes no texto, 

todavia,  relacionam-se à temática abordada, exigindo do aluno/leitor atenção ao voltar 

para o texto, uma vez que precisa extrair elementos que apareçam na tessitura textual. 

 Concordamos com Leffa (1999),  o qual pontua que quanto mais  informações o 

leitor extrair, melhor desempenho terá na leitura, considerando o diálogo que travará 

com o texto. Nesse sentido, muitas inquietações circundavam o ambiente de formação. 

E a máxima era: se das quatro alternativas apenas uma (a correta) estava no texto, o 

que levou cerca de  92% dos alunos a errarem a questão? E ainda: o que levou 43% (o 

que corresponde ao número de 30) dos alunos a assinalarem o distrator D? Devido à 

apoquentação gerada por tais indagações, lançamos os questionamentos aos 
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professores na tentativa de levantar hipóteses em relação aos dados vislumbrados. Em 

síntese, os professores fizeram as seguintes colocações:  

 
(1) Tiveram problemas quanto à decodificação;  
(2) Esse texto [ gênero] não faz parte do cotidiano das crianças;   
(3) uma criança me questionou onde estaria o texto para leitura65 [ 

fazendo relação que bula de medicamento não é texto];  
(4) Penso que as crianças não leram o texto [...] foram direto para as 

alternativas, assinalando aquela que mais se aproximava do seu 
dia-a-dia [como analgésico]; 

(5) nossas crianças não leem, eles não devem ter voltado para o texto 
para buscar a informação correta [...] e chutaram [ marcaram 
qualquer alternativa] . 
 

Diante dos inúmeros problemas levantados pelos docentes, alguns decorrentes 

de dificuldades no processamento da leitura, outros relativos ao conhecimento de 

mundo, aos saberes específicos de cada gênero fomos conduzindo a discussão no 

sentido de assegurar que, por mais que se tratasse de uma atividade aparentemente 

simples, na qual a perspectiva de leitura voltava-se para o texto, uma vez que a priori o 

que se pretendia avaliar no aluno, é a  habilidade de decodificação, esse processo 

exige outras condições indispensáveis para a compreensão. Portanto, não se tratava 

apenas de o leitor transformar sinais gráficos em sons (princípio da leitura – 

decodificação), mas de empregar sentido ao que lia. Menegassi e Angelo (2005), a 

esse respeito pontuam que “a decodificação, para ser considerada como uma etapa no 

processo de leitura, deve ser aliada à compreensão, iniciando o processo de 

apreensão de significados. Decodificação mal feita implica compreensão mal sucedida” 

(MENEGASI e ANGELO, 2005, p. 87, grifo nosso). Nesse sentido, a leitura é o ato de 

decodificar interpretando, uma vez que decodificar sem compreender é improfícuo, ou, 

compreender sem decodificar é inexequível.  

Talvez, a dificuldade revelada no simulado quanto a essa questão, tenha sido 

esta: a leitura como decodificação não alcançou o sentido, pois permaneceu centrado 

apenas numa relação fonológica. Contudo, aventamos uma segunda hipótese, também 

de consenso entre o grupo de professores: a problemática estaria relacionada ao não 

domínio do gênero discursivo Bula de Medicamento. Acreditando ser uma possibilidade 

para o insucesso no momento da análise, colocamos aos professores que o gênero em 

voga, apesar de fazer parte da esfera científica e de ser constituído por uma linguagem 

técnica, permeia o cotidiano de nossas crianças. Dessa forma, talvez, a problemática 

                                                
65  Ressalta-se que os  professores  regentes de algumas turmas optaram em permanecer na sala no 
momento da aplicação do teste, contudo, não influenciaram na aplicação, apenas observaram o curso da 
mesma. 
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encontrada pelos alunos no momento da execução da atividade, não tenha sido 

dificuldades em decodificar, mas sim de interagir com o texto, pois, como sabemos, 

cada enunciado exige do leitor um comportamento específico. O não domínio de um 

gênero discursivo, no caso bula de medicamento, de seu formato, de sua 

funcionalidade social pode ter causado lacunas na relação entre texto-leitor e a 

compreensão sido prejudicada. Em outras palavras,  o domínio do enunciado [gênero 

discursivo], por parte do leitor, contribui para que a construção do sentido fosse de fato 

efetivada. É notório, portanto, a necessidade de que as práticas sociais levadas para a 

sala de aula sejam aquelas com que o sujeito/aluno entre em contato fora desse 

ambiente, ou seja, os gêneros discursivos das diferentes esferas sociais. A esse 

respeito, Bakhtin (2003) assevera que "o desconhecimento da natureza do enunciado e 

a relação diferente com as peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em 

qualquer campo da investigação linguística redundam em formalismo e em uma 

abstração exagerada" (BAKHTIN, 2003, p. 265). 

A fim de concluir essa análise, não no sentido de esgotar as possibilidades de 

interpretação, mas como condição para passar a discussão ao próximo descritor, 

provocamos os docentes a perceberem que os alunos, além de demonstrar o domínio 

em localizar/identificar informações na superfície do texto, deveriam no D1, realizar a 

análise de outros aspectos emergentes do texto, como sua organização e 

funcionalidade.   

Como dito anteriormente, as questões contida na avaliação da Prova Brasil de 

LP partem das habilidades simples em direção às mais complexas. É em observância a 

esse princípio que discorremos, na sequência, sobre o D3 Inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão.  Segundo o documento da Matriz de Referência (BRASIL, 2011), 

esse descritor tem o objetivo de avaliar a habilidade de o aluno relacionar informações, 

inferindo quanto ao sentido de uma palavra ou expressão num determinado texto. 

Desse modo, começamos a discussão com os professores, afirmando que esse 

descritor (D3) requer do aluno a habilidade de reconhecer novos sentidos atribuídos às 

palavras em uma dada situação comunicativa. Requer, ainda, a capacidade de 

reconhecer o que é conotativo e simbólico, o que demanda a realização de uma análise 

na busca de “desvelar” o subentendido a partir de pistas e indícios deixados pelo autor. 

Acerca dessa habilidade, observemos os resultados obtidos pelos alunos 
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Figura 19 - Resultado do Simulado, 5˚ ano  D3 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

5˚ ano
QUESTÃO 7 (D)

Texto: BULA DE MEDICAMENTO

A palavra POSOLOGIA no texto indica:
(A) os elementos que formam o remédio. 
(B) as situações contra-indicadas do remédio.
(C) os produtos que causam anemia.
(D) o modo de uso do medicamento.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

Esclarecemos que tanto o D1 quanto o D3 teve como texto-base o gênero Bula 

de medicamento. Partimos para a análise, a priori, na tentativa de compreender o 

comando, para posteriormente avaliar os resultados. Desse modo, ao observar o texto 

proposto e as alternativas mencionadas, podemos afirmar que os distratores: (A) os 

elementos que formam o remédio e (B) as situações contraindicadas do remédio 

encontram-se presentes na superfície do texto, apesar de não representar a opção 

correta: (D) o modo de uso do medicamento. Quanto à alternativa (C), os produtos que 

causam anemia, podemos atrelá-la ao comando somente pela temática, pois, 

reconhecendo o gênero bula, sabemos que esse tipo de informação [produtos que 

causam determinada doença] não é comum ser veiculada na superfície do texto, ou 

ainda, poderíamos aferir a seguinte compreensão: o produto “Biotônico Fontoura” é 

indicado para o tratamento de anemia. Ora, ao considerarmos a existência de uma 

correlação entre as alternativas e o comando da questão, seja ela por questões 

temáticas ou por informações contidas no interior do texto, logo observamos a 

necessidade de um diálogo ativo entre autor-texto-leitor,  a fim de encontrar a opção 

assertiva.  
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Dado a complexidade desse processo de inferenciação, que exige uma leitura 

que ultrapasse os limites do visível, percebemos, de acordo com o gráfico, que apenas 

12% (8 alunos) obtiveram êxito ao inferir o sentido da palavra Posologia. Tais dados 

nos fizeram refletir sobre quais teriam sido as dificuldades na execução dessa 

atividade. Surpresos com os resultados, os docentes tentaram justificar a alta 

incidência de erros: 

 

(1) É uma palavra que não faz parte do vocabulário das crianças; 
(2) Continuo a achar que a escolha do gênero não foi adequada; 
(3) [...] não leram nem o texto nem as alternativas [...] nossos alunos 

não leem”. 
 

Sabemos que se fôssemos fundamentar e discutir as concepções que cerceiam 

tais manifestações, teríamos um vasto “terreno” investigativo, todavia, nossa intenção 

não repousa sobre essa análise. O que pretendemos de fato é, por meio da reflexão, 

levantar algumas inquietações e impulsionar, quem sabe, modificações na prática 

pedagógica. Dentre os apontamentos dos docentes, destacamos o primeiro  “É uma 

palavra que não faz parte do vocabulário das crianças”. Ora, para responder a questão, 

o aluno não necessitava conhecer o vocábulo e tampouco o seu significado,  haja vista 

que o esperado era que o aluno num movimento de retorno ao texto, relacionasse a 

palavra destacada com o contexto em que a mesma foi usada, uma vez que os 

enunciados  que sucediam a expressão [o vocábulo] contribuíam, por meio de pistas 

deixadas no próprio texto, para a identificação do sentido correspondente. 

Trata-se de habilidades relacionadas não a mera decodificação, mas sim, à 

compreensão. A esse respeito, Rojo (2004) sinaliza que diferentes tipos de práticas de 

leitura, em situações variadas, vão exigir diferentes combinações de capacidades de 

várias ordens, a saber: (a) ativação de conhecimento de mundo; (b) Antecipação ou 

predição de conteúdos ou propriedades dos textos; (c) Checagem de hipóteses; (d) 

Localização e/ou cópia de informações; (e) Generalizações; (f) Produções de 

inferências locais e (g) Produção de inferências globais. Ao Inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão (D3) vemos que a capacidade requerida do leitor é a produção 

de estratégias locais. Isso equivale a dizer que, no caso de uma lacuna de 

compreensão, provocada, por exemplo, por um vocábulo ou uma estrutura 

desconhecidos, o leitor deve exercer estratégias inferenciais, isto é, desvelar, pelo 

contexto imediato do texto  e pelo significado anteriormente já construído, novo 

significado para este termo até então desconhecido (ROJO, 2004). 
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De fato, no caso da questão em análise, percebemos que essa lacuna não foi 

preenchida pela maioria dos alunos/leitores, fazendo com que aproximadamente 45% 

dos respondentes assinalassem o distrator (C) os produtos que causam anemia. Logo, 

esse dado nos instigou a refletir com os professores sobre o assinalamento expressivo 

da alternativa C, uma vez que esse enunciado sequer estava na linearidade do texto. 

Provocados, os docentes levantaram algumas hipóteses que poderiam justificar tal 

escolha. A exemplo destacamos:  

 

(1) Os alunos devem ter se prendido mais em seus conhecimentos  do 
que propriamente, no comando e na leitura do texto-base;  

(2) Pode ser que eles relacionaram o medicamento ‘Biotônico Fontoura’ 
ao tratamento da anemia [conhecimento cotidiano]. 

 

Em ambas as justificativas percebemos que de fato houveram problemas, de 

várias ordens, de processamento de leitura, ou seja, a compreensão foi prejudicada 

pela ausência parcial de interação entre autor, texto, leitor, comando e alternativas, 

pois compreendemos o processo de inferenciação, contemplado no D3,  “como um 

processo de construção de sentidos baseada numa atividade mais ampla e de base 

sociointerativa” (MARCUSCHI, 2008, p. 237). Tal entendimento apregoa a perspectiva 

interacionista de leitura, pois se trata de uma “atividade interativa, ou seja, o processo 

de compreensão se dá como uma construção coletiva” (MARCUSCHI, 2008, p. 238). 

Fato esse, que ratifica a abordagem com foco no autor-texto-leitor (KOCH e ELIAS, 

2010). 

A fim de avançar nas discussões, finalizamos essa análise enfatizando a 

necessidade de realizar um trabalho sólido em LP, tendo sempre com o princípio e fim 

os gêneros discursivos. Para tanto, em especial, no tocante à leitura, deveria ser 

desenvolvido em sala de aula estratégias de leitura utilizando a variedade textual 

existente na sociedade, a fim dos alunos adquirirem familiaridade com as diversas 

esferas da atividade humana, ou seja, com os diferentes modos de dizer que  cerceiam 

nosso dia-a-dia. Chamamos a atenção também para a necessidade de um trabalho do 

ponto de vista da língua(gem) em uso, visto que, de acordo com os pressupostos 

defendidos, a neutralidade da palavra inexiste impossibilitando uma análise desconexa 

à situação comunicativa que a gerou, ou seja, o signo ideológico [palavra] é “totalmente 

determinado(a) pelo seu contexto”(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2004, p. 106). Nesse 

caso, caberia um trabalho mais acentuado nessa perspectiva, no sentido de provocar 

os alunos/leitores para uma leitura que fosse além da linearidade. 
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 Subsequente à discussão do D3, apresentamos os resultados da questão 

relativa ao descritor D4 – Inferir uma informação implícita em um texto, a qual foi 

elaborada a partir de uma História em Quadrinho - HQ (Texto 05, anexo 05). Não 

indiferente ao D3, o D4  tem  por intuito avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma 

informação implícita no texto, seja por meio da identificação de sentimentos que 

dominam as ações externas dos personagens, em um nível mais básico, seja com 

base na identificação do gênero discursivo e na transposição do que seja real para o 

imaginário (BRASIL, 2011). Trata-se, portanto, de uma atividade não mais de 

localização de uma informação local (cf. o D3), mas sim da produção de inferências 

globais (ROJO, 2004). Verificamos que o aluno, ao se deparar com atividades da 

ordem do D4, necessita primeiramente apreender o texto como um todo para, na 

sequência retirar dele as informações solicitadas (BRASIL, 2011). Em conformidade 

com Rojo (2004), nesse processo de construção de sentido o aluno-leitor lança mão do 

que ela chama de estratégias de Produção de inferências globais.  

 Desse modo, a fim de alcançar o sentido desejado, o leitor, deve conciliar certas 

pistas deixadas pelo autor no texto ao conjunto de significações já construídas pelos 

seus conhecimentos de mundo. Fuza (2010), em relação a essa capacidade de leitura 

aponta que essa habilidade é “avaliada por meio de um texto, no qual o aluno deve 

buscar informações que vão além do que está explícito, mas que, à medida que ele vá 

atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado” (FUZA, 2010, 78). Após essa breve fundamentação, partimos para a 

visualização dos resultados, sendo apresentados aos docentes dessa forma:  

 
Figura 20 – Resultado do simulado, 5 ano -  D4   

Tópico I: Procedimentos de leitura
D4 – Inferir uma informação implícita em 

um texto.

QUESTÃO 14 D4 (B) – 5˚ ano

A mãe de Cascão queria que ele:

(A) não entrasse em casa.
(B) não sujasse o chão.
(C) plantasse bananeira.
(D) ajudasse a limpar a casa 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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Destaca-se, nesse caso, o uso do gênero História em Quadrinho (doravante 

HQ), com os elementos composicionais que caracterizam tal gênero: personagens, 

linguagem verbal, linguagem não verbal, quadrantes, etc. O comando solicita uma 

informação não presente claramente na superfície do texto, fazendo com que o aluno-

leitor retorne ao texto e por meio de uma análise global, conclua a informação 

requerida pela questão. Olhando para os resultados, podemos observar que 

aproximadamente 76% dos alunos obtiveram êxito ao responder esse questionamento 

(alternativa B como correta). Apesar de ser um resultado satisfatório, o número de 

acertos nos chamou a atenção e fez com que refletíssemos com os docentes sobre o 

seguinte fato: ora, se o D3 tinha também por intuito avaliar a habilidade de 

inferenciação, o que poderia ter gerado uma diferença acentuada entre um resultado e 

outro, considerando a relação estreita entre eles?  Os docentes evidenciaram algumas 

possibilidades para o ocorrido. Destacamos algumas delas: 

 

 (1)Professora, esse texto é mais próximo da criança [...] eles têm mais 
contato com gibi do que com bula de medicamento;  
(2) Acho que eles tiveram maior facilidade em função das imagens 
[história em quadrinho];  
(3) Apesar das crianças não terem muito acesso a gibi em suas casas, 
a escola sempre tem à disposição deles na biblioteca [...] e por isso, 
eles conhecem a maioria dos personagens [...] nesse caso eles 
conhecem o Cascão e sabem que ele é sujo [...] isso ajudou os alunos a 
associar a imagem ao personagem. 

 

De fato, todos os comentários realizados pelos professores nos levaram a 

compreender que o resultado positivo evidenciado nessa questão tem relações 

estreitas com o conhecimento de mundo do aluno, no caso, a familiaridade com o 

gênero HQ. A esse respeito, autoras como Kleiman (2000) e Koch e Elias (2010) 

enfatizam que os conhecimentos prévios e os conhecimentos de mundo, denominados 

por elas de conhecimentos enciclopédicos, influenciam, sem sombra de dúvidas, na 

construção de significados, pois   

 

 
 A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já 
sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a 
interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue 
construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza justamente diversos 
níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada 
um processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o 
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engajamento do conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão 
(KLEIMAN, 2000, p.13). 

 

 As observações feitas pelos professores evidenciaram por um lado, seus 

conhecimentos sobre leitura e, por outro, gêneros priorizados na sala de aula. os 

docentes tem consciência da necessidade de desenvolver, nos alunos, a capacidade 

de inferir e, de certa forma, provocar sua interação com o texto mas, para isso, 

exploram um número limitado de gêneros. 

 Dando sequência à apresentação dos resultados, introduzimos a discussão em 

relação ao D6 – Identificar o tema de um texto. Nesse sentido, buscamos no Plano de 

Desenvolvimento da Educação – Prova Brasil (BRASIL, 2011) a fundamentação 

necessária para compreendermos quais habilidades e competências estariam sendo 

avaliadas por esse descritor. Consoante aos pressupostos apontados por este 

documento, entendemos que o D6 refere-se à capacidade, do aluno, em reconhecer o 

assunto principal do texto. A esse respeito, ampliamos a noção de tema trazida pelo 

documento da Matriz de Referência, pois de acordo com os princípios bakhtinianos, o 

tema não se limita à localização ou identificação do assunto ou do conteúdo central de 

um texto. Ele é definido como algo individual e não reiterável e, portanto, é determinado 

tanto pelas formas linguísticas como pelos elementos não verbais da situação, ou seja, 

é compreendido na sua relação com as circunstâncias temporais e espaciais da 

situação enunciativa concreta, sendo, pois, “uma propriedade que pertence a cada 

enunciação como um todo” (BAKHTIN, 2003, p.128).  O tema, nesse sentido, se 

configura como um elemento do discurso e não das formas linguísticas, em outras 

palavras, é a relação entre aquilo que é verbal e os elementos externos ao texto, 

pertencentes à situação social (FUZA, 2010). Percebemos, ao fazer essa explanação, 

que os professores nos olhavam atentos e surpresos, uma vez que, para eles, tema era 

apenas o assunto do texto. 

 Continuamos nossa exposição, afirmando que para o aluno identificar o tema, é 

necessário que relacione diferentes informações a fim de apreender o sentido global do 

texto. Entendamos tais habilidades analisando a questão e os resultados obtidos, ao 

explorar o D6, a partir do texto 1 (anexo 5):  
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Figura 21 - Resultado do simulado, 5 ˚ ano - D6   

Tópico I: Procedimentos de
leitura

D6 – Identificar o tema de um
texto.

O texto trata PRINCIPALMENTE:

(A)dos passarinhos,que mesmo sem titulação,
mantiveram a liderança.

(B) dos urubus que foram expulsos da floresta porque
não sabiam cantar.

(C)dos urubus que expulsaram os passarinhos da
floresta, mostrando que ali só poderia cantar quem
possuísse formação.

(D)dos pintassilgos que se uniram aos urubus, por que
perceberam que juntos poderiam resolver as
situações com mais facilidade.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 O trabalho de leitura, no caso desse descritor, foi realizado por meio do gênero 

fábula, com o texto  “Os Urubus e os sabiás”, de autoria de Rubem Alves. De acordo 

com o comando, a identificação do tema dar-se-ia mediante a resposta da seguinte 

questão: “O texto trata PRINCIPALMENTE... cuja alternativa correta era a letra (C). 

Mostramos que todas as opções de respostas estavam atreladas à mesma temática, 

contudo, haviam  equívocos quanto às ações desempenhadas por cada um dos 

personagens – urubus e sabiás. Caberia, portanto, ao leitor, retornar ao texto e checar 

cada uma das alternativa, avaliando sua veracidade. Tratava-se de uma perspectiva 

dialógica de leitura, na qual o aluno/leitor, com uma postura ativa, deve travar um 

diálogo com o texto, com o comando e com as alternativas. 

 Quanto aos resultados vislumbrados por esse descritor, verificamos que dos 70 

alunos, apenas 25 identificaram o tema do texto, ou seja, 35% dos educandos 

conseguiram interagir de forma efetiva com o texto e localizar o seu tema global . 

Entretanto, observamos um percentual elevado de desacerto: aproximadamente 65% 

dos alunos assinalaram os distratores A, B, e D. Destacamos que, apesar das 

alternativas fazerem menção aos  personagens e  à temática abordada no texto, os 

alunos que assinalaram tais opções focalizaram sua atenção, de maneira equívocada, 
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apenas às ações que envolviam os urubus e os Sabiás, desconsiderando o todo do 

enunciado que constituía o tema. 

  Tais resultados, a priori, causou surpresa, pois conforme afirmou um professor 

do grupo: “a fábula é um texto muito trabalhado com os alunos”. A partir desse 

comentário, interpelamos os professores quanto as possíveis problemáticas na 

execução dessa questão: a dificuldade nessa questão estaria relacionada ao gênero? 

Ou, que outros aspectos puderam contribuir para esse resultado? Coletivamente, 

aventamos algumas hipóteses: 

 Dificuldades relativas aos sinais de pontuação utilizados na fábula, a exemplo 

das aspas que substitui o travessão; 

 Desconhecimento do formato do gênero; 

 Problemas com o vocabulário, uma vez que aparecem no texto palavras 

possivelmente desconhecidas, até a ocasião,  pelo aluno; 

  Ineficiência na leitura e na compreensão; 

 Dificuldades em compreender o comando, em especial, pelo uso da palavra 

PRINCIPALMENTE;  

 As alternativas apresentavam-se de maneira confusa, o que demandaria, por 

parte do aluno, uma leitura muito atenta.  

Concordamos com os docentes quando afirmaram que essa atividade 

apresentava um grau de dificuldade acentuado. De fato, a identificação do tema é um 

processo complexo que demanda habilidades e estratégias de leitura  mais amplas, 

uma vez que o sentido é estabelecido numa relação simultânea entre as informações 

explícitas e as informações implícitas veiculadas no texto. Essa compreensão nos 

levou a inferir que tal habilidade não estaria sendo devidamente explorada na sala de 

aula, durante as atividades de leitura, pois, se a compreensão do tema, pelos 

professores, era reduzido ao “assunto” do texto, a perspectiva de análise propiciada 

aos alunos também poderia limitar-se a isso. 

Dada essa constatação, sentimos a necessidade de retomar parte dos 

conteúdos trabalhados no segundo momento de formação, em relação a ordem 

metodológica, proposta por Bakhtin/Volochinov (2004),  para o estudo da língua. Assim, 

ratificamos que o estudo dos gêneros discursivos deve englobar três elementos 

constituintes: (a) conteúdo temático; (b) estilo e (c) construção composicional. Nesse 

sentido, estabelecemos uma relação entre o D6 e o primeiro desses elementos 

[conteúdo temático]. O que pretendíamos com isso é que os professores percebessem 
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que quando falamos em tema estamos nos remetendo ao que Bakhtin/Volochinov 

(2003) denominam de estudo do conteúdo temático. Para os autores, este elemento se 

“apresenta como a expressão de uma situação histórica imediata concreta” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 128). Logo, essa visão ratifica o que afirmamos 

anteriormente, isto é, que o tema ou conteúdo temático é o assunto sobre o qual se 

fala, atrelado à sua situação de produção. 

Adiante, passamos à discussão do D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a 

esse fato. Com intuito de compreender as habilidades avaliadas por esse descritor, 

recorremos ao PDE- Prova Brasil a fundamentação desse descritor. De acordo com o 

documento,  

 
[...] por meio de itens referentes a este descritor, pode-se avaliar a 
habilidade de o aluno identificar, no texto, um fato relatado e diferenciá-
lo do comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem fazem 
sobre esse fato (BRASIL, 2011, p. 32). 
 
 

 Espera-se, dessa forma, que o aluno seja capaz de , dentro de u texto, trechos 

que relatem/narrem um fato e outros relativos a opinião(ões) relacionada ao fato 

apresentado, revelada(s) pelo autor, narrador ou até mesmo por algum personagem 

(BRASIL, 2011). Trata-se, portanto, da habilidade de o leitor reconhecer a ação 

relatada e distingui-la do comentário efetuado acerca desse fato. Essa atividade exige 

do leitor, um comprometimento maior com a leitura, haja vista que a diferença entre 

fato e opinião pode se apresentar de forma explícita no texto, como solicitar o uso de 

estratégias, como a localização e a relação, por meio (ou não) de inferenciações,  entre 

as informações presentes no texto.  

 Dada à complexidade de conceituação, percebemos que no próprio grupo de 

professores não se revelava uma compreensão necessária quanto ao conceito das 

palavras fato e opinião. Com o propósito de ampliar esse entendimento, explicamos, 

que fato são acontecimentos, ações e eventos sucedidos em determinado tempo  

(presente,passado e futuro) e espaço. Já opinião são as apreciações valorativas 

socialmente fundadas que, por concordarmos ou discordarmos, emitimos acerca de um 

fato.  Essa manifestação encontra-se registrado no texto por marcas linguísticas que 

indicam se o autor/personagem está relatando um fato ou opinando em relação ao ele. 

 Essa habilidade é avaliada por meio de diferentes gêneros textuais, no caso 

específico desse simulado, optou-se pelo gênero notícia (texto 03, anexo 05). 
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Considerando a discussão inicial a respeito do D11 apresentamos o resultado obtido 

pelos alunos.  

 
Figura 22 - Resultado do simulado, 5˚ ano - D11 

Tópico I: Procedimentos de leitura

D11- DISTINGUIR UM FATO DA OPINIÃO RELATIVA A ESSE 
FATO

12) Qual a opinião que aparece no Texto 1 em relação ao
desmatamento?

(A) Que o desmatamento está diminuindo em cada região.
(B) Que o desmatamento está aumentando na Amazônia.
(C) Que o desmatamento está diminuindo na Amazônia.
(D) Que o desmatamento está aumentando em todo o país.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 Considerando que a alternativa correta era a letra (B), observamos que cerca de 

70% dos alunos não obtiveram êxito, assinalando as opções incorretas. Ao ler as 

demais alternativas,  vemos que as informações nelas contidas não se aproximam da 

alternativa correta, uma vez que apresentam afirmações que não correspondem ao 

solicitado.  

Para que os alunos evidenciassem que essas alternativas não se configuravam 

como a opinião apresentada no texto eles deveriam retornar ao texto e buscar pistas 

deixadas pelo próprio autor. Mas estariam eles habituados a fazer tal exercício de 

leitura? Saberiam diferençar um fato de uma opinião? Na perspectiva de compreender 

como esta habilidade estava sendo trabalhada na sala de aula indagamos os 

professores: na notícia em análise, que marcas poderiam caracterizar uma opinião do 

locutor ou de outra voz no texto?  Antes, porém, de indicar quais marcas linguísticas 

seriam essas, os docentes pontuaram que percebiam que as dificuldades encontradas 

pelos educandos em assinalar a alternativa correta estaria ligada à escolha do gênero.  

Nessa direção, interpelamos: O problema seria relativo ao gênero notícia (formato, 

estilo, conteúdo temático)? Ou: o texto notícia elencado para essa questão não estaria 

adequado? Os professores argumentaram: 
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(1) A notícia é um gênero pouco explorado nos anos iniciais; 
(2) O texto escolhido não estava adequado à faixa etária das nossas 

crianças;  
(3) A temática era simples, mas a forma com que foi escrito [...] acho 

que foi isso que complicou; 
(4) [...] as alternativas estavam muito parecidas [...] penso que isso 

confundiu as crianças, as quais se prenderam mais nas opções do 
que propriamente na leitura do texto. 

 

Essas ponderações que procuravam justificar a maior incidência de erros dos 

alunos, revelaram-se, para nós, como uma tentativa de minimizar problemas evidentes 

em relação a falta de domínio da leitura dos alunos. Mesmo que a noticia nem sempre 

fosse explorada na sala de aula, se os professores estivessem trabalhando para o 

desenvolvimento dessa habilidade em textos de outros gêneros, possivelmente 

teríamos um maior índice de acertos. 

O fato é que os professores tinham dificuldades em lidar com esse conteúdo e, 

por isso, dificilmente era explorado, o que reforça nossa hipótese inicial: as maiores 

dificuldades dos alunos podem revelar lacunas no conhecimento do professor. 

 Para concluir aquele dia de FC e na perspectiva de elucidar possíveis dúvidas 

dos professores acerca das habilidades e competências exigidas pelo Tópico I da 

Matriz de Referência, propusemos a elaboração de atividades que contemplassem 

cada um dos descritores discutidos naquele momento de formação. A partir dos textos 

base (anexo 10) os docentes produziram questões que pudessem ser trabalhadas, 

posteriormente, como os seus alunos, na sala de aula, independente do ano em que se 

encontravam matriculados. Nesse processo, as dúvidas e os questionamentos foram 

constantes, em especial, em relação aos D3, D4 e D6. Nesse sentido, percebemos que 

a prática da leitura está ainda, fortemente marcada pelas perspectivas do autor e do 

texto, limitando-se a questões quanto às intencionalidades do locutor/autor ou ainda, 

perguntas de decodificação encontradas facilmente na superfície do texto. Conforme já 

dissemos as dificuldades dos alunos, são muitas vezes, reveladoras das próprias 

dificuldades dos docentes em interagir com certos conceitos e concepções. Logo, é de 

consenso que nenhuma formação inicial, mesmo em nível superior, é suficiente para o 

desenvolvimento profissional ao longo da carreira do magistério. Portanto, acreditamos 

que a FC seja a possibilidade de alavancar transformações e direcionamentos eficazes 

à prática pedagógica. 

 Com essas reflexões, concluímos mais uma ação de formação. 
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3.1.4 Quarta ação de FC : Resultados do simulado - D5, D9, D15, D2 e D7. 
 

 O quarto momento de FC ocorreu no dia 16 de setembro de 2011. Na ocasião, o 

grupo de professores estava constituído por 30 pessoas. Dando início a essa ação, 

com brevidade retomamos os conteúdos abordados no encontro anterior, a fim de 

contextualizar e dar sequência ao previsto para esse dia: análise dos resultados do 

simulado referentes aos descritores D5, D9, D15, D2 e D7.  

 Começamos o diálogo, lembrando aos docentes que o segundo tópico da Matriz 

de Referência referia-se ao suporte, ao gênero – Implicações do Suporte, do gênero 

e/ou do enunciador na compreensão do texto.  Conforme já discorremos no capítulo 2, 

na subseção 2.3.1.1.2 o tópico II, que contempla os D5 e D9,  reúne  competências 

básicas que vão desde a interpretação de textos  que conjugam duas linguagens –  a 

verbal e a não verbal – e o reconhecimento da finalidade do texto por meio da 

identificação dos diferentes gêneros textuais (BRASIL, 2011).  

 Nesse sentido indagamos: que habilidades, pretende-se avaliar com os 

descritores – D5 Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso e D9 

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros?- Em especial, que habilidades 

são requisitadas  pelo D5 – Interpretar texto com auxilio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, fotos, entre outros)? Principiamos nossa interação com os 

docentes partindo de tais questionamentos, instigando a percepção da linguagem 

visual como construtora de sentido na cadeia enunciativa do gênero. Tomando tais 

pressupostos, mostramos que:  

  

Por meio de itens referentes a este descritor, pode-se avaliar a 
habilidade de o aluno reconhecer a utilização de elementos gráficos 
(não verbais) como apoio na construção do sentido e interpretar textos 
que utilizam linguagem verbal e não verbal (textos multissemióticos). [...] 
Para demonstrar essa habilidade, não basta apenas decodificar sinais e 
símbolos, mas ter a capacidade de perceber a interação entre a imagem 
e o texto escrito. A integração de imagens e palavras contribui para a 
formação de novos sentidos do texto (BRASIL, 2011, p. 34). 

 

 No caso do simulado em análise, a questão relativa ao D5 teve, a tira do 

Cascão, como texto base, conforme pudemos vislumbrar no slide seguinte: 
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Figura 23 -  Resultado do simulado, 5˚ ano – D5  

Tópico II - Implicações do suporte, do gênero ou do
enunciador na compreensão do texto

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto, etc.).

16) Os risquinhos em volta do corpo da mãe e próximos dos pés 
do menino significam:

(A) cansaço.

(B) movimento.

(C) alegria.

(D) espanto.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

 Os resultados apresentados evidenciaram que a grande maioria dos alunos 

(78%) tiveram dificuldades em chegar à resposta correta (alternativa B) dados esses 

que demonstraram a inabilidade de estabelecerem as relações de sentido necessárias 

entre a linguagem verbal, textualmente impressa, e a linguagem não verbal, 

representada por desenhos das personagens e outros grafismos, que complementam, 

dão vida e movimento às ações.  

Apenas 23% dos alunos obtiveram êxito na escolha da alternativa correta. 

Assim, nessa análise, ficou perceptível a dificuldade da maioria dos alunos em 

depreenderem o efeito de sentido proposto pelo não verbal gerado possivelmente pela 

dificuldade em relacionar a materialidade linguística  com outras linguagens presentes 

no texto.  

Para compreendermos o resultado, inicialmente, focamos, com os professores 

no entendimento de como a questão e as alternativas estavam organizadas. O trabalho 

de leitura a partir da HQ criada por Maurício de Souza  solicita  do aluno a atribuição de  

sentido a alguns recursos gráficos que contribuem para a constituição do sentido global 

do texto (os risquinhos em volta do corpo da mãe e próximos aos pés de Cascão). 

Nesse caso, caberia ler não só o linguístico, mas, principalmente, o não verbal, já que a 

questão vasculhava esse conhecimento. Para isso, eles deveriam já ter desenvolvido a 
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habilidade de lidar com gêneros multimodais que, para a constituição de sentido do 

texto,combinam diferentes linguagens.  

 Na perspectiva de sondar, com os professores como/se essa habilidade estava 

sendo trabalhada, questionamos: que conhecimentos seriam ativados (necessários) 

para que o aluno pudesse compreender e responder de maneira assertiva? A partir 

desse questionamento, percebemos algumas dificuldades dos próprios docentes em 

trabalhar com gêneros que se utilizam da linguagem não verbal. Observando tal fato, 

partimos para uma breve explanação sobre os gêneros  multimodais. Nessa direção, 

recorremos a  Dionísio (2006), o qual pontua que 

 
[...] ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de 
revista, ou na tela de um computador, estamos envolvidos numa 
comunicação multimodal. Consequentemente, os gêneros textuais 
falados e escritos são também multimodais porque, quando falamos ou 
escrevemos um texto, usamos, no mínimo, dois modos de 
representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e 
imagens, palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e 
animações, etc. (DIONÍSIO, 2006, p. 133, grifo nosso). 

 
 

Desse modo, um gênero multimodal é aquele que se utiliza de diferentes 

linguagens, as quais se entrelaçam na constituição do sentido. Numa HQ, por exemplo, 

temos a incidência de inúmeros recursos funcionando simultaneamente: imagens, 

cores, quadros, balões diferenciados, onomatopeias, formato de letras, etc. No tocante 

à forma, as HQ são constituídas por meio de imagens circunscritas em um tempo 

específico ou em uma sequência interligada de instantes, que auxiliam na 

compreensão de uma dada situação ou acontecimento. Portanto, tem-se ações 

demarcadas pelo não verbal, contínuas, sequenciadas uma às outras, em um dado 

recorte temporal, as quais refletem determinado momento sócio-histórico. São esses 

recursos gráficos que possibilitam o movimento e a continuidades das ações dos 

personagens, ou seja, tais recursos servem para expressar aquilo que as palavras não 

conseguem com tanta simplicidade e em tão pouco espaço. Nesse sentido, a leitura de 

todos esses elementos é fundamental para que haja o compartilhamento de sentido 

entre autor-texto-leitor. Logo, os gêneros multimodais, em especial os imagéticos, 

devem ser ensinados e trabalhados sistematicamente, uma vez que a proficiência de 

leitura depende também da familiaridade do aluno com esses textos. Saber, portanto, a 

organização do gênero é determinante na relação que o leitor estabelece com o texto.   

  Feita essa explanação, fomos para a análise das alternativas, refletindo sobre as 

possibilidades de leitura do texto. Finalizando a análise, um professor comentou:  
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“Professora, [...] nunca que imaginava que esses sinais tivessem todo 
esse sentido [...] já trabalhei HQ na minha sala, mas não dessa forma”.  

 

Em observância ao comentário,  reiteramos que a leitura vai muito além da 

decodificação, isto é, o leitor precisa identificar e desvelar o significado que as 

palavras, as imagens e outros recursos gráficos assumem no texto. Dessa forma, nós, 

professores, devemos incitar os alunos à percepção da necessidade de conhecer, 

acessar a exterioridade constitutiva dos discursos, dos textos, para a compreensão do 

todo. Trata-se de uma concepção de leitura que deve promover a resposta ativa do 

leitor ao texto, fomentando o desenvolvimento e a formação do leitor crítico. 

Partimos, a seguir, para o outro descritor a ser contemplado que seria naquele 

dia: o D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Por meio desse 

descritor, pretende-se aferir as habilidades do aluno em identificar as diversas 

finalidades a que servem um gênero, quais sejam: informar, convencer, advertir, 

instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar etc, ou seja, avalia-se, a 

competência de reconhecer a finalidade e o motivo pelo qual o texto foi criado. 

Segundo o PDE  - Prova Brasil  “Essa habilidade é avaliada por meio da leitura 

de textos integrais ou de fragmentos de textos de diferentes gêneros” (BRASIL, 2011, 

p. 37).  No simulado em foco, o texto base para a exploração foi a bula de 

medicamento (texto 02, anexo 05), já explorada nas questões 7 e 8. 

Na sequência, apresentamos o slide que guiou a análise dos resultados  dessa 

questão: 
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Figura 24 -  Resultado do simulado, 5˚ ano -  D9 

 Tópico II: Implicações do suporte, do gênero ou do
enunciador na compreensão do texto

D9 – Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros.

9) Quanto à finalidade do gênero “bula de medicamento”, é 
INCORRETO afirmar que:

(A) esse texto informa aos pacientes do que é composto o 
medicamento.

(B) tem como objetivo instruir sobre o modo de uso do 
medicamento.

(C) apresenta dados do laboratório. 
(D) informa aos clientes os pontos de venda do medicamento.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 
Quanto à habilidade de reconhecer a finalidade do gênero, pudemos vislumbrar 

nos resultados que 65% dos discentes não assinalaram a alternativa correta, que, 

nesse caso, seria a (D). Esse percentual deixou os docentes apreensivos, pois 

conforme afirmaram, a atividade não era difícil. Nesse sentido, refletirmos, 

conjuntamente, sobre as dificuldades encontradas pelos alunos em responder essa 

questão. Observamos, a princípio, o comando “Quanto à finalidade do gênero “bula de 

medicamento é INCORRETO afirmar que”. O que se pretendia com essa interpelação 

era que os alunos observassem a organização temática do texto e relacionasse com a 

função do gênero, no sentido de indicar sua finalidade (para que serve uma bula de 

medicamento). Mas como o comando solicitava a alternativa “incorreta”, deveriam agir 

por exclusão, ou seja, excluir todas as alternativas que correspondessem à função 

social do gênero, assinalando aquela que fugisse dessa proposição. Nesse momento, 

os professores indicaram que a utilização da palavra INCORRETO no comando a 

incompreensão para o aluno, visto que representava o trajeto inverso das demais 

questões. De fato, quando tratamos de provas objetivas é comum a busca, nas 

questões, da alternativa correta e não ao revés. Consideramos, portanto, que esse 

pode ter sido um obstáculo de compreensão, solicitando ao leitor atenção maior no 

momento dessa interação. Desse modo, verificamos que o sucesso da leitura depende 

não só da compreensão do gênero ou da linearidade do texto, mas necessita também 

que o leitor entenda o comando, ou seja, o que se pede. E se os alunos não estavam 
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familiarizados com esse comando, dificilmente efetivariam a leitura a contento.  Nesse 

sentido, um professor levanta a seguinte situação: 

 
Professora, esse gênero [bula de medicamento] é um texto que  
raramente é trabalhado na sala de aula, até porque, nele consta muitas  
informações desconhecidas até para nós ... imagina para as crianças... 

 
A partir dessa colocação, mostramos aos professores que, ao propor um 

trabalho didático com a bula de medicamento, pretendemos não que o aluno se 

aproprie da linguagem técnica que constitui o texto, mas sim, dar-lhes condições para 

interagir com eficácia nos momentos cotidianos que necessite buscar informações 

precisas quanto a um tratamento, ou seja, observe as regularidades no processo de 

construção do gênero, e as finalidades de indicar, identificar e expor informações sobre 

determinado medicamento. É certo, portanto, que os enunciados se caracterizam mais 

pelos seus aspectos sócio-comunicativos funcionais do que propriamente pela sua 

materialidade linguística. Nessa direção, finalizamos essa análise com a presente 

assertiva 

 

Sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das 
situações privadas de interlocução, em função dos compromissos de 
assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania, é preciso que as 
situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos 
que caracterizam os usos públicos da linguagem. Os textos a serem 
selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem 
favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais 
elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos 
da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa 
sociedade letrada. (BRASIL, 1998, p. 24). 
 

Adiante, nas ações de formação, adentramos na exploração do D15 – Reconhecer 

diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do 

mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido. O tópico III, o qual 

abriga o D15, focaliza a relação entre texto e, por conseguinte, solicita ao aluno uma 

postura crítica e reflexiva em relação às “diferentes ideias relativas ao mesmo tema 

encontradas em um mesmo ou em diferentes textos, ou seja, ideias que se cruzam no 

interior dos textos lidos, ou aquelas encontradas em textos diferentes, mas que tratam 

do mesmo tema” (BRASIL, 2011, p. 39).  

 Assim, retomamos novamente o conceito de tema, discussão já travada no 

encontro anterior. Ratificamos a forma simplista que muitas vezes é apregoada a essa 

compreensão, ou seja, a noção equivocada de tema como sinônimo de assunto.  

Predicamos que o assunto encontra-se diluído no interior do tema, que, por sua vez, 
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abrange todo um contexto de produção (quem? Para quem? Quando? Onde? Como? 

etc.).  Nesse sentido, conduzimos a discussão partindo do próprio documento da Matriz 

de Referência, o qual assevera que a partir do D15 pode avaliar “a habilidade de o 

aluno reconhecer as diferença entre textos que tratam do mesmo assunto, em função 

do leitor-alvo, da ideologia, da época  em que foi produzido e das suas intenções 

comunicativas” (BRASIL, 2011, p. 39, grifo nosso). Por meio dessa citação, podemos 

vislumbrar que o assunto inevitavelmente é cerceado pelas condições de produção do 

discurso. 

É fato que esse descritor envolve estratégias complexas de leitura, contudo, 

retomamos com os docentes que a Matriz de Referência considera a leitura como 

processo, logo, os descritores consubstanciam habilidades de leitura que partem das 

mais simples às mais complexas. No caso do D15, notamos essa progressão à medida 

que consideramos que o aluno, antes mesmo de estabelecer relações entre textos, 

necessita de outras habilidades como: a localização de informações, a inferenciação, o 

reconhecimento do tema, a identificação de fatos ou opiniões, etc. Apesar do D15 fazer 

parte do Tópico III, entendemos que ele é o último descritor da Matriz, visto que essa é 

composta por 15 descritores. Justificamos, nesse sentido, a complexidade das 

habilidades solicitadas em atividades que envolvam tal descritor.  

Ora, se concordamos com a frase emblemática “precisamos formar leitores 

críticos”, logo, é essencial oferecer ao aluno condições de estabelecer relações entre 

textos e de desenvolver a habilidade de analisar o tratamento do tema dado pelo autor 

e sua relação com as condições de produção, recepção e circulação. Diante disso, 

exemplificamos tais habilidades, apresentando dois textos sobre desmatamento: uma 

notícia de jornal (texto 03, anexo 05) e um cartum (texto 04, anexo 05).  

Antes, porém, de visualizarmos os resultados, coube-nos contextualizar aos 

professores o contexto de produção de ambos aos textos, visto que tais informações se 

configurariam como essenciais no processo de análise e significação de qualquer texto. 

Dessa forma, partimos do pressuposto de que os dois textos tratavam de um assunto 

genérico: o desmatamento. A diferença entre eles centrava-se na organização do 

enunciado, haja vista que eram gêneros diferentes. Enquanto o primeiro era é uma 

notícia que tinha por foco retratar o fato do desmatamento da Amazônia, delimitando o 

período de 2006 a 2008; o segundo era um cartum que, sem a linguagem verbal, por 

meio de recursos imagéticos, aludia à problemática do desmatamento.   
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Por se tratar, segundo Bakhtin/Volochinov (2004), de gêneros secundários, 

sentimos a necessidade de retomar brevemente as peculiaridades do gênero notícia e 

do gênero cartum. Dada a conceituação básica, vislumbramos, na sequência, os 

resultados alcançados pelos alunos:  

 
Figura 25 -  Resultado do simulado, 5˚ ano -  D15 

 

 Tópico III: Relação entre textos
D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma

informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele
foi produzido e daquelas em que será recebido.

10) Comparando os textos 1 e 2, podemos afirmar
que ambos tratam:

(A) do uso de máquinas agrícolas no plantio da
vegetação litorânea.

(B) da ação do homem em relação ao desmatamento.
(C) da poluição das águas do Rio Amazonas.
(D) da reciclagem do lixo na zona rural.
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Fonte: elaborado pela pesquisadora (2011) 

 
 O trabalho de leitura proposto por essa   atividade remete ao reconhecimento do 

que é comum entre os dois textos, ou seja, a identificação do tema em que ambos 

estão assentados. Sob o comando, “Comparando os textos 1 e 2, podemos afirmar que 

ambos tratam:”, o aluno devia compreender, durante a leitura, em linhas gerais, o que 

cada texto aborda. 

 Apesar dessa questão possuir um grau de complexidade maior, os alunos 

apresentaram um resultado satisfatório: cerca de 53%, responderam de forma assertiva 

a questão.  Logo, foram capazes de cotejar informações entre textos com discursos e 

linguagens diferenciadas, as quais veiculavam semelhanças em seu conteúdo 

temático. Esse resultado revela, que de alguma forma, esse conteúdo está sendo 

trabalhado na sala de aula, o que comprovamos com o comentário de uma professora: 

A gente sempre procura comparar os textos lidos, perguntando sobre o 
assunto de cada um [..] 
 

 Adentrando no tópico IV – Coerência e coesão no processamento do texto, 

esclarecemos que esse conjunto de saberes reúne habilidades “que levem a identificar 
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a linha de coerência do texto” (BRASIL, 2011, p. 41). Em outras palavras, esse tópico 

está relacionado às ligações de sentido, ou seja, preocupa-se com a forma com que os 

recursos linguísticos estabelecem relações de sentido dentro do texto. Para garantir 

maior clareza desse tópico, retomamos com os professores dois mecanismos que 

contribuem para construção do sentido: a coesão e a coerência.  

 Para isso, recorremos a Koch (2005) e Marcuschi (2008), para definir a coesão, 

estabelecendo a diferença entre a coesão referencial e sequencial. Embora esses 

conteúdos estivessem prescritos no CBEPM (AMOP, 2010), ainda sentimos que havia 

dúvidas e que, portanto, era interessante pontuá-los. Para maior esclarecimento da 

coesão referencial, recorremos ao seguinte slide: 

 
  Figura 26 – Formas de Coesão Referencial  

 

Fonte: Marcuschi (2008) 

 

 E para retomar conceitos referentes à coesão sequencial, amparamo-nos no 

slide seguinte: 

 
Figura  27 – Coesão Sequencial  

 

Fonte: Marcuschi (2008) 
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 Lembramos, naquele momento que, principalmente na sala de aula, tomamos os 

conectivos como únicos a estabelecerem a sequência no texto.  Nesse sentido, 

concordamos com Marcuschi (2008) quando assevera que tais mecanismos não se 

limitam ao uso das conjunções, ou seja, dos conectivos. Sem pormenores acerca 

desse assunto, mostramos aos docentes alguns desdobramentos da sequenciação 

conectiva contemplados por Marcuschi (2008). 

 

Figura 28 – Esquemas dos processos de Coesão Conectiva 

       
Fonte: Marcuschi (2008) 

 

 Os professores, no momento da explanação teórica, se mostraram bastantes 

participativos, visto que as questões discutidas eram conhecimentos necessários a eles 

no exercício da docência. Dessa forma, partimos do pressuposto que alguns saberes 

são indispensáveis para a condução consciente, no caso, do ensino da LP. Tal 

afirmação foi pregoada a partir do diálogo com os professores, que se demonstravam 

apreensivos com tantas nomenclaturas e conceituação. Assim, ratificamos que nós, 

como professores, precisamos do domínio científico desses conhecimentos, uma vez 

que, para mediar, é necessário saber a direção a ser tomada e, por conseguinte, guiar 

o processo de apropriação desses conhecimentos. No entanto,  concebemos que o 

essencial no trabalho com a coesão referencial ou sequencial é que o aluno reconheça 

como esses elementos operam dentro do texto, compreendendo e atribuindo os 

sentidos possíveis. Portanto, reiteramos a concepção sociointeracionista da 

língua(gem), a qual nos indica que a nomeação ou ainda os exercícios taxionômicos 

não devam, sobremaneira, se justapor ao ensino de sua função na construção do 

sentido. 
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 Seguindo com a discussão teórica, questionamos os professores: se a coesão 

são marcas que tecem o tecido do texto, a coerência pode ser denominada como? Os 

docentes apontaram esse conceito como:  

 
[...] coerência é dar sentido ao texto. [...] ser coerente é ser claro [...] 
não apresentar informações contraditórias. [...] ao produzirmos um texto 
ele precisa  apresentar lógica.  

 

 Observamos que no comentário em destaque, ao se referirem a coerência, 

apareceram as noções de sentido, clareza, contradição e lógica. De fato, tais ideias 

estão veiculadas ao conceito de coerência. A fim de sustentar teoricamente essa 

exposição, buscamos em Marcuschi (2008), Koch e Elias (2010), Koch e Travaglia 

(2001) elementos teóricos para dar sustentação às reflexões. Tendo em vista que os 

professores tinham maior domínio sobre esse conteúdo, não delongamos muito na 

explanação.  

Discutidas essas questões teóricas, nos utilizamos da fábula “Urubus e Sabiás” 

(texto 01, anexo 05), projetada em slides, para refletir, junto com os professores, sobre 

o papel dos elementos coesivos para construção da unidade textual e do sentido.  

 Em seguida, direcionamo-nos para o resultado do D2, que avalia, exatamente, a 

habilidade de o aluno perceber que “diferentes partes de um texto podem estar 

interligadas por uma expressão que se repete literalmente, ou que é substituída por um 

pronome, um sinônimo, um hiperônimo” (BRASIL, 2011, p. 42). Logo, espera-se que o 

leitor compreenda que um texto não se apresenta como um amontoado de frases 

justapostas, mas como um conjunto de partes inter-relacionadas. A fim de verificar 

como a coesão e a coerência foram trabalhadas, no simulado,  mostramos aos 

professores os resultados alcançados pelos discentes em relação a esse descritor, 

explorado também na fábula (texto 01, anexo 05).  
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Figura 29 - Resultado do simulado, 5˚ ano -  D2 

 Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do texto
 D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,

identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

3) “... Foi assim que eles organizaram concursos e se
deram nomes pomposos...”. No texto, a palavra
sublinhada refere-se a:

(A) passarinhos.
(B) urubus.
(C) pintassilgos.
(D) sábias.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

Haja vista que a alternativa correta era a (B), pudemos conferir que cerca de 

62% dos alunos obtiveram êxito em suas resposta, mostrando que dominam 

habilidades, por exemplo, de recuperar uma informação apresentada por um pronome 

ou, conforme Koch (2005), atividades de leitura representadas pela coesão referencial 

anafórica. Nesse caso, observamos que o trabalho solicitado com o pronome não 

visava apenas um reconhecimento gramatical, mas sim, buscava-se a identificação, 

dentro do texto, ao seu remetente. É fato, portanto, que se refere ao estudo da palavra 

de forma contextualizada e do sentido desprendido por esses elementos na 

materialidade do texto.  

Compreendemos que apesar de mais da metade de os alunos apresentarem um 

resultado positivo, o percentual de erro de 38% foi significativo. No diálogo com os 

professores, lançamos o olhar sobre os distratores, tentando verificar quais teriam sido 

as dificuldades apresentadas pelos alunos.  Assim, em linhas gerai, pontuaram:  

 Devido todas as alternativas estar no texto, tiveram dificuldades de saber qual 

delas era a correta; 

 Dificuldades de localização do pronome eles no texto; 

 Não foi atribuído sentido ao pronome eles; 

  Ficaram presos no comando e nas alternativas, sem fazer o retorno ao texto; 

   A organização do texto, quase sem parágrafos, dificultou a identificação e 

compreensão do sentido desse pronome nesse contexto; 
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 Não significação ao comando do texto, em especial, a expressão “no texto a 

palavra sublinhada refere-se a:”. 

Apesar do gênero fábula ser  amplamente difundido no contexto escolar, 

primeiro, por ser constituído pela linguagem literária; segundo, por ser representativo 

da tipologia narrativa, podemos aventar que as dificuldades estariam relacionadas ao 

domínio do gênero. Ficou perceptível, portanto, por meio dos comentários dos 

docentes, que ainda na prática, as atividades de leitura estão desconexas às atividades 

do discurso, se resumindo à localização e ao reconhecimento de classes gramaticais 

no texto. Atestamos, dessa forma, que reconhecer os itens gramaticais de um texto – 

indicando, inclusive, suas nomenclaturas e classificações é muito pouco; é preciso 

ultrapassar a formalidade da língua. Um trabalho voltado para tais aspectos, restringem 

tanto professor quanto alunos a uma interação superficial como o texto, levando-os 

apenas ao reconhecimento formal e não ao seu domínio discursivo.  

Por fim, apresentamos naquele momento de formação, o último descritor a ser 

abordado no dia, o D7  - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem a narrativa . A fim de compreender as habilidades propostas por esse 

descritor, coube-nos questionar aos docentes: o que é uma narrativa? Como ela se 

constitui? Em resposta à indagação, os docentes pontuaram que se trata de uma 

história contada por alguém sobre determinado fato. A respeito da segunda questão, 

afirmaram reconhecer a narrativa pela presença de personagens, sendo constituída de 

uma estrutura estável: início, meio e fim. Sem a intenção de debater a noção de texto 

apregoada por tais comentários, sentimos a necessidade de alargar o entendimento 

quanto a narrativa, ou o que apontamos como tipologia narrativa. Anuindo com os 

pressupostos do PDE – Prova Brasil (2011), recorremos ao documento buscando, a 

seguinte definição:  

 

Toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização, 
que, salvo algumas alterações, compreende as seguintes partes: 
I) Introdução ou Apresentação – corresponde ao momento inicial da 
narrativa, marcado por um estado de equilíbrio, em que tudo parece 
conformar-se à normalidade. Do ponto de vista da construção da 
narrativa, nesta parte, são indicadas as circunstâncias da história, ou 
seja, o local e o tempo em que decorrerá a ação e apresentadas as 
personagens principais (os protagonistas); tal apresentação se dá por 
meio de elementos descritivos (físicos, psicológicos, morais, e outros). 
Cria-se, assim, um cenário e um tempo para os personagens iniciarem 
suas ações; já se pode antecipar alguma direção para o enredo da 
narrativa. É, portanto, o segmento da ordem existente. 
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II) O segundo momento – Desenvolvimento e Complicação – 
corresponde ao bloco em que se sucedem os acontecimentos, numa 
determinada ordem e com a intervenção do(s) protagonistas. 
Corresponde, ainda, ao bloco em que se instala o conflito, a 
complicação ou a quebra daquele equilíbrio inicial, com a intervenção 
opositora do(s) antagonista(s) – (personagem (ns) que, de alguma 
forma, tenta(m) impedir o protagonista de realizar seus projetos, 
normalmente positivos). É, portanto, o segmento da ordem perturbada. 
III) O terceiro momento – Clímax – corresponde ao bloco em que a 
narrativa chega ao momento crítico, ou seja, ao momento em que se 
viabiliza o desfecho da narrativa. 
IV) O quarto e último momento – Desfecho ou desenlace – 
corresponde ao segmento em que se dá a resolução do conflito. 
Dentro dos padrões convencionais, em geral, a narrativa acaba com um 
desfecho favorável. Daí o tradicional “final feliz”. Esse último bloco é o 
segmento da ordem restabelecida (BRASIL, 2011, p. 44, grifo do 
autor). 
 

 Compreender, portanto, os elementos da narrativa, significa possuir condições 

reais de interagir com textos que se utilizam desses recursos. Dessa forma, mostramos 

aos docentes que, geralmente, textos predominantemente narrativos, se constituem em 

quatro partes, conforme exposto na citação acima: (1) Introdução ou apresentação; (2) 

Desenvolvimento e complicação; (3) clímax e (4) Desfecho ou desenlace. Esse 

descritor, portanto, tem por objetivo avaliar a habilidade do aluno quanto à identificação 

de um desses elementos constitutivos na estrutura da narrativa. Evidentemente, o 

discente teria que interagir com textos narrativos, como a fábula “Os Urubus e os 

sabiás” (texto 01, anexo 05). Após revisitarmos tais conceitos, apresentamos o 

resultado obtido pelos estudantes quanto a essa habilidade:  

 

Figura 30 – Resultado do simulado, 5˚ ano -  D7 

6) No texto, o que gera o conflito é:

(A) a competição para eleger o melhor urubu.
(B) a criação de uma escola para formar aves cantoras.
(C) a criação de um concurso de canto para distribuir

diplomas.
(D) a invasão da floresta por um bando de pintassilgos

tagarelas.

Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do 
texto 

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos
que constroem a narrativa.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011)  
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 Considerando que a alternativa correta era a (D), ao observar os resultados, 

verificamos que 30% dos alunos demonstraram ter a capacidade de identificar os fatos 

que causaram o conflito ou a motivação que determinaram as atitudes dos 

personagens no texto, reconhecendo, assertivamente, os acontecimentos que 

desencadeiam os fatos na narrativa. Esse resultado deixou tanto os professores quanto 

nós surpresos, visto que a grande maioria dos alunos demonstrou ineficiência no 

reconhecimento de elementos da narrativa. Não desconsiderando, porém, a 

complexidade da atividade de leitura apregoada por esse descritor, arguimos os 

docentes quanto aos resultados, os quais se manifestaram, a exemplo, desse modo:  

 

[1]Professora, trata-se de um texto difícil [...], entretanto penso que a 
dificuldade não esteja relacionada ao texto, mas sim ao enunciado da 
pergunta [...] acho que tiveram dificuldade em saber o que significava a 
palavra conflito”. 
[2] “Se os alunos não relacionassem bem  o que se pede com as 
alternativas [...] com certeza assinalariam qualquer uma das opções[...] 
pois todas elas encontram-se no texto. 
 

De fato, o comando de uma questão deve promover o diálogo entre texto, aluno 

e alternativas, pois a existência de lacuna entre o que se pede e o que se deve 

responder pode, evidentemente, gerar uma má compreensão e o insucesso no 

momento da escolha da opção correta. Ao analisarmos o comando “No texto, o que 

gera conflito é”, vemos que a resposta pretendida era “(D) a invasão da floresta por um 

bando de pintassilgos tagarelas”. Para acertá-la, segundo o PDE – Prova Brasil (2011), 

seria necessário que os alunos compreendessem a “organização subjacente à 

interpretação do texto, ou seja, seria preciso compreender que o texto está dividido em 

partes e que cada uma das partes está relacionada a uma unidade semântica” 

(BRASIL, 2011, p. 45).Todavia, para que essa atividade se efetivasse com maior 

segurança, os professores deveriam explorá-las também na leitura de textos narrativos. 

Entretanto, mais do que saber que uma narrativa apresenta uma estrutura 

relativamente estável, que se configura pela presença de certos elementos, é 

necessário que o aluno compreenda com que sentido estes operam no texto. Desse 

modo, mostramos aos docentes que não basta dizer ao aluno que esse texto é 

pertencente ao gênero fábula, ou a outro gênero, é necessário explorar os elementos 

que fazem desse texto uma fábula e não um conto, por exemplo. A esse respeito, 

retomamos com os docentes a ordem metodológica do trabalho com os gêneros 

proposta por Bakhtin (2004), a qual perpassa desde as questões do conteúdo temático 
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até às relativas ao estilo e a estrutura composicional do enunciado. E com essa fala, 

concluímos mais uma ação de FC. 

 

3.1.5 Quinta ação de FC: resultados do simulado – D8, D12, D13, D14 e D10 
 
 

A quinta ação de FC ocorreu no dia 18 de outubro de 2011, contando com a 

participação de 35 professores e foi destinado às questões voltadas para os conteúdos: 

coesão e coerência, pontuação, recursos expressivos, e variação linguística. Esses 

conceitos são expressos nos seguintes tópicos consubstanciados por seus descritores: 

Tópico IV, D8 – Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos 

do texto, e  D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 

por conjunções, advérbios etc.; Tópico V, D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor 

em textos variados,  D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações;  Tópico VI, D10 - Identificar as marcas linguísticas 

que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

O encontro foi iniciado com a retomada do anterior, uma vez que os descritores 

elencados para esse dia davam continuidade aos conceitos já explorados. Partindo 

para o previsto, começamos a dialogar sobre o D8- Estabelecer a relação 

causa/consequência entre partes e elementos do texto. Nesse sentido, fomos 

pontuando aos professores que as habilidades inerentes a esse descritor são 

integrantes do Tópico IV – Coerência e Coesão no processamento do texto. Consoante 

ao documento norteador da Matriz de Referência da Prova Brasil - LP: 

 

Por meio de itens referentes a este descritor, pode-se avaliar a 
habilidade de o aluno reconhecer os motivos pelos quais os fatos são 
apresentados no texto, ou seja, as relações expressas entre os 
elementos que se organizam, de forma que um é resultado do outro 
(BRASIL, 2011, p. 46). 

 

Guiados por essa compreensão, apresentamos os resultados obtidos pelos 

alunos na questão referente a esse item, elaborada a partir gênero cartum  (texto 04, 

anexo 05), que focava a temática do desmatamento. 
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Figura 31 - Resultado do simulado,  5˚ ano - D8   

 D8 – Estabelecer relação causa /conseqüência entre
partes e elementos do texto.

 Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do
texto

Observando o Texto 2, é possível entender que,
em consequência da ação do homem:

(A) mais árvores estão sendo plantadas.
(B) mais máquinas estão sendo compradas.
(C) mais áreas de terra estão sendo devastadas.
(D) mais homens estão trabalhando.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 

 
Vislumbrando os dados projetados neste slide, pudemos, na interação, 

verificarmos que apenas cerca de 38% dos estudantes assinalaram a alternativa 

correta, ou seja, somente 26 alunos conseguiram estabelecer a relação 

causa/consequência entre partes e elementos do texto. Esse resultado nos fez refletir 

sobre as possíveis dificuldades dos alunos nessa questão. Inicialmente, partimos da 

seguinte indagação aos professores: o que se entende por estabelecer a relação 

causa/consequência em um texto? Em resposta, um comentário representativo da 

opinião dos docentes: 

 
Ah, “causa”, significa o motivo ou o que fez que acontecesse alguma 
coisa. E “consequência” está diretamente ligado à causa, isto é, todo 
fato é passível de uma consequência, que pode ser boa ou ruim. 

 
A fim de esclarecer esse questionamento, buscamos fundamentação no próprio 

PDE – PROVA BRASIL (2011) que nos diz: 

 
Entende-se como causa/consequência todas as relações entre os 
elementos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro. 
Para avaliar essa habilidade, pode se pedir ao leitor para reconhecer 
relações de causa e efeito, problema e solução, objetivo e ação, 
afirmação e comprovação, justificativa, motivo e comportamento, 
precondição, entre outras (BRASIL, 2011, p. 46). 
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 Explicamos em outras palavras, que podemos entender causa como a razão ou 

o motivo que faz com que algo exista ou aconteça, ou seja, aquilo que determina um 

acontecimento. Consequência, por sua vez, deve ser entendida como efeito, reação ou 

resultado provocado por algum fato, haja vista que todo ato sofre uma ação.  Dado 

esse esclarecimento passamos a observar como estava organizada a questão relativa 

ao D8 e as dificuldades apresentadas pelos alunos. Primeiro, recorremos à 

compreensão do gênero. Tratava-se de um cartum, que exigia do aluno a relação entre 

a linguagem verbal e não verbal. Relembramos aos professores, conforme abordado 

anteriormente, que o cartum se caracteriza por ser um texto que se utiliza de 

caricatura, colocando em discussão fatos sociais genéricos. Nesse sentido, os 

docentes concluíram que os alunos ao assinalarem as alternativas incorretas, teriam 

encontrado problemas na compreensão do texto, no caso, imagético que nem sempre 

era explorado na sala de aula. 

 A continuidade da ação deu-se com a discussão do D12, último descritor do 

Tópico IV. Nesse sentido,  aferimos que as habilidades avaliadas por esse descritor 

são voltadas para a identificação das relações de coerência (lógico-discursivas) 

estabelecidas no texto. Segundo o MEC (2011), todo e qualquer texto, independente da 

extensão, utiliza-se de expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 

advérbios e respectivas locuções – que originam e sinalizam relações de sentido 

(semânticas) de diferentes ordens.  

 Essa habilidade foi avaliada por meio de um texto, no qual foi solicitado ao 

discente o reconhecimento de uma determinada relação lógica-discursiva,  enfatizada, 

principalmente, por locuções adverbais. No caso da questão em análise, recorreu-se 

ao gênero fábula – Os Urubus e os sabiás (texto 01, anexo 05). Para elucidar as 

habilidades e competências requeridas pelos alunos por esse descritor, apresentamos 

os resultados e, na subsequência, a sua discussão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 
 

Figura 32– Resultado do simulado, 5˚ ano -  D12  

Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do texto
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc.

 Texto os urubus e os sabiás

04)No trecho “Não haviam passado por escolas de
canto porque o canto nascera com elas”, a
expressão em negrito dá ideia de:

(A) explicação.

(B) causa.

(C) lugar.

(D) tempo. 38
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Fonte: elaborado pela pesquisadora (2011) 

 

A partir dos resultados, pudemos perceber que, aproximadamente, 55% dos 

alunos, atingiram o objetivo proposto, índice satisfatório para o grau de complexidade 

desse descritor.  Nesse caso, atestamos aos docentes que os alunos que acertaram 

essa questão conseguiram estabelecer relações de sentido constituído por meio da 

coesão sequencial e marcada pela conjunção “porque”. Nesse sentido, compartilhamos 

da afirmação expressa no PDE- Prova Brasil que “reconhecer o tipo de relação 

semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 

fundamental para apreensão da coerência do texto” (BRASIL, 2011, p. 48). 

Consoante a essa assertiva, esclarecemos aos professores que esse tipo de 

relação (lógico-semântica) decorre do uso de conectivos que tem por função ligar os 

elementos. A conjunção é um desses conetivos e se presta a ligar palavras ou orações 

entre si a fim de concatenar ideias e formar, com elas, um texto coeso. Assim, o 

encadeamento de ideias em um texto se deve ao uso preciso das conjunções, uma vez 

que são elas responsáveis pelos elos necessários para formação de um todo [texto] 

coeso.  

E para o ensino, quais são as implicações desse entendimento? Mostramos aos 

docentes que o trabalho com a LP numa perspectiva sociointeracionista demanda uma 
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compreensão de gramática além do domínio das classes gramaticais, ou ainda, do 

conhecimento de terminologias ou nomenclaturas, isso, porque partimos do 

pressuposto de que o foco deve votar-se para as condições de seus usos e nos efeitos 

discursivos possibilitados pelo emprego de uma ou de outra regra. Trabalhar gramática, 

portanto, é identificar a articulação dos vários elementos da língua, na forma em que 

ela funciona e que sentidos essas provocam para o texto. Não estamos, porém, 

afirmando que a gramática normativa não deva ser ensinada, ou que questões de 

terminologia e nomenclatura devam ser deixadas de lado. Ao contrário, consideramos 

que essas questões precisam fazer sentido àquele que aprende.  

Nesse sentido, pregoamos que a concepção de linguagem interacionista e a 

perspectiva de leitura com foco no autor-texto-leitor pressupõem um ensino voltado 

para a atividade funcional, interativa, discursiva e interdiscursiva, como prática social 

situada e imersa na realidade cultural e histórica. Assim, pensar num trabalho com foco 

nas relações lógico-discursivas, habilidade abordada pelo D12, significava reconhecer 

os mecanismos de textualidade como operadores semânticos-discursivos que, bem 

concatenado, contribuem para a construção do sentido do texto. 

Caminhando para a análise dos últimos descritores passamos a explorar com os 

docentes o Tópico V – no qual vem imbricado dois descritores: D13 – Identificar efeitos 

de ironia ou humor em textos variados e D14 Identificar o efeito de sentido decorrente 

do uso da pontuação e de outras notações. Segundo o PDE- Prova Brasil (BRASIL, 

2011), esse tópico almeja a elaboração de questões que permitam avaliar se o aluno, 

ao ler diferentes gêneros discursivos, consegue perceber como os recursos 

expressivos contribuem na produção de sentido, ou seja, para o processo de 

significação. Dado o objetivo ao presente tópico, coube-nos mostrar aos professores o 

que se compreende por recursos expressivos, ou seja, estão atrelando a recursos que 

expressam sentidos variados, como: os sinais de pontuação (reticências, exclamação, 

interrogação, etc.) e as notações léxicas (negrito, itálico, etc.). Tais marcas se revelam 

mais que elementos morfológicos, haja vista que adentram na arena fértil das 

significações, isto é, os “recursos expressivos possibilita uma leitura para além dos 

elementos superficiais do texto e auxilia o leitor na construção de significados” 

(BRASIL, 2011, p. 49).     

Nesse sentido, ratificamos aos professores que cada gênero possui uma 

organização relativamente estável, cabe a nós, interlocutores, o seu domínio para 

podermos usufruir do discurso construído historicamente e compreender as intenções e 



187 
 

 
 

as ações nele imbricadas. A exemplo, citamos a propaganda, que solicita do leitor, para 

uma compreensão ativa, o domínio dos variados recursos expressivos utilizados em 

sua tessitura textual. Mas que recursos são esses? Esse gênero utiliza, abusivamente, 

de tamanhos e formatos variados de letras, diferentes tonalidades, imagens, diferentes 

notações léxicas, entre outros elementos que exigem do leitor a atenção e o 

conhecimento para perceber os efeitos de sentidos deles provocados.  Constatamos, 

portanto, que a habilidade entrelaçada por esse tópico é a percepção de como esses 

elementos constroem a significação na situação comunicativa em que se apresentam. 

Dado o exemplo da propaganda, indagamos os professores: que outros gêneros 

também se caracterizam pela utilização de variados recursos expressivos? Assim, a 

partir da mediação, nominaram alguns: (a) Histórias em quadrinhos; (b) poemas; (c) 

anúncios; (d) charges e cartum;  (e) piadas, etc. Mais do que nominar, nosso objetivo 

naquele momento era ampliar a compreensão sobre o tópico em discussão. Com isso, 

pretendíamos assegurar o entendimento, por exemplo, do emprego da vírgula (pausa 

para a respiração): seu uso só pode ser compreendido plenamente em análise ao lócus 

de ocorrência, uma vez que, a vírgula não é meramente um sinal de pontuação, mas 

sim um recurso linguístico necessário à (re)construção do(s) sentidos no/do texto. 

Para elucidar como tais habilidades se estruturam, partimos para a explanação 

do D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, verificando, os 

resultados obtidos pelos alunos nesse descritor que recorreu ao texto 05 (anexo 05) 

para a sua exploração: 

Figura 33 – Resultado do simulado, 5˚ ano - D13 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

15) O que confere humor a esta tirinha?

(A) as marcas de sujeira das mãos do Cascão no chão.
(B) os balões com as falas das personagens.
(C) a expressão facial da mãe limpando o chão.
(D) as gotas de suor próximo da mãe. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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 O D13 parte do pressuposto de que a compreensão e o reconhecimento de 

expressões ou de outros recursos que criam efeito de ironia ou humor precisam ser de 

domínio do leitor para que a interação entre autor-texto-leitor seja de fato cumprida. 

Desse modo, mostramos aos docentes que  

 

A forma como as palavras são usadas ou a quebra na regularidade de 
seus usos constituem recursos que, intencionalmente, são mobilizados 
para produzir no interlocutor certos efeitos de sentido. Entre tais efeitos, 
são comuns os efeitos de ironia ou aqueles outros que provocam humor 
ou outro tipo de impacto. Para que a pretensão do autor tenha sucesso, 
é preciso que o interlocutor reconheça tais efeitos. Por exemplo, na 
ironia, o ouvinte ou leitor devem entender que o que é dito corresponde, 
na verdade, ao contrário do que é explicitamente afirmado (BRASIL, 
2011, p. 50).  
 

 Em atenção aos dados vislumbrados na figura 32 observa-se, que 47 alunos 

optaram pela resposta correta, o que corresponde, aproximadamente, a 68% do total 

de alunos respondentes. Dados esses que assinalam que  a maioria dos alunos 

conseguiram identificar as marcas que conferiram humor a tira.  

 Uma questão aparentemente simples, contudo, 24 alunos não obtiveram êxito. O 

que poderia ter sido obstáculo de leitura, nesse caso, para esses alunos? Destacamos 

a seguinte manifestação de uma professora: 

 

 [...] eu confesso,tenho muita dificuldade em trabalhar com as histórias 
em quadrinhos [...] não consigo entender o que esses sinais significam 
no texto [...] preciso aprender ainda muito para ter segurança e trabalhar 
melhor com os meus alunos.  

 

Compreendemos, nesse sentido, que o desvelamento do implícito, do 

subentendido, oferece um grau de complexidade maior e, por conseguinte, exige do 

professor segurança  daquilo que se propõem a trabalhar. Portanto, acreditamos que, 

apesar das lacunas deixadas pela formação inicial em nós (professores), quanto à 

capacidade e à competência leitora, cremos que a FC possa  trazer à tona questões e 

reflexões sobre a nossa prática, como contribuir na (re)construção de novos 

conhecimentos.  

 O próximo passo, da FC, concentrou-se sobre o descritor D14 - Identificar o 

efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Explicamos 

para os professores que, por meio desse descritor, buscava-se avaliar se o aluno 

conseguiria reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de sinais de pontuação 
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e/ou mecanismos de notação. Para exemplificarmos o que foi solicitado, apresentamos 

o resultado da questão abordada no simulado, conforme o slide seguinte: 

 
Figura 34 – Resultado do simulado, 5˚ ano - D14   

D14 –Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 

Tópico V: Relações entre recursos expressivos e
efeitos de sentido

05) No trecho: “Não, assim não pode ser. Cantar sem a
titulação devida é um desrespeito à ordem.” Pode-se
afirmar que a aspa foi utilizada com a finalidade de:

(A) marcar a fala da personagem.
(B) destacar a frase no texto.
(C) indicar a fala do narrador.
(D) identificar a moral da história. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011)  

 
 Nesse item, os alunos deveriam demonstrar habilidades para reconhecer a 

função das aspas no texto base, isto é, na fábula “Os urubus e os sabiás (texto 01, 

anexo 05).  Conforme  é notório,  o percentual de acerto foi muito baixo. Apenas 23% 

dos alunos conseguiram perceber o efeito de sentido das aspas no texto em foco. 

Antes de tecermos algumas considerações acerca desse resultado, convidamos os 

professores a conjecturar por que a baixa taxa de acerto. Em unanimidade, os 

docentes se manifestaram que quando ensinam o uso desse sinal gráfico (aspa), lhe 

atribuem a função de destacar palavras, sejam elas no sentido figurado ou de origem 

estrangeira e não a relacionassem com o discurso direto. De fato, concordamos com os 

professores quanto a essa regra da gramática normativa, porém, numa perspectiva 

discursiva, o uso desse recurso não se limita a essa valoração. Desse modo, no trecho, 

retirado da fábula, que constitui o comando  “Não, assim não pode ser. Cantar sem a 

titulação devida é um desrespeito à ordem”, esperava-se que o aluno reconhecesse as 

aspas como um mecanismo linguístico-discursivo que, nesse caso, tinha por pretensão 

“(A) marcar a fala do personagem”. Logo, o leitor deveria retornar ao texto e perceber 
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que elas estariam sendo empregadas em substituição a outro sinal que, dependendo 

do contexto, assume a mesma função. Estamos falando do travessão.  

 Guiados pelas ponderações dos docentes, percebemos que ainda ecoam, no 

ensino de LP,  a visão estruturalista da língua, em que as regras são tomadas em 

detrimento do uso.  Tal fato nos deixou apreensivas, fazendo-nos retomar conceitos e 

explicações anteriores acerca do gênero, agora olhando para a pontuação e outras 

notações, como para o trabalho de análise linguística. Assim, explicamos que o 

domínio das regras de pontuação e do emprego delas, conforme a gramática normativa 

, não é suficiente para que o sujeito as empreguem corretamente em suas produções . 

Nossa intenção era que o professor compreendesse que a pontuação, nesse caso, não 

é um objeto de conhecimento “fixo”, haja vista que depende, entre outros fatores, das 

especificidades de cada gênero discursivo. Nesse sentido, podemos dizer que, em 

relação aos sinais de pontuação característicos das fábulas, observamos que, além de 

pontos e vírgulas, tendem a aparecer outros sinais relacionados à notação do discurso 

direto. Como os diálogos são bastante frequentes nesse gênero, comumente 

encontramos sinais como dois pontos, travessão, ponto de interrogação, exclamação, 

reticências e aspas.  Dessa forma, afirmamos que: 

 
[...] a pontuação não pode ser tratada de forma dissociada dos gêneros 
textuais nos quais ela aparece, pois os diversos gêneros que circulam 
na sociedade apresentam propriedades gramaticais, textuais e sócio-
discursivas distintas, que influenciam tanto na escolha como o emprego 
dos sinais de pontuação (SILVA, 2000, p. 166). 
 

   Rumo às discussões finais, adentramos na abordagem do último tópico da 

Matriz de Referência da Prova Brasil – Tópico VI: “Variação Linguística, 

consubstanciado pelo descritor D10- Identificar as marcas linguísticas que evidenciam 

o locutor e o interlocutor de um texto. Conforme discutido no capítulo anterior dessa 

dissertação,  subseção 2.3.1.1.6, esse tópico reúne habilidades quanto à identificação 

do locutor (quem fala) e interlocutor (para quem fala) do texto pelas marcas linguísticas 

deixadas na superfície textual.  Desse modo, ao avaliar o aluno quanto ao domínio das 

variações linguísticas presentes na sociedade, as habilidades apregoadas por esse 

tópico partem do pressuposto de que a língua não se materializa como um sistema 

invariável e uniforme, mas sim, como um complexo emaranhado de possibilidades 

discursivas definidas na e pela interação social. Assim, admitir a existência de usos 

linguísticos diferentes, é conceber a língua numa dimensão social, histórica e 

ideológica, haja vista que nos apropriamos da linguagem a favor de uma dada situação 
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comunicativa, ou seja, os diferentes usos da linguagem decorrem do querer dizer do 

locutor/interlocutor (formal ou informal). Distante de desconsiderarmos a existência de 

uma variedade padrão da língua, o que pretendíamos com essa explicação era que os 

professores compreendessem que dentro de cada grupo social ou de cada esfera de 

comunicação existe variabilidade no uso da língua. Essa mobilidade linguística, muito 

questionada pelos estudiosos pragmatistas, dá-se mediante as influências sociais 

externas, a exemplo: fatores geográficos,  históricos, sociológicos, técnicos e 

econômicos. A esse respeito, os PCN, documento norteador da elaboração da Matriz 

de Referência da Prova Brasil, nos diz que quando se fala em LP, está se falando em 

uma unidade que se constitui de muitas variedades e destacam ainda que “em um 

mesmo espaço social convivem mescladas diferentes variedades linguísticas, 

geralmente associadas a diferentes valores sociais” (BRASIL, 1998, p.29).  

 É fato, portanto, que ao interagirmos mediados pela linguagem oral ou escrita,  

temos a possibilidade de identificar quem fala e a quem se dirige o discurso. Tal 

abertura nos é dada por meio da forma com o pronunciamos as palavras foneticamente 

(ritmo, entonações, acentos sotaque, etc.), fatores que revelam nossa identidade e 

proveniência cultural, econômica e geográfica. Essa infixidez da língua também é 

percebida pela escolha lexical dos interlocutores. Cada esfera da atividade humana 

reúne modos de dizer próprios da sua área de atuação/interação.   Adiante passamos a 

discussão do D 10. 

Figura 35  – Resultado do simulado, 5˚ ano - D10   

 Tópico VI – Variação Linguística
 D10 – Identificar as marcas linguísticas que

evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

11) É correto afirmar que o texto 1 pretende
atingir possíveis leitores:

(A) do Jornal A Folha de São Paulo On-Line.

(B) da revista National Geographic.

(C) do Jornal local.

(D) do jornal televisivo. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011) 
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 O texto base que contemplou esse descritor foi o texto 03  “Desmatamento 

cresce 8% na Amazônia” (anexo 05). Antecipado à discussão dos resultados, 

solicitamos aos professores a identificação do gênero e a esfera de circulação, por 

considerarmos que a ciência dessas informações eram necessárias à compreensão 

posterior. Coletivamente, os docentes chegaram à conclusão que se tratava de uma 

notícia e, por conseguinte, pertencia à esfera jornalística. Esse reconhecimento foi 

garantido, segundo os docentes, por marcas deixadas na própria superfície do texto, 

tais como: título, formato, temática, autoria, suporte e linguagem.  

 Em observância à atividade do simulado, esperava-se que o aluno fosse capaz 

de retornar as sentenças presentes nas alternativas, e identificar quais marcas 

poderiam demarcar os possíveis interlocutores/leitores desse texto. Apesar das 

alternativas (B) da revista National Geographic; (C) do Jornal local e (D) do jornal 

televisivo, não estarem presentes na superfície da notícia, aproximadamente 86% dos 

alunos não obtiveram êxito nessa questão.  Provavelmente, os discentes que 

consideraram uma dessas como correta tiveram dificuldade em recuperar essa 

informação no texto. De fato, apenas 14% dos alunos foram capazes de reconhecer a 

alternativa (A) do Jornal A Folha de São Paulo On-Line como a opção certa. Embora a 

resposta estivesse claramente no texto, percebemos, pelo resultado apresentado, que 

os alunos não desenvolveram a habilidade requerida pelo D10. Um percentual 

baixíssimo de acerto, o que denota pouca familiaridade com o gênero notícia, como 

também com o exercício de identificação de marcas de autoria e de interlocução.  

 Mas de que forma os alunos poderiam encontrar a alternativa correta? Essa foi a 

questão que lançamos aos professores, na tentativa de que eles percebessem que a 

autoria (locutor/interlocutor), nesse texto, independia de um conhecimento profundo 

sobre o jornal Folha de São Paulo ou ainda sobre o autor/colunista Carlos Ângelo. 

Bastava um retorno à materialidade linguística para extrair a referência apresentada 

logo abaixo da notícia pelo endereço eletrônico:“http:// 

www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007 u337678.shtml”, na qual é possível 

identificar de que se trata de um texto destinado aos leitores desse jornal. Ademais, 

além dessa marca de autoria, o aluno poderia ainda assinalar corretamente se 

estabelecesse uma relação entre a informação registrada abaixo do nome do colunista 

[Carlos Angelo] “Editor de Ciência da Folha de S. Paulo On-Line”(grifo do original) e a 

alternativa correta. 
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 Finalizando o trabalho proposto para esse dia, como também encerrando às 40 

horas de formação ministradas por nós, nesse município, no ano 2011, realizamos uma 

atividade prática (anexo 11) com o objetivo de analisar se houve compreensão ou não 

dos descritores explorados nesse dia. Assim, pedimos que os docentes elaborassem 

questões de leitura que contemplassem os descritores: D8, D12, D13, D14 e D10.  No 

momento da realização da atividade, muitas foram as dúvidas e os comentários. 

Contudo, damos destaque nesse espaço, à seguinte constatação de um dos 

participantes: 

 

Professora, é engraçado como tudo parece fácil quando alguém está 
explicando determinado assunto [...], mas quando temos que pensar e 
produzir as atividades é que sentimos dúvidas e insegurança.  

 

Pertinente foi à colocação da docente, que levanta uma problemática evidente 

no dia a dia da sala de aula: o saber fazer pedagógico. Nesse sentido, afirmamos que 

antes, porém, de ter o domínio de como elaborar uma atividade seguindo os princípios 

aqui explorados, necessitamos ter clareza da teoria que guia a nossa prática. Por isso, 

defendemos que a FC deve garantir aos docentes a reflexão sobre sua ação 

pedagógica a partir do binômio teoria e prática, pois, para chegarmos onde queremos, 

precisamos necessariamente saber quais caminhos trilhar. Isso, só pode ser 

assegurado a partir dessa relação, caso contrário, estaremos como diz muitos 

professores, “atirando para todos os lados” sem saber ao certo o que iremos acertar. 

Enfim, às 40 horas trabalhadas com o tema LEITURA na FC nos permitiram 

aproximar ainda mais desse grupo de professores e conhecer suas dúvidas, 

inseguranças e (des)conhecimentos em termos de conteúdos,  bem como ter um 

contato mais próximo com sua realidade profissional. 

Embora fossem interessados, motivados e comprometidos com a educação de 

seus alunos, contexto social, econômico, político e educacional que os envolvia não 

contribuía para o seu desenvolvimento pleno e nem estimulava seu crescimento 

profissional.  

Assim como se mostraram seguros para discutir conceitos científicos em alguns 

momentos, em outros revelaram uma fragilidade muito grande para lidar com 

determinados conteúdos. A leitura, nesse cenário, era compreendida, 

predominantemente, como uma atividade de decodificação o que, de certa forma, 

poderia estar contribuindo com o índice do IDEB, tendo em vista a concepção de leitura 

adotada pelo instrumento avaliativo Prova Brasil. 
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Por mais que tenhamos  dedicado 40 horas para refletirmos sobre a leitura e/na 

Prova Brasil, temos consciência que esse tempo foi insuficiente. Assim, defendemos 

ainda mais, uma proposta de FC, que passa garantir, paralelamente ao exercício 

docente, estudos, reflexões e aprofundamentos a fim de que o professor seja melhor  

subsidiado em seus conhecimentos. 

Diante das constatações reveladas nos momentos de interação, persiste a 

dúvida: a formação continuada pode interferir na ação pedagógica? De que forma? 

Quais as implicações da concepção de leitura do professor na sua ação pedagógica? 

É o que tentamos responder no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: EM BUSCA DE ALGUNS INDÍCIOS DA 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
 
 

Só minha posição exotópica, que me dá um excedente de 
visão em relação ao outro, pode me levar a compreendê-lo 
com sua relação a mim no acontecimento singular do ser.  

Bakhtin 
 

 

Após discutirmos, ao longo dos capítulos anteriores, o referencial teórico que 

embasa essa investigação, assim como os dados coletados por meio das ações de 

formação oferecidas aos professores do município de Diamante do Sul  (capítulo 3), 

pretendemos, neste espaço cotejar os pressupostos teóricos aqui assumidos com os 

dados levantados em nossas investigação.  

A fim de melhor vislumbrar esses dados, assim o fazemos: i) análise dos dados 

gerados por meio da entrevista semiestruturada com grupo focal aplicada a professores 

de 5˚ ano (seção 4.1); ii) análise dos dados coletados por meio da observação 

participante (seção 4.2); iii) e por fim,  lançamos o olhar sobre o Plano de aula do 

professor na tentativa de observar a articulação entre o discurso assumido pelo 

docente durante a observação participante em relação à leitura  e o registro realizado 

nesse documento (seção 4.3). 

A perspectiva que assumimos conforme exposto no capítulo 1 dessa dissertação 

assenta-se no campo da LA, uma vez que tomamos como espaço real de interlocução, 

a sala de aula. Nesse sentido, assumimos e concordamos com os estudos de Moita 

Lopes (1996), os quais assinalam que o ambiente da sala de aula é o lugar real, 

transparente, do resultado da interação entre os significados do professor e dos alunos 

na tentativa de construção de um contexto mental comum. Por assim 

compreendermos, nessa investigação as reflexões se sustentam nos estudos 

etnográficos, delineamento de pesquisa que contempla uma abordagem qualitativa,  

sustentada também por dados quantitativos.  O olhar que laçamos aos sujeitos é 

interpretativista-crítico, haja vista que os dados são observados e discutidos a partir do 

contato interativo que tivemos com os sujeitos participantes.  Tal relação interativa 

proporcionou-nos a compreensão da subjetividade dos sujeitos e a complexidade da 

situação examinada. 
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4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: UMA ANÁLISE DOS DADOS 

 
A entrevista semiestruturada com grupo focal (apêndice 1)66, um dos 

instrumentos de geração de dados dessa pesquisa,  contou com a participação da 

totalidade (4) dos professores, que naquele momento atuavam, com turmas de 5˚ ano 

no município de Diamante do Sul.  O critério que moveu nossa escolha, como já 

esclarecido, deve-se ao fato de julgarmos, a princípio, a proximidade maior desses 

docentes com o instrumento avaliativo “Prova Brasil” e, por conseguinte, mesmo que 

indiretamente, com as concepções de linguagem e de leitura subjacentes a essa 

avaliação. Ademais, cabe-nos informar que os dados coletados por meio da entrevista 

foram anteriores aos momentos de formação, uma vez que as respostas dadas pelos 

docentes aos questionamentos também guiariam o planejamento dos momentos de 

formação.  

Em função do objetivo investigativo, qual seja “compreender como a formação 

continuada interfere nas ações pedagógicas de leitura com professores de 5º ano do 

Ensino Fundamental” e ainda na tentativa de responder aos questionamentos iniciais 

dessa pesquisa “A formação continuada pode interferir na ação pedagógica? De que 

forma? E ainda: Quais as implicações da(s) concepção(ões) de leitura dos professores 

nas ações pedagógicas?”, julgamos importante estruturar a entrevista com alguns 

questionamentos básicos que pudessem guiar  tanto as ações de formação 

posteriores, como revelar a compreensão dos professores participantes sobre o 

trabalho em LP, em especial, em relação à leitura. Desse modo, a composição da 

entrevista deu-se a partir de 16 interpelações básicas (apêndice 01), as quais, à 

medida que iam sendo respondidas, deram abertura à discussão de outras questões.   

 Por questões éticas, optamos pela não utilização dos nomes dos participantes. 

Portanto, as informações apresentadas nas entrevistas correspondem aos informantes 

P1, P2, P3, e P4. O primeiro bloco de perguntas diz respeito ao perfil dos professores 

entrevistados, o qual tem a priori o objetivo de apresentar os sujeitos como também de 

coletar dados que possam corroborar com a análise das demais questões, pois 

conhecer os sujeitos que enunciam e seu contexto de atuação é fundamental para que 

possamos compreender as condições nas quais os enunciados são proferidos, haja 

vista que:  

                                                
66

 A transcrição da entrevista semiestruturada tem por base as orientações de Marcuschi (2003). 
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 Nós agimos à luz de uma leitura da realidade que fornece ao nosso 
comportamento uma resposta apropriada para perceber a situação. 
Essa posição coloca a semiótica no âmago da relação entre o sujeito 
psicológico e a realidade: o mundo é um ambiente visto com significado 
e a trajetória do comportamento do sujeito é determinada pela 
significação que este sujeito tem do mundo. O sujeito age e a sua ação 
é descrita através de palavras que dão significado à ação, à luz da 
interpretação subjetiva da situação (Freitas, 2003, p. 28). 

 

 A esse respeito, por meio dos dados coletados nesse primeiro contato com os 

entrevistados, pudemos observar informações referentes à: (a) Nome; (b) Idade; (c) 

Formação; (d) graduação; (e) Pós-graduação; (f) Tempo de magistério; e (g) Tempo de 

serviço na unidade escolar atual. Com base na videogravação67 e a fim de vislumbrar 

esses dados, apresentamos o seguinte quadro sinóptico: 

 

Quadro 10 -  Perfil dos professores entrevistados 

Nome  Idade Série que 
leciona e 

local 

Tempo 
de 

serviço 

Tempo de 
docência 
na Inst. 
Escolar 

atual  

Formação 
inicial 

Instituição Esp. 
Lato 

sensu 

Institui
ção 

P1 56 
anos 

5˚ ano 
Trabalha 
na zona 

rural. Atua 
em turma 

multisseria
da 

36 
anos 

19 anos Normal 
Superior- 

IESDE 

EaD – 
Privada 

Não Não 

P2 37 
anos 

5˚ ano 
Trabalha 
na Escola 
Central, 

em turma 
seriada 

12 
anos 

12 anos Normal 
Superior - 

IESDE 

EaD – 
Privada 

Psicoped
agogia 

EaD – 
Privada 

P3 37 
anos 

5˚ ano 
Trabalha 
na zona 
rural em 

sala 
multisseria

da 

19 
anos 

19 anos Normal 
Superior - 

IESDE 

EaD – 
Privada 

Psicope
dagogia 

EaD – 
Privad

a 

P4 37 
anos 

Trabalha 
na Escola 
Central, 

em turma 
seriada 

18 
anos 

15 anos Normal 
Superior - 

IESDE 

EaD – 
Privad

a 

Educação 
especial 

Presen
cial- 

privada 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, pautado na entrevista semiestruturada (Apêndice 1). 

                                                
67

 (Disponível em:C:\Users\Cliente\Videos\PESQUISA MESTRADO DIAMANTE DO SUL\entrevista 
semiestruturada Lauciane.mpg. Gravado em 04 de maio de 2011. 
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Antes, porém, de adentrarmos na discussão do tocante à caracterização dos 

sujeitos,  fazemos uma breve contextualização do contexto educacional de Diamante 

do Sul, informações essas que nos auxiliarão na compreensão dos dados vislumbrados 

por esse quadro.  

 O município de Diamante do Sul possui, de acordo com dados obtidos junto ao 

IBGE (2011), 3.510 habitantes. Com um total de 377 (PARANÁ, 201068) alunos no 

Ensino Fundamental I e sob a jurisprudência do Núcleo Regional de Educação de 

Laranjeiras do Sul, o município atende os alunos da rede municipal em três escolas: 

Escola Rural Municipal Princesa Isabel69, Escola Rural Municipal Cecília Meireles70 e 

Escola Municipal Edirce Nenevê de Carvalho71. O quadro do magistério na esfera 

municipal é composto por aproximadamente 30 professores72, distribuídos em 

diferentes funções: professor regente de turma, professor de reforço, professor de 

informática, coordenador pedagógico e  diretor da instituição.  

 Perscrutando essas informações, verificamos que dentre os professores 

entrevistados, P1 e P3 trabalham em escolas rurais do município, ou seja, Escola Rural 

Municipal Princesa Isabel e Escola Rural Municipal Cecília Meireles, respectivamente. 

Pelas especificidades das escolas localizadas no campo, observamos que essas duas 

instituições possuem turmas bisseriadas ou multisseriadas, isto é, a presença de duas 

ou mais séries no mesmo espaço e sob a mediação do mesmo professor. 

Reconhecemos, nesse sentido, a complexidade do trabalho solicitada ao docente, o 

qual necessita dividir o seu “tempo didático” dentre as diferentes séries e 

peculiaridades emergentes às suas turmas. Contudo, mesmo diante das dificuldades, 

observamos que tanto P1 quanto P3 têm 19 anos de atuação docente na instituição 

que ora lecionam.  

 Já os professores P2 e P4 trabalham na Escola Municipal Edirce Nenevê de 

Carvalho, instituição essa localizada no centro do município e que atende alunos 

também da localidade rural, porém concentram maior atendimento à zona urbana.  

Com um número aproximado de 263 alunos (PARANÁ, 2010) entre os dois períodos 

(matutino e vespertino), tal escola se organiza com turmas seriadas. Não diferente aos 
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 Disponível em:http://www.sine.pr.gov.br/setp/crt/ipardes/indice/perfildosmunicipios/diamante dosul.pdf 
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 A Escola Rural Municipal Princesa Isabel localiza-se na Comunidade de Vila União, a 8 km da sede do 
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 A Escola Municipal Edirce Nenevê de Carvalho localiza-se na sede do município e possui 263 alunos. 
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 Número relativo ao ano de 2011. 
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professores citados anteriormente, P2 e P4 possuem um longo tempo de permanência 

na instituição em que, na ocasião, encontram-se lotados: 12 e 15 anos 

respectivamente. 

 Um dado que merece destaque em nossa análise, o qual pode ser vislumbrado 

pelo quadro 10 refere-se à formação inicial dos docentes entrevistados. Observamos 

que, curiosamente, ambos os professores possuem formação na modalidade Normal 

Superior, a distância. Essa tendência aligeirada de formação inicial adentrou o cenário 

brasileiro em meados de 1990, com a implementação de políticas educacionais que 

exigiam do profissional da educação, em exercício na docência, a qualificação em nível 

superior.  A fim de cumprir com tais exigências, entre o período de 2004 a 2006, os 

municípios, em especial, da região Oeste do Paraná aderiram ao Programa Especial de 

Capacitação para Docentes, ofertado por meio da parceria entre a Inteligência 

Educacional e Sistemas de Ensino (IESDE), a União dos Dirigentes Municipais de 

Educação no Paraná (UNDIME - PR) e a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu 

(VIZIVALI). Era um curso semipresencial, por meio de tutoria e aulas virtuais. Não 

distante dessa realidade, os professores de Diamante do Sul viram nessa modalidade 

de formação a possibilidade de ingressar em um curso superior e, com isso, além de 

contribuir para a sua formação profissional, cumprir às exigências legais inerentes à 

função docente. A adesão quase totalitária dos docentes a essa formação deve-se, 

talvez, ao fato do município pesquisado ser de pequeno porte e não haver  

universidades ou faculdades que pudessem suprir essa carência de formação inicial 

[superior] presencial.  

 Desse modo, os docentes frequentaram e cumpriram com todos os créditos 

solicitados por esse programa de formação, contudo, os alunos dele egresso não 

receberam a certificação. Essa problemática foi gerada pelo fato do curso de formação 

Normal Superior à Distância do IESDE/VIZIVALI não ter o reconhecimento do MEC 

para o seu funcionamento. Apesar da inexistência de diploma de conclusão do curso, 

muitos professores, como é o caso do P2, P3 e P4, conseguiram ingressar em cursos 

de Especialização (Lato Sensu) em Instituições Superiores Privadas do estado do 

Paraná como podemos vislumbrar no quadro 10 Sabemos que essa realidade não se 

restringe a esse município ou aos docentes participantes dessa pesquisa, mas a 35 mil 

professores que aguardam, desde 2007, a legalização dessa situação.   

 Traçado um breve perfil dos professores participantes dessa pesquisa e da 

entrevista semiestruturada, passaremos, adiante, à discussão e análise dos dados 
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coletados por meio do seguinte roteiro prévio,focando-se, agora, mais especificamente 

na leitura.  

 O que é leitura para você? 

 O que é ser um (bom) leitor? 

 Como você faz a avaliação da capacidade leitora de seus alunos? 

 Sabendo que a Prova Brasil se estrutura sobre o foco da leitura, que fatores 

estariam gerando dificuldades para os alunos atingirem um índice satisfatório no 

IDEB?  

Defendemos a relevância desses questionamentos, uma vez que o nosso 

interesse principal na seleção desse instrumento de geração de dados – entrevista 

semiestruturada com grupo focal -  era buscar indícios ou afirmações em relação às 

concepções de linguagem e de leitura reveladas na/pela fala dos docentes 

investigados. 

Desse modo, ao interpelar os informantes com a primeira indagação – O que é 

leitura para você?  - a intenção era verificar a concepção de leitura revelada durante 

essa interação. Se esses compreendessem a linguagem como instrumento de 

comunicação e, ainda, a leitura com foco no texto, seria natural encontrar, em seu 

discurso, expressões como “ ler é saber decodificar” ou “ ler é saber identificar as 

palavras e estruturas do texto”. Entretanto, caso as orientações do ensino e do 

professor estivessem respaldadas na concepção sociointeracionista de linguagem e na 

leitura como interação autor-texto-leitor, transpareceria expressões na sua fala como 

“ler é ter a possibilidade de dialogar com o texto” e “ler é construir sentido”.    

Em resposta à primeira questão escolhida para o estudo da compreensão sobre 

de leitura, os docentes teceram os seguintes comentários:  

 
P1 - Olha essa é uma pergunta muito complexa... mas eu acho assim, a 
leitura é um ato de exercício de cidadania por que através da leitura a 
gente pode compreender o mundo . Então a leitura pode ser tanto 
através da escrita como  visual. Então ela vai bem além) ela quer a 
formação de um aluno crítico capaz de se (relacionar ) com a 
sociedade, de interpretar diferentes textos da sociedade em que 
ele vive na interação conjunta social. 
 
P2 – Leitura é tudo né... seria uma leitura do mundo da vida assim estar 
informado ... com a situação com o local né.. ler é tudo ... sem leitura 
você não consegue você não tem conhecimento... a leitura possibilita 
instruir passar instrução diverte também né informa...depende depende 
a situação né.. mas eu vejo assim a função principal é a instrução ela 
instrui né.. através dela a gente pode buscar informações.. 
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P3 leitura é a gente estar sempre buscando conhecimento pra ta 
passando para o aluno assim ... como a gente trabalha ne o currículo da 
AMOP a gente esta trabalhando aquelas Sequências Didáticas ne.. 
Assim né o conhecimento de / ampliando o conhecimento de mundo.. a 
leitura possibilita ampliar os meus conhecimentos  de mundo e pra 
passar também pro meu aluno ne através da leitura. 
 
P4 Pra mim leitura é tudo é  o aluno precisa de leitura ler e interpretar  
porque só ler ... só decodificar ali não saber  o que . Esta lendo não é ler 
então pra mim leitura é isso. É tudo na vida da pessoa saber ler e saber 
o que esta lendo. 

 

 Há de se destacar que tanto P1 quanto P2 e P3, trazem a tona o discurso dos 

documentos oficiais, nesse caso, mais especificamente do CBEPM, no que tange a 

leitura. Nesse sentido, percebe-se que P1 apresenta um conceito de leitura com 

indícios que se aproximam da concepção sociointeracionista, de modo a superar a 

visão mecanicista, cuja característica reside em codificar e decodificar sinais gráficos. 

Para P1 a leitura é um ato de exercício da cidadania, pois, por meio dela, tem-se a 

possibilidade de compreender o mundo.  Para o docente, a leitura ultrapassa os limites 

apregoados pela visão estruturalista de língua(gem), haja vista que a considera na 

formação social dos indivíduos. Compreende que é por meio da leitura que podemos 

formar cidadãos críticos, uma condição indispensável ao exercício da cidadania, na 

medida em que o sujeito tem a possibilidade de compreender as inúmeras vozes que 

se manifestam no contexto social e agir mediados por esse entendimento, ou seja, para 

um exercício ativo da cidadania, é necessário reconhecer o seu papel na sociedade, 

inserir-se criticamente na realidade. 

 Outro aspecto revelado por P1 e que merece destaque é a expansão do 

conceito de leitura revelada na fala: “Então a leitura pode ser tanto através da escrita 

como visual”.  Nesse excerto, vemos que há uma compreensão ampliada que aponta 

para a leitura não apenas como mero mecanismo de desvelamento dos sinais gráfico 

presentes no texto. Ao considerar os signos  não verbais, o professor evidência que a 

formação de sujeitos leitores implica na capacidade de conviver e compreender as 

diferentes linguagens e, nesse caso, na capacidade de utilizar textos verbais e não 

verbais como instrumentos indispensável à sua participação efetiva na realidade social 

em que se encontram inseridos. Para tanto, a compreensão de que as práticas de 

leitura não se restringem a materiais escritos – texto verbal -  é fundamental  numa 

sociedade em que a presença e o apelo pelos recursos visuais se faz cada vez mais 

presente. Portanto, o domínio dos diferentes tipos de linguagens e de seus recursos 
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significativos é imprescindível no momento da interação nos mais diversos campos da 

atividade humana.  

  Ainda em relação à concepção de linguagem e de leitura do P1,  evidenciamos 

o comentário:  “Então ela vai bem além ela quer a formação de um aluno crítico capaz 

de se (relacionar) com a sociedade, de interpretar diferentes textos da sociedade em 

que ele vive na interação conjunta social”. Tais palavras indicam uma tentativa do 

informante em se aproximar da concepção interacional da língua (KOCH e ELIAS, 

2010), por meio da qual o sujeito/leitor, ao interagir com o autor e o texto, amplia seu 

conhecimento de mundo e, consequentemente, sua inserção social.  Essas evidências 

podem ser demarcadas pelas expressões “um aluno crítico capaz de se (relacionar ) 

com a sociedade”, e ainda, “interpretar diferentes textos da sociedade em que ele vive 

na interação conjunta social”, as quais levantam dois pontos fundamentais da leitura 

com foco no autor-texto-leitor: (a) interação entre sujeitos e (b) interação com textos 

que circulam socialmente. As afirmações nos conduzem à compreensão de que, para 

P1, a leitura, além de ser uma atividade interativa entre os diferentes 

sujeitos/elementos  do discurso – autor-texto-leitor -, é concebida como uma prática 

social. O entendimento que ora P1 deixa transparecer dialoga com o que Kleiman 

(1996) advoga, “quanto à concepção de leitura [...] consideramos esta uma prática 

social que remete a outros textos e outras leituras” (KLEIMAN, 1996, p. 10). Da mesma 

forma, pontuam Koch e Elias (2010), Menegassi e Ângelo (2005), Rojo (2002), Fuza 

(2010), dentre outros.  

Igualmente, quando o primeiro interlocutor - P1 – dá respaldo para a função 

social da escrita, ou seja, quando sinaliza a premência de um trabalho sistematizado 

com os diferentes textos que circulam socialmente, compreendemos que, embora o 

docente não utilize a nomenclatura “gêneros do discurso”, essa noção é revelada pelo 

seu discurso. De fato, considerar que o trabalho em LP deva partir dos gêneros 

discursivos é abrir a possibilidade de inserção a práticas sociais significativas para a 

aprendizagem, uma vez que partimos do pressuposto que “Todo texto se organiza 

dentro de um determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte 

das condições de produção dos discursos os quais geram usos sociais que os 

determinam” (BRASIL, 1998, p.21). Nessa perspectiva, assumimos e desvelamos a 

compreensão expressa pelo respondente que ler é envolver-se em uma interação com 

alguém em algum momento sócio-histórico específico (MOITA LOPES, 1996).  
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 Em relação a esse mesmo questionamento, P2 deixou transparecer, em  seu 

discurso, expressões respaldadas numa concepção de linguagem como instrumento de 

comunicação e, por conseguinte, numa perspectiva de leitura com foco no texto. 

Retomemos a transcrição:      

 

P2 – Leitura é tudo né... seria uma leitura do mundo da vida assim estar 
informado ... com a situação com o local né.. ler é tudo ... sem leitura 
você não consegue você não tem conhecimento... a leitura possibilita 
instruir passar instrução diverte também né informa...depende depende 
a situação né.. mas eu vejo assim a função principal é a instrução ela 
instrui né.. através dela a gente pode extrair informações.. 

 

 Muitos são os autores que tratam a ideia da leitura como “leitura de mundo”, 

como a ecoada na voz do docente P2. Podemos destacar Freire (1994), o qual assinala 

que a leitura de mundo precede a leitura da palavra.  Assim, “toda leitura da palavra 

pressupõe uma leitura anterior do mundo, e toda leitura da palavra implica a volta sobre 

a leitura no mundo, de tal maneira que ler mundo e ler palavra se constituíam um 

movimento em que não há ruptura, em que você vai e volta” (FREIRE, 1994, p.15). De 

fato, se analisarmos essa citação do ponto de vista  da leitura como prática social, 

veremos que muito antes da criança adentrar na escola e começar a codificar e 

decodificar sinais ela esta imersa numa sociedade que vive e interage cotidianamente 

com a cultura da leitura e da escrita.  

 Contudo, ao lado dessa compreensão, P2 revela em sua fala, uma compreensão 

neoliberal de leitura, ou seja, a leitura tomada pelo caráter utilitário. Essa tendência é 

evidenciada quando o docente diz “sem a leitura você não consegue ... você não tem 

conhecimento”, e ainda “mas eu vejo assim a função principal é a instrução ela instrui 

né.. através dela a gente pode extrair informações..”. Concordamos com a docente 

quando assinala os diferentes objetivos de leitura “instruir”, “divertir” e “informar”. De 

fato, considerando a vertente interacionista de leitura, podemos afirmar que:  

 

[...] os usos da leitura, nessa perspectiva, 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, pelo objetivo da atividade de leitura, [...]. 
Tudo isso realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que 
envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes 
modos de ler (KLEIMAN, 1996, p.14, grifos nossos). 

 

 No entanto, apesar de P2 reconhecer que ao ler temos diferentes 

intencionalidades, vislumbramos fortes ecos do conceito estruturalista de leitura, uma 
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vez que afirma que “através dela a gente pode extrair informações”. Essa noção de 

lingua(gem) e de leitura é substanciada pela segunda concepção de linguagem - 

instrumento de comunicação -, que concebe a leitura como processo de extração do 

significado do texto (LEFFA, 1996, MENEGASSI e ANGELO, 2005;). Nesse sentido, o 

leitor vai ao texto para capturar informações presentes em sua linearidade, utilizando-

se da estratégia de decodificação.  Trata-se, como já afirmado nos capítulos anteriores, 

de um processo ascendente de leitura (bottom-up), ou seja,  parte-se do texto para o 

leitor, num movimento de relação unilateral. Vejamos que linguagem, para P2, funciona 

como um veículo de informação, de modo que, em termos de leitura, o leitor assume o 

papel de sujeito passivo diante da situação, uma vez que a ele lhe é solicitado apenas 

captar a mensagem proferida pelo emissor.  Esse entendimento é explicado por 

Bakhtin (2003):  

 

[...] a linguagem é considerada do ponto de vista do locutor como se 
este estivesse sozinho, sem uma forçosa relação com os outros 
parceiros da comunicação verbal. E, quando o papel do outro é levado 
em consideração, é como um destinatário passivo que se limita a 
compreender o locutor. O enunciado satisfaz ao seu próprio objeto (ou 
seja, ao conteúdo do pensamento enunciado) e ao próprio enunciador. 
A língua só requer o locutor - apenas o locutor - e o objeto de seu 
discurso, e se, com isso, ela também pode servir de meio de 
comunicação, esta é apenas uma função acessória, que não toca à sua 
essência (BAKHTIN, 2003, p. 289-290). 

 

 A visão da leitura como veículo de informação também é compartilhada pelo 

terceiro entrevistado, P3,  que relaciona a leitura à possibilidade de “ampliar os [...] 

conhecimentos  de mundo e [...] pra passar também pro meu aluno”.  Certamente, 

como já apregoado, a leitura possibilita a busca de informações e consequentemente, 

amplia o nosso conhecimento de mundo.  Contudo, vemos que a preocupação do 

docente é acumular saberes específicos para transmiti-los aos alunos. Logo, estamos 

diante de um evento monológico, no qual a linguagem, conforme criticado por Geraldi 

(1993; 2004) e Travaglia (2001), serve apenas para transmitir informações de um 

emissor a um receptor.  

 Por muito tempo, ao longo da história do sistema educacional, o professor foi 

considerado um mero transmissor de conhecimento. Essa compreensão foi 

questionada recentemente pelos estudos de Vygotsky (2001) que incorpora à função 

docente o termo mediação. O professor, na perspectiva vygotskyana, portanto, 

oportuniza aos alunos confrontar os seus conhecimentos de mundo aos conhecimentos 
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científicos historicamente produzidos pela humanidade, possibilitando que o educando, 

por meio da mediação docente, seja capaz de superar o seu conhecimento aparente. 

Desse modo, pode ser atribuída ao termo mediação a possibilidade de minimizar a 

distância existente entre o ensino e a aprendizagem, entre o conhecimento sistemático 

e a experiência cotidiana. Dessas relações resultam dois polos, o “mediato” e o 

“imediato”. Ao introduzirmos, nesse espaço, tais conceitos, nossa intenção é atingir um 

nível de compreensão acerca do papel social do trabalho docente, haja vista que ação 

do professor deve alavancar o desenvolvimento do aluno que, por meio de um trabalho 

sistemático com o conhecimento científico, pode fazê-lo superar o plano “imediato” no 

“mediato”. Ao contrário do que transparece na fala de P3, o sujeito da enunciação, 

nesse caso, o professor, não apenas transmite informações, mas transforma e é 

transformado no entremeio à situação comunicativa em que se encontra inserido. Em 

outras palavras, podemos dizer que uma perspectiva de ensino de base 

sóciointeracionista, se constitui a partir da relação dialógica entre os envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem – professor e aluno. 

Avançando nessa análise, temos a resposta de P4 que acena para uma 

compreensão de leitura além da decodificação. Vejamos: 

 

P4 - Pra mim leitura é tudo é  o aluno precisa de leitura ler e interpretar  
porque só ler ... só decodificar ali não saber  o que  esta lendo não é ler 
então pra mim leitura é isso. É tudo na vida da pessoa saber ler e saber 
o que esta lendo. 

 

 Apesar de uma justificativa frágil, P4 considera que ao ler, o aluno  precisa 

interpretar aquilo que esta lendo. Segundo Kleiman (1996), a  verdadeira ruptura 

epistemológica na pesquisa sobre a leitura aconteceu na década de 1990, com a 

emergência dos estudos do letramento, que passaram a subsidiar teoricamente a 

pesquisa sobre a leitura na Linguística Aplicada. É de consenso, portanto, que as 

últimas décadas foram marcadas por mudanças significativas nas concepções de 

leitura, de escrita e de alfabetização, impulsionadas por críticas acentuadas ao modelo 

tradicional de ensino. Percebeu-se que não bastava apenas dominar o código escrito; 

era necessário saber fazer uso dele em contextos diversos. Surgiu naquele cenário, o 

conceito de letramento, acompanhado pela frase emblemática é preciso “alfabetizar 

letrando”. Dada essa compreensão, é possível vislumbramos vestígios dessa 

preocupação na fala do P4, quando aponta que ler como ato de decodificação não é 
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condição suficiente para compreender aquilo  que está por trás da combinação desses 

sinais gráficos.  

Pela argumentação tímida de P4 sobre o que seria leitura, não podemos afirmar 

que seu entendimento, de fato, é consubstanciado na/pela perspectiva do letramento, 

uma vez que a dimensão social de leitura não se deixa transparecer. Conforme advoga 

Soares (1998; 2004) o letramento se caracteriza como um fenômeno cultural, ou seja, 

como um conjunto de práticas sociais relacionadas à escrita, aos usos e às funções 

dentro de um determinado contexto comunicativo. Sob essa perspectiva,  o trabalho 

guiado pelos estudos do letramento deve garantir aos educandos o acesso às 

diferentes práticas sociais, que se configuram e se materializam nos gêneros 

discursivos. Nesse sentido, apesar da decodificação e da compreensão (stricto sensu), 

conforme indicado por P4,  ser indispensável no processo de interação com o texto, 

tais habilidades não asseguram ao leitor as condições necessárias para que o ato de 

ler se configure como um processo interativo ativo, porquanto, a leitura é, na verdade,  

uma atividade complexa, na qual o leitor constrói sentidos a partir da articulação entre 

os elementos linguísticos presentes na superfície do texto e da sua forma de 

organização (estilo, estrutura composicional),e a sua temática, mobilizando, assim, um 

enorme e variado conjunto de saberes acumulados ao longo da sua existência. Logo, a 

compreensão efetiva de um texto requer que o sujeito lance mão de seus 

conhecimentos prévios que se encontram organizados em variados níveis, 

estabelecendo, a partir daí, uma relação dialógica com o que lê.  

Se tomarmos os resultados obtidos pelos alunos no simulado (capítulo 3), 

observaremos que a concepção de leitura apresentada pelos professores, por vezes 

não é coerente como o diagnosticado, pois se os docentes consideram a importância 

de se trabalhar com os gêneros discursivos numa concepção interacionista de 

linguagem, o que revela as dificuldades apresentadas pelos educandos? Nesse 

sentido, poderíamos inferir que existe, muitas vezes, uma distância significativa entre o 

discurso e a transposição deste para a prática. A dificuldade estaria, talvez, relacionada 

a apropriação desses conceitos e a sua transformação e aplicação na sala de aula. 

A partir do exposto pelos docentes sobre como compreendem a leitura, 

chegamos a um ponto da análise em que se torna evidente a importância de 

conhecermos o que, na opinião dos professores, é um leitor, em função das 

concepções de leitura apresentadas pelos próprios participantes. Portanto, a segunda 

indagação foi no sentido de averiguar o conceito de leitor apregoada por cada um dos 
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participantes dessa entrevista. Da interpelação - O que é ser leitor? - durante o diálogo 

surgiram outras: em sua opinião, o que o aluno precisa saber para ser um bom leitor? 

Que conteúdos ele precisa dominar?  

Na ocasião, tivemos as seguintes respostas:  

 

P1 -  Isso que é o problema transformar / conseguir fazer do aluno um 
leitor né. Esse é o desafio .. é um papel que nós professores temos a:: 
fazer ai ainda né.. temos muito a ser trabalhado ainda nas escolas . ser 
leitor eu acho que é a pessoa se doar ... especialmente ai pra o uso 
dos livros né... dos diferentes gêneros e gostar. Ser leitor é preciso 
gostar de aprender coisas novas de descobrir o mundo  ser letrado e 
ser dedicado porque ser leitor/ eu vejo assim eu tenho dificuldade 
imensa assim .../.../ tem que compreender um pouco da língua 
portuguesa né os principais::/principalmente as parte básicas a/de de 
concordância nominal verbal/.../ Porque para o aluno ser um bom leitor 
/.../ o aluno ser capaz de identificar os diferentes gêneros de textos 
é ... para que ele seja um bom leitor ele precisa saber  i-dentificar que 
tipo de texto ele esta fazendo a leitura né [isso né e dominar os 
aspectos gramaticais muitas vezes ocorre dentro da sala de aula é a 
questão de pontuação/domínio da pontuação porque pra compreender 
uma história que esta lendo ele tem que dominar a pontuação porque se 
ele faz uma leitura mal feita também não vai consegui aquilo que ele 
esta lendo né se ele domina principalmente /as regras ortográficas  ou  
quer dizer a pontuação no texto já é um caminho bem  mais prático ele 
vai ter mais condições. (grifos nossos) 
 
P2 - ... ser leitor é... ser aquilo  que/ler ... buscar informações é até não 
precisa saber assim as letras né os códigos formais .. mas o leitor é 
aquele que busca informação que lê para se informar.. Saber entender 
ne aquilo que está lendo ... decodificar as palavras. Conteúdos? tem 
que ter noção de leitura... de / é isso. 
 
P3 - leitor é aquela pessoa que esta sempre buscando de descobrir 
novas/ de ampliar seus horizontes  e a prática pedagógica né /.../ deve 
conduzir a isso a ampliação desse leque de possibilidades  ai.  .... a 
gente vê assim professora que aqueles alunos que tem mais materiais 
em casa ... mas acesso com materiais em casa e na escola são aqueles 
alunos que praticamente serão bons leitores .. Eles tem a influencia da 
família que está sempre ajudando ... na escola eu vejo dessa maneira... 
e quanto aos conteúdos escolares eu vejo que a leitura de todos os 
gêneros textuais facilita para a formação de um bom leitor.. ler todos os 
tipos de gêneros textuais... livros...revistas tudo que tiver ao seu 
alcance... o bom leitor é aquele que domina os diferentes gêneros 
textuais (grifos nossos).  
 
P4 - Ah ele deve  gostar tem que gostar de ler ... precisa procurar livros 
... pesquisar ir em busca também. a interpretação do que eles faziam 
sobre o que eles contavam do que leram .. .um bom leitor ele precisa 
dominar o conteúdo do que ele leu saber contar o conteúdo /.../ a escrita 
... dominar os gêneros textuais ... /.../agora estou trabalhando o gênero 
bilhete eles já estão escrevendo bilhete.. porque ele tem que buscar 
através do gênero tem que ler e reler né eu faço assim que eles 
escrevem e leiam para mim ou as vezes trocam entre eles... trocando 
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um diz assim mas eu não entendi isso daqui... ah que letra feia eles 
mesmos se tocam não precisa eu falar disso que eles precisam 
melhorar que precisam escrever bem... porque eles tem que saber ler 
bem mas também precisam escrever bem. 

 

Pelas respostas advindas das interpelações podemos sustentá-las  a partir de 

um olhar analítico em duas diferentes direções quanto ao que consideram por (bom) 

leitor: 1) como aqueles que dominam os diferentes gêneros discursivos; e 2) como 

aqueles que vão ao texto para buscar informação.  Sustentadas no primeiro enfoque, 

encontramos as respostas de P1, P3 e P4, que, além de outros comentários, expõem 

que o aluno, para ser um (bom) leitor, necessita ter o acesso e o domínio dos 

diferentes gêneros discursivos. 

 No discurso de P1, por exemplo, é perceptível a preocupação quanto ao papel 

da escola na formação de leitores, o que pode ser evidenciado no início da sua fala 

“Isso que é o problema transformar / conseguir fazer do aluno um leitor né. Esse é o 

desafio .. é um papel que nós professores temos a:: fazer ai ainda né.. temos muito a 

ser trabalhado ainda nas escolas”. Apesar de acreditarmos que a leitura é um processo 

que não se limita ao âmbito escolar, reforçamos que a escola deve, sim, se preocupar 

com o trabalho sistemático de leitura, o qual possa conduzir os educandos a uma 

formação que favoreça a interação social entre sujeitos historicamente situados. 

Corroboramos com a afirmativa de P1 quando sinaliza que a escola (professores) tem 

muito ainda a contribuir com a formação de sujeitos leitores. De fato, o que observamos 

é que, muitas vezes, a leitura é guiada por influências dos modelos tradicionais e por 

concepções superficiais e frágeis que determinam o ato de ler, conforme as abordadas 

no capítulo 2 dessa dissertação.   Solé (1998), em seus estudos, discorre acerca dessa 

problemática e esclarece que  

O problema do ensino de leitura na escola não se situa no nível do 
método, mas na própria conceituação do que é leitura, da forma em que 
é avaliada pelas equipes de professores, do papel que ocupa nos 
Projeto Curricular da escolar, dos meios que se arbitram pra fortalecê-
la, naturalmente, das propostas metodológicas que se adotam para 
ensiná-la (SOLÉ, 1998, p. 33).  

 
 O posicionamento da autora esclarece e ratifica  a primeira interpelação lançada 

aos professores “O que é leitura para você?”.  Nesse sentido, como já discutido 

anteriormente (capítulo 2), reconhecer como o professor concebe a língua(gem) e, 

nesse caso, a leitura é um ponto fundamental no ensino de LM, haja vista que 
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mediante sua concepção é que o trabalho em sala de aula se estruturará. Nessa 

direção, somos provocados por Geradi (1997), a refletir sobre o trabalho com a leitura 

numa perspectiva dialógica em sala de aula. O autor sinaliza que a primeira questão 

levantada para uma aula de leitura deve ser: para que se lê o que se lê? A esse 

questionamento, o próprio autor assinala a incoerência presente nas metodologias 

adotadas para o ensino de LM, uma vez que “Os alunos, leitores e, portanto 

interlocutores, leem para atender a legitimação social da leitura externamente 

constituída fora do processo em que estão, eles, leitores/alunos, engajados” 

(GERALDI, 1997, p.169). 

 Na fala de P1, observamos essa preocupação quanto ao o que é  ler. Em dois 

momentos o docente evidencia a importância da leitura de diferentes gêneros textuais:  

a) ser leitor eu acho que é a pessoa se doar ... especialmente ai pra o uso dos livros 

né... dos diferentes gêneros textuais; e b) Porque para o aluno ser um bom leitor /.../ o 

aluno ser capaz de identificar os diferentes gêneros de textos é ... para que ele seja um 

bom leitor ele precisa saber i-dentificar que tipo de texto ele esta fazendo a leitura/.../ . 

Percebe-se, na resposta de P1 que o conceito de leitor  se aproxima da concepção 

sociointeracionista. Apesar dele não fazer  relação aos termos característicos dessa 

perspectiva, como por exemplo “interação”, “contexto social” e “prática social”, o 

docente sinaliza para o objeto de ensino dessa concepção: os gêneros discursivos. 

Sustentado pela perspectiva bakhtiniana de gênero discursivo, destaca Faraco (2003) 

que um trabalho de leitura deve partir da vinculação dessas práticas sociais ao 

contexto sócio-histórico-ideológico, por meio por da relação dialógica que cada 

produção de linguagem (enunciado) estabelece com outros enunciados. Tal processo é 

fundamental para orientar as práticas de leitura de gêneros discursivos, haja vista que 

é a percepção de suas relações dialógicas com outros enunciados que possibilitarão ao 

leitor uma efetiva interlocução com o texto.  

 Outro importante assinalamento feito por P1 é a relevância do trabalho com os 

diferentes gêneros textuais. Endossamos esse comentário, pontuando que quanto mais 

conhecimento textual o leitor tiver e quanto maior a sua exposição à variedade de 

práticas sociais, maior será sua capacidade compreensiva, haja vista que o 

conhecimento das estruturas textuais e de tipos de discurso, determinarão, em grande 

medida, sua performance interativa (KLEIMAN, 2000).  

 Ainda acerca do depoimento de P1, observamos que o docente chama a 

atenção para a necessidade do (bom) leitor 
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/.../dominar os aspectos gramaticais muitas vezes ocorre dentro da sala 
de aula é a questão de pontuação/domínio da pontuação porque pra 
compreender uma história que esta lendo ele tem que dominar a 
pontuação porque se ele faz uma leitura mal feita também não vai 
consegui aquilo que ele esta lendo ne (+++)se ele domina 
principalmente as regras ortográficas  ou ou quer dizer a pontuação no 
texto já é um caminho bem bem mais pratico/ ele vai ter mais condições  

 

Compartilhamos com esse posicionamento no sentido de que a pontuação tanto 

na escrita quanto na leitura, apresenta, como afirma Schneuwly (1998), um duplo 

caráter: correlacionada a função de segmentar o texto, a pontuação tem por finalidade 

organizá-lo. Ademais, o autor enfatiza que os sinais de pontuação não mais marcam 

pausas para respirar durante a leitura em voz alta, conforme apregoada pela gramática 

tradicional, ao contrário,constituem, marcas de organização textual, traços de 

operações de conexão e, sobretudo, de segmentação do texto escrito (SCHNEUWLY, 

1998). 

Desse modo, ao afirmar que o aluno precisa dominar a pontuação para que a 

compreensão se efetive,  o docente deixa transparecer, mesmo que implicitamente, 

que tais sinais, em especial na leitura, se configuram como recursos da textualidade e, 

por conseguinte, contribuem para os efeitos de sentido construídos pelo leitor em 

interação com o texto.  Respeitar, portanto, a pontuação, fazer as entonações 

adequadas, são aspectos primordiais, para que se compreenda o que alguém lê, 

quando se trata de leitura oralizada. Compreendendo que a pontuação, nessa 

perspectiva, não obedece rigorosamente a fixidez imposta pela gramática normativa, 

outro aspecto relevante a esse estudo é o fato da estrita relação desse recurso gráfico 

aos gêneros discursivos, conforme prevê o D14 da Prova Brasil. Considerando a 

proposição de Bakhtin (2003) acerca do conteúdo temático, construção composicional 

e estilo, atrelada à instabilidade dessas práticas sociais, observamos que a pontuação 

também é flexível à medida que tenta atender às especificidades dos diferentes 

gêneros discursivos. Pontuar é, pois, um recurso sintático e estilístico que, 

concatenado com as intenções do falante/leitor são utilizados a serviço da 

comunicação verbal. E se P1 considera dessa forma a pontuação, sinaliza que, de 

certo modo, está atendendo a um dos descritores da Matriz de Referencia da Prova 

Brasil. 
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Compartilha dessa necessidade o terceiro entrevistado. Na sua fala é possível 

identificar pontos comuns a P1 quando expõe que para ser bom leitor o aluno precisa 

dominar os diferentes gêneros textuais. Tal fato é evidenciado no seguinte excerto:  

 

P1 - /.../ eu vejo que a leitura de todos os gêneros textuais facilita para a 
formação de um bom leitor.. ler todos os tipos de gêneros textuais... 
livros...revistas tudo que tiver ao seu alcance... o bom leitor é aquele 
que domina os diferentes gêneros textuais. 

 

  Concordamos com P3 quando faz tal assinalamento, pois, numa perspectiva 

interacional-dialógica, um (bom) leitor é aquele que possui determinadas habilidade de 

leitura e conhecimento das principais características constitutivas do gênero. Nesse 

sentido, a partir de seu domínio, os alunos-interlocutores-leitores terão maiores 

possibilidades de interagir, de forma efetiva, com as práticas sociais que lhes são 

apresentadas a cada novo dia, a cada novo convívio social, a cada nova situação 

comunicativa. Um leitor proficiente, nessa perspectiva de leitura, é, pois, aquele que 

consegue estabelecer um diálogo com o texto. Não se trata, portanto, de uma atividade 

simples, mas sim, de um processo complexo, no qual é necessário a articulação de 

conhecimentos de ordens variadas – abordagem (sócio)cognitiva de leitura – aos 

conhecimentos específicos do gênero discursivo alvo da leitura. Como já discutimos no 

capítulo 2, Kleiman (2000), acerca desse assunto, sinaliza que a leitura é um processo 

que solicita a integração entre os diversos níveis de conhecimento do leitor: o 

conhecimento linguístico; o conhecimento textual e o conhecimento de mundo. Desse 

modo, o ato de ler, como defendido nessa análise, se caracteriza como um processo 

dialógico.  

 Partilha, também, desse ponto de vista, P4, o qual afirma que para o aluno ser 

“um bom leitor ele precisa dominar o conteúdo do que ele leu  /.../ dominar os gêneros 

textuais ... /.../”. Por esse excerto, percebemos que o docente não limita o ato de ler ao 

processo de decodificação, pois adverte que o leitor precisa compreender o que ele 

leu. De fato, a leitura como decodificação “é uma prática muito empobrecedora [...] 

essa concepção dá lugar as leituras dispensáveis uma vez que em nada modificam a 

visão de mundo do aluno” (KLEIMAN 2000, p. 23).  Ler não é transformar sinais 

gráficos em sons, pelo contrário, ler é construir sentidos.  Da mesma forma que os 

demais docentes - P1 e P3 - no depoimento de P4 percebemos a relevância dada aos 

gêneros discursivos denotando uma concepção de leitura voltada à funcionalidade da 

linguagem. 
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 Contudo, essa compreensão de leitura como produção de sentido não se 

materializa no discurso tecido por P2, o qual denuncia um entendimento de base 

estruturalista,  veiculado ao caráter utilitário do ato de ler. Para P2, ser (bom) leitor é “ 

aquele que busca informação que lê para se informar...” Concordamos que tantos são 

os tipos de leituras com as quais nos deparamos no nosso dia a dia, assim como, 

quanto são os objetivos relacionados a essa práticas sociais. Buscar informação é, 

pois, uma das finalidades da leitura, mas não se restringe a esta apenas. Geraldi 

(1997) aponta para quatro tipos de relações interlocutivas que o leitor assume diante do 

texto: 

a) A leitura-busca-de-informações - quando vamos ao texto para buscar respostas 

a perguntas que temos, para saber alguma coisa que não sabemos; 

b) A leitura-estudo-do-texto - quando vamos ao texto para saber o que ele tem a 

nos dizer; 

c) A leitura-pretexto - quando nossa ida ao texto serve como ponto de partida para 

outras ações e construção de outros saberes; 

d) A leitura-fruição-do-texto - quando estabelecemos com o texto uma relação 

gratuita ou de prazer estético. 

 

O autor assinala ainda que esses quatro tipos de relações entre texto e leitura 

não esgotam as muitas possibilidades, mas devem inspirar outras práticas de leitura na 

escola. A busca de informação, por exemplo, quando não se limita ao ato de extrair da 

linearidade textual fragmentos e dados pontuais, pode ser de grande valia para o aluno, 

à medida que essas interpretações demandam a busca de outras informações, de 

outros modos com que os outros viram e veem experiências semelhantes. Dada essa 

compreensão, Geraldi (1997) nos diz que  “a leitura incide sobre ‘o que se tem a dizer’ 

porque lendo a palavra do outro, posso descobrir nela outras formas de pensar que, 

contrapostas às minhas, poderão me levar à construção de novas formas” (GERALDI, 

1997, p. 171). Não se trata, portanto, apenas do movimento de extração de 

informações, conforme indicado por P2. 

Ademais, no depoimento de P2, ainda verificamos resquícios da vertente 

estruturalista de leitura quando diz que o leitor deve “entender /.../ aquilo que está lendo 

... decodificar as palavras”. Apesar de afirmar que ele, primeiro necessita entender o 

que está lendo, sua fala final repousa sobre o ato mecânico de decodificar. A despeito 

de o processo de codificação ser uma estratégia que possibilita o leitor desvelar o 
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mundo da escrita, defendemos que “[...] o essencial na tarefa de decodificação não 

consiste em reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto 

preciso, compreender sua significação numa enunciação particular” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.85).  

Após analisarmos a concepção de leitura e (bom) leitor presentes nos discursos 

dos docentes P1, P2, P3 e P4, supomos ser interessante indagá-los em relação ao 

processo avaliativo no âmbito da leitura e o modo como ela ocorre na prática 

pedagógica. Ao lançarmos esse questionamento, tínhamos como objetivo inicial, 

observar o conceito de avaliação de leitura assumido pelos docentes ao mesmo tempo 

em que analisávamos a concepção de leitura impregnada às atividades de cunho 

avaliativo propostas aos alunos. 

 Ao interpelar os docentes com esse questionamento “Como você faz a avaliação 

da capacidade leitora de seus alunos?”, P1 proferiu o seguinte discurso:  

 

P1- O meu processo de avaliação é contínuo eu avalio o aluno 
frequentemente ... todos os dias então ele é contínuo eu avalio na 
prática da leitura assim na avaliação oral e na produção escrita daquilo 
que o aluno tem facilidade no trabalho/.../ então trabalho bastante esta 
questão assim da avaliação que parte do oral que eu acho uma coisa 
que a gente tem considerar muito porque os alunos hoje tem uma 
dificuldade imensa em se pronunciar tem uns que se dão bem e outros 
que preferem escrever do que falar, mas eu vejo assim que esta longe 
daquilo que nós esperamos pela escola a minha avaliação é continua 
ela é diária na parte escrita seria a produção a interpretação.  

 

Pelo comentário tecido por P1, observamos que, para ele, o processo de 

avaliação deve ocorrer de forma contínua, ou como o próprio professor advoga, todos 

os dias. Sem a intenção de nos determos no conceito de avaliação, contudo com a 

intencionalidade de traçarmos os caminhos avaliativos no tocante à leitura, buscamos 

no CBEPM (AMOP, 2010), documento “norteador” da educação no município, a 

compreensão de avaliação em LP.  Segundo a proposta curricular, defende-se: 

 

[...] uma avaliação que assuma as características fundamentais de ser 
diagnóstica e investigativa, isto é, aquela que tem por finalidade 
nortear a prática docente, para que o educando se aproprie dos 
conhecimentos trabalhados durante todo o processo. Entender isso, nas 
palavras de Bozza (2000), significa compreender a necessidade de a 
avaliação ser permanente, ou seja, de estar presente em todas as 
instâncias do trabalho com a Língua Portuguesa, ser contínua, não 
ocorrendo interrupções de um bimestre para outro, e ser cumulativa, no 
sentido de possibilitar a incorporação de novos registros que 
acompanhem de forma dinâmica os conteúdos já consolidados e os que 
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vão sendo apropriados a partir de novas estratégias pedagógicas. 
Dessa forma, a avaliação cumpre sua função de ser formativa e 
qualitativa, à medida que os instrumentos utilizados, os critérios, as 
análises sobre os resultados obtidos e as ações desencadeadas 
encontram-se a serviço do pedagógico, justificando-se em função do 
processo de ensino e de aprendizagem, articulando-se aos objetivos 
estabelecidos, considerando os percursos realizados, e servindo para 
desencadear ações de intervenção pedagógica (AMOP, 2010, p. 169-
170, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, o conceito de avaliação de P1 aproxima-se do exposto no 

documento oficial (AMOP, 2010), isto é, considera-se o processo avaliativo diagnóstico, 

contínuo e cumulativo. Em se tratando de leitura, a avaliação não deve se configurar 

como um instrumento de mensuração, ou ainda, como checagem daquilo que foi lido 

ou estudado. Pelo contrário, deve firmar-se como um instrumento constitutivo do 

processo de ensino e aprendizagem. Isso equivale a dizer que, ao avaliar a capacidade 

leitora dos alunos, o nosso objetivo central não deve ser a promoção ou a retenção do 

educando ou, ainda, a classificação em “bom” ou “mau leitor”; deve sim, servir de 

diagnóstico para redimensionar práticas pedagógicas que venham ao encontro das 

dificuldades apresentadas pelos alunos. É nessa perspectiva que compreendemos a 

Prova Brasil. Os seus resultados deveriam se configurar como um diagnóstico para, a 

partir daí, redimensionar práticas. Assim, muito mais do que definir índices, a Prova 

Brasil deveria ser tomada como parâmetro para (re)configurar o trabalho com a leitura 

em função de determinados conteúdos.  

Em seu discurso, P1 não deixa transparecer diretamente quais os 

procedimentos avaliativos utilizados para avaliar a leitura de seus alunos, apesar de 

enfatizar que a avaliação deve contemplar os dois eixos de trabalho de LP: oralidade  e 

escrita. Nesse sentido questionamos: o que o professor considera por oralidade? O 

simples fato de oportunizar o espaço para o aluno se expressar na sala de aula se 

configura como trabalho com o oral? Nesse sentido, entendemos que se existe um 

trabalho sistematizado formal com a escrita, a oralidade também é passível de tornar-

se objeto de trabalho escolar. A esse respeito, Schneuwly (2004) postula uma 

concepção de oralidade como realidade multiforme, que engloba não apenas aspectos 

fônicos, fonológicos, de entonação ou de timbre de voz. Pelo contrário, considera a 

oralidade num sentido mais amplo, como a própria materialidade do texto oral, seu 

enunciador, seu lugar de enunciação, sua intencionalidade, etc. Assevera, ainda, que o 

trabalho com a oralidade se apresenta como um ato complexo,  tão complexo quanto o 

trabalho com a escrita, pois, “não há ‘saber falar’ em geral, capacidades orais 
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independentes das situações e das condições de comunicação em que se atualizam” 

(SCHNEUWLY, 2004, p.136). O fato é que proporcionar aos alunos momentos de 

expressão oral, por meio de leituras em voz alta e comentários sobre o texto lido não é 

suficiente tampouco eficaz na formação de leitores/ interlocutores críticos, capazes de 

interagir, por meio da oralidade, em diferentes situações comunicativas. Ademais, o 

trabalho com a oralidade deve “levar os alunos das formas de produção oral 

autorreguladas, cotidianas e imediatas a outras, mais definidas do exterior, mas formais 

e mediadas” (SCHNEUWLY, 2004, p. 143). 

Em relação à escrita, P1 apresenta uma ideia vaga do que considera como 

atividades avaliativas. O docente assinala que mensura a produção e a interpretação. 

Tal afirmação não revela claramente a compreensão de P1, portanto, na tentativa de 

desvelar sua compreensão coube-nos questioná-lo “De que forma ocorre esse 

trabalho?” Interpelado, o professor faz o seguinte relato:   

 

P1 Assim, por exemplo, uma fábula... vou pegar, é eu trabalho com os 
alunos assim a gente faz assim/instiga eles a pensar ne eu abro 
oportunidade para que eles possam se posicionar dar as opiniões deles 
a favor disso ai a gente faz uma interpretação oral e depois escrita 
trabalho também ai junto com isso a gente aproveita para trabalhar a 
questão ortográfica gramatical e pra concluir a gente procura ter uma 
conclusão crítica acima daquilo com uma aprendizagem para a vida o 
que aquilo pode ter qual a moral pode ter na prática da vida da gente 
hoje sabendo que a fabula traz ensinamento, basicamente seria isto. 

 

No curso da descrição do docente, observamos que a atividade de leitura 

circunscreve à prática da interpretação oral e, na sequência, aos aspectos relacionados 

à escrita. Embora P1 elenque como objeto de ensino o gênero discursivo, nesse caso, 

a fábula, o trabalho fica restrito à dimensão do texto, ou seja, explora-se a leitura da 

tessitura textual, discute-se oralmente focalizando o assunto e, por fim, aborda-se a 

escrita em seus aspectos formais. De acordo com os pressupostos bakhtinianos e 

coerentes à concepção sociointeracionista de linguagem, defendemos que não basta 

simplesmente levar o gênero discursivo à sala de aula. É preciso que o professor o 

aborde quanto a seu conteúdo temático, estrutura composicional e seu estilo, para que 

os alunos se tornem capazes não só de reconhecê-los e compreendê-los, mas também 

de utilizá-los de modo adequado, nos mais variados eventos sociais.  Nessa esteira, “o 

trato dos gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais diversas 

formas” (MARCUSCHI, 2008, p.149).  A ação docente, guiada pela perspectiva 

bakhtiniana, deve direcionar-se a uma compreensão da linguagem como prática social, 
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cabendo ao professor criar condições para que os alunos possam apropriar-se de 

características discursivas e linguísticas de gêneros diversos em condições reais, por 

meio de projetos pedagógicos que visem ao conhecimento, à leitura, à discussão sobre 

o uso e as funções sociais dos gêneros escolhidos (LOPES-ROSSI, 2002), aspectos 

esses não contemplados no discurso de P1. 

Adiante, observamos a resposta de P2, quando interpelado acerca da avaliação 

em leitura: 

 

P2 - a avaliação você vai ver no dia a dia ... Ele esta la/ fazendo a 
atividade tal... Você vai ler lá / faça a leitura pra mim dessa atividade  
então você  já vai ver ... Ele faz a leitura em voz alta e ate mesmo a 
escrita você dá a atividade pronta para ele e vai ler ler e tem que 
interpretar e responder por escrito com base no texto como for o 
desempenho você verá a leitura dele.  

 

 Apesar de P2 manifestar que a avaliação ocorre no dia-a-dia, o docente não a 

configura como cumulativa ou diagnóstica, mas como  classificatória. Ler para verificar 

se o aluno “sabe” ou “não sabe”. Desse modo, quando o professor solicita ao 

leitor/aluno “faça a leitura pra mim dessa atividade”  e quando afirmar que, dessa 

maneira, pode-se constatar o domínio da capacidade leitora do educando, deixa 

transparecer a  concepção que guia a sua prática. Consoante aos estudos de Kleiman 

(1996), quando o professor solicita aos alunos a oralização do texto, isto é, a leitura em 

voz alta, o que ocorre geralmente é que a “preocupação primordial do aluno seja com a 

decodificação, uma vez que naquele momento ele está sendo avaliado neste aspecto 

pelo professor e pelos colegas. Como consequência, o significado fica em segundo 

plano” (KLEIMAN, 1996, p. 153). Trata-se de uma perspectiva de leitura com foco no 

texto, na qual o leitor faz uso do processamento ascendente, decifrando letra por letra, 

palavra por palavra.  É claro que, ao mesmo tempo em que nos posicionamos 

criticamente diante dessa abordagem, não a abandonamos, pois, como já discutimos o 

processo de transformar sinais gráficos em códigos é a primeira estratégia utilizada 

pelo leitor para adentrar no universo da escrita e da leitura, ou seja, a atividade de 

decifrar precede a de ativar o conhecimento semântico, pragmático ou enciclopédico     

(KLEIMAN, 1998).  

A esse respeito, Menegassi e Ângelo (2005) sinalizam que a avaliação em 

leitura, da forma pontuada por P2, é bastante frequente na escola como instrumento de 

mensuração, haja vista que o professor, para verificar se está ocorrendo a 

compreensão ou não, solicita ao aluno que leia em voz alta e na sequência, lhe faz 
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perguntas referentes àquilo que leu.  Menegassi e Ângelo (2005) e Kleiman (1996) 

criticam esse procedimento porque, na leitura em voz alta, principalmente se o texto 

não for conhecido, o leitor se detém mais na forma, na pronúncia, na pontuação, no 

dialeto do que propriamente no conteúdo.  

Quanto às atividades escritas (avaliativas) de leitura, P2 relata que entrega uma 

atividade pronta aos alunos e com base no texto, precisam interpretar e responder as 

questões. Embora o docente em seu discurso, não explique detalhadamente como 

essas atividades se organizam, deixa transparecer que a sua base de análise é o texto, 

pois promove um movimento de busca de informações muitas vezes explicitamente 

marcadas na superfície textual. Em outras palavras, são perguntas cuja resposta pode 

ser reduzida ao que se encontra na linearidade do texto.  Essa prática, segundo 

Kleiman (2000),  

[...] não propicia a interação entre professor e aluno. Em vez de um 
discurso que é construído conjuntamente por professores e alunos, 
temos primeiro uma leitura silenciosa ou em voz alta do texto, e depois, 
uma série de pontos a serem discutidos, por meio de perguntas sobre o 
texto, que não leva em conta se o aluno de fato o compreendeu. Trata-
se, na maioria dos casos, de um monólogo do professor para os alunos 
escutarem. Nesse monólogo o professor tipicamente transmite para os 
alunos uma versão, que passa ser a versão autorizada do texto 
(KLEIMAN, 2000, p.24).  

 

 De fato, nessa perspectiva, o que vemos é uma relação unilateral de 

compreensão. De um lado, o professor que determina ao texto o seu entendimento e o 

transmite aos seus alunos e, do outro, o educando que, diante de inúmeras perguntas, 

busca respondê-las com base no conteúdo textual, atendendo, desse modo, às 

expectativas do professor. Certamente, tais práticas minimizam o ato de ler à extração 

de informações. Temos consciência que lemos, muitas vezes, para buscarmos 

conhecimentos específicos, mas essa habilidade não é suficiente ao assumirmos uma 

perspectiva interacional de linguagem/leitura, porquanto, o que esperamos é que “o 

leitor seja capaz de interagir como o texto, produzindo seus significados, indo além das 

linhas do texto” (MENEGASSI e ANGELO, 2005, p. 33). Nesse sentido, é questionável 

a posição de P2, o qual afirma que como for o desempenho [do aluno] você verá a 

leitura dele. A avaliação de leitura não se encerra em atividades orais ou escritas de 

identificação e captação de ideias ou informações. Pelo contrário, deve se configurar 

como um ato de co-produção  de sentido(s), haja vista que o texto nunca esta acabado, 
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pois apresenta lacunas as quais deverão ser preenchidas de acordo com as condições 

sociais, ideológicas, culturais e  históricas do leitor (DELL’ ISOLA, 1996).  

 Pelas aproximações das respostas com P2, passamos a análise do discurso de 

P4, que ao ser interpelado sobre o seu conceito de avaliação e as atividades de leitura 

que propõem no cotidiano da sala de aula, profere o seguinte comentário:  

 

P4 – quando eu quero avaliar a leitura mesmo eu pego um por um... 
cada aluno eu eu / ele lê pra mim todos eles leem pra mim individual 
eles leem em voz alta por que senão eu não sei se ele sabe .  a 
avaliação escrita de leitura / hum  a interpretação [do que?] partindo de 
um texto eu dava um texto para eles , lia o texto e dava as ideias 
deles/../ daí fazia perguntas em relação aquele texto. Outra 
atividade...eu ia contando a historia falava dos personagens e as 
atividades ultimamente eu estava fazendo eles construir as perguntas 
eles faziam daí eles liam o texto eles faziam tanto objetiva quanto..../  
vários tipos de perguntas eu ajudava eles na construção .. a partir do 
texto sempre com as informações que estavam ai por que o 5˚ ano não 
sabem pegar fora também não tem como falar de uma coisa e sair em 
outras então eles faziam perguntas que estavam ali presentes no texto. 

 

 Essa fala reafirma a concepção de leitura assumida por P2, ao enfatizar que a 

prática da oralização do texto possibilita ao docente  avaliar o que o aluno domina ou 

ainda não domina. Revela-se, nesse sentido, que a leitura, de acordo com a visão de 

P2 e P4, tem uma função escolar, com fins puramente didáticos ou, conforme afirma 

Soares (2003), a prática de leitura e escrita em sala de aula assume características 

especificamente escolares, didaticamente padronizadas e insuficientes para responder 

às demandas sociais, exteriores à escola, que envolvem a leitura e a escrita. A leitura 

oral, na perspectiva ascendente, e ostentada por P2 e P4, é bem vista, pois tende a 

mostrar se o aluno consegue decodificar oralmente os signos linguísticos utilizados no 

texto, isto é, é colocado “em prova” o conhecimento dos alunos acerca do que julgam 

ser leitura. 

 A respeito do mesmo questionamento, P3 apresenta uma visão de leitura que 

ora se aproxima de P2 e P4 e ora se distancia. Vejamos o seguinte excerto:  

 

P3 - /.../ no momento em que a gente esta tomando a leitura a gente 
esta avaliando eu faço assim interpretação / avaliação oral /.../. A 
avaliação oral eu cobro assim... tipo a gente faz perguntas referente ao 
texto né /.../ trabalho a partir do texto ... a partir do gênero que esta 
sendo trabalhado... cada um vai interpretar de uma forma né então 
dependendo da resposta né que o aluno coloca naquele momento é o 
que a gente vai avaliar né as ideias são diferentes ... a argumentação a 
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confrontação  com a ideias do texto ... confrontar as ideias dele com as 
ideias de quem escreveu o texto ... o escritor do texto. 

 

 No início de sua fala P3, afirma que a avaliação ocorre no momento em que 

está tomando a leitura. Ora, “tomar a leitura” significa solicitar ao educando que leia em 

voz alta para avaliar a sua fluência, seu ritmo, sua entonação e todos os demais 

aspectos formais da língua. Logo, P3 compartilha do conceito apregoado por seus 

colegas – P2 e P4 - que a leitura torna-se avaliação com a finalidade de verificar se o 

aluno é capaz de “ler bem”.  No entanto, vemos que, adiante, P3 sinaliza que o seu 

trabalho de interpretação – oral e escrito - tem por base o texto do qual são elaboradas 

perguntas que serão respondidas pelos alunos. Até o momento há semelhança com os 

procedimentos adotados por P2 e P4, o que se altera, no nosso ver, é o tratamento 

dado às respostas dos alunos. P3 assinala que “cada um vai interpretar de uma 

forma... são ideias diferentes”. Em análise a apenas esse fragmento, poderíamos 

aventar que P3 possui um conceito de leitura descendente, uma vez que atribui ao 

leitor a responsabilidade da construção de sentido daquilo que lê.  Nessa perspectiva, 

um mesmo texto varia e pode ser interpretado de diversas formas dependendo 

julgamento do leitor. trata-se, portanto, da leitura com foco no leitor, conforme explicam 

Castela (2009), Menegassi e Ângelo (2005), Kleiman (2000), Leffa (1999), dentre 

outros, e já explorado na subseção 2.2.3 (capítulo 2).  

Falamos que a priori uma análise isolada desse excerto - cada um vai interpretar 

de uma forma ... são ideias diferentes - poderia nos remeter a uma perspectiva de 

leitura com foco no leitor. Contudo, ao tomarmos a totalidade do discurso de P3, outra 

análise poderia ser efetuada.  Vemos que, em relação a P2 e P4, o conceito de leitura 

de P3 amplia-se na medida em que expõe que ao trabalhar a leitura, é preciso garantir 

“a argumentação a confrontação com as ideias do texto”, e ainda, quando assevera 

que é necessário /.../ “ confrontar as ideias dele com as ideias de quem escreveu o 

texto ... o escritor do texto”. Tal exposição deixa transluzir indícios da concepção 

interacional de leitura, porque o docente  compreende que o sentido não reside 

simplesmente no texto tampouco no leitor, mas sim na relação [dialógica] desses 

elementos, ou seja, uma perspectiva de leitura com foco no autor-texto-leitor.  O 

trabalho consoante a tais pressupostos principiam a formação de um sujeito-leitor 

crítico e interativo, capaz de ultrapassar o simples desvelamento de sinais explícitos. 

Desse modo, ao aduzir as ideias de argumentação e confrontação, P3 não concebe o 

leitor como um sujeito passivo diante do texto, ao revés, o aluno-leitor assume papel 
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ativo no processo de construção de sentido. Argumentar e confrontar são ações, 

portanto, que requisitam dos interlocutores - leitores - o que Bakhtin/Volochinov (2004) 

denominam de atitude responsiva ativa, ou seja, exige sustentação, refutação, 

(dis)concordância e, por conseguinte, tomadas de decisão.  

Diante dos discursos proferidos pelos docentes ao longo dessas três primeiras 

questões, algo ainda nos intrigava e alavancou o interesse em concluir nossa entrevista 

com a seguinte pergunta: “Sabendo que a Prova Brasil se estrutura sobre o foco da 

leitura, que fatores estariam gerando dificuldades para os alunos atingirem um índice 

satisfatório no IDEB?” Ora, se a leitura, conforme assegurado pelos professores nas 

questões anteriores, é uma prática que tem espaço privilegiado na escola, em especial 

na sala de aula, o que justifica a dificuldade dos alunos na Prova Brasil, reveladas 

pelos resultados do IDEB?  

Sem a intenção de discutir, nesse espaço, as limitações do instrumento 

avaliativo da Prova Brasil, mas com o interesse de buscar caminhos para a 

implementação, por meio do POE, da ação de FC no município pesquisado, 

interpelamos os docentes sobre quais seriam os fatores que estariam gerando 

dificuldades para os alunos atingirem um índice satisfatório no IDEB. A esse 

questionamento obtivemos as seguintes respostas: 

 

P1 – hoje... é a questão da interpretação [olha eu acredito eu vou 
levantar uma questão polemica eu acho que a a fragilidade da escola do 
próprio sistema eu vejo assim que a educação precisa de uma reforma 
urgente porque a própria questão que a gente estava falando agora 
pouco as novas reformas que esteve recentemente ai em vez de 
melhorar só ta trazendo decadência nós caminhamos num caminho 
meio meio bastante preocupante porque a gente vê que a gente tira 
muita autonomia do aluno hoje os pais fazem tudo e o professor  não 
tem mais o direito de cobrar e o resultado vem nas avaliações... ai você 
faz uma avaliação é que que o aluno domine tudo você pega a prova 
Brasil por exemplo ele abrange/olha se a gente fosse ver os conteúdos 
que vem na avaliação se o aluno dominar tudo aquilo ali é um aluno 
100% e o aluno dominar aquilo ali tem que esta bem preparado coisa 
que a escola hoje nos mesmos professores não temos como fazer isso 
eu acho que estes resultados que estão acontecendo a maioria das 
vezes é chute dos alunos se partir para a realidade mesmo para eles 
escrever este resultado cai lá em baixo. Eu acho que ai é a questão da 
da questão de informações explícitas e implícitas a maior dificuldade 
/.../falta de leitura, falta de informação/.../. 
 
P2 - seria esses né a prova Brasil cobra a leitura  mais a leitura então 
seria a interpretação né.. a compreensão... porque se o aluno lesse e  
compreendesse o que ele estava lendo  /.../  ele já conseguiria.  [ e para 
lê e compreender é preciso o que?] trabalho né. o professor precisa 
mudar a tática pedagógica de professor ... de escola de mudar a prática.  
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por que os textos que caem na prova Brasil relembra a gente e tenta 
atingir o máximo possível  de de o que é proposto lá. O que eu vejo 
assim que seria mais um trabalho do professor né... tomar consciência 
que essa forma que deveria se trabalhar. 
 
P 3 ....pra gente ta sendo algo novo assim... Pois é ai quando a gente 
vai fazer avaliação assim na turma da gente  a gente lê a prova ... 
levanta as dúvidas assim e no meu ver assim até a pessoa que vem 
aplicar a prova assim eles ficam meio preocupados então... sei lá as 
vezes a gente meio apressado em vencer os conteúdos assim não 
deixa como eu falo que o aluno se vire sozinho a gente prefere dar a 
prova pra o aluno e pra depois ele começar ... a gente que tem que 
superar.  
 
P4 - é a interpretação eu acho/ acho que eles estão ainda não 
interpretando o professor que dá muito pronto para os alunos ou o que 
que é ... porque a gente lê/ se a gente lê um, problema eles fazem e se 
eu não leio se o professor  não esta ali pra falar sobre aquele texto 
sobre aquele problema aquela coisa eles não fazem.. acho que eles não 
gostam de pensar .. /.../ as vezes eu acho talvez assim que a gente quer 
vencer tudo aquilo que a gente preparou que a gente prepara bastante 
coisa da demais atividades e outras coisas e deixa o aluno preguiçoso... 
as vezes a gente quer adiantar as coisas e acaba fazendo por ele. 

 

 Antes de adentrarmos nos comentários dos professores realizados em função 

desse questionamento, cabe-nos ressaltar que os docentes, durante a entrevista, 

deixavam transparecer que, antes da formação, pouco conheciam sobre a Prova Brasil 

e, por conseguinte, mantinham um relacionamento um tanto distante com esse 

instrumento, desconhecendo , por exemplo, sua organização e estrutura, como 

também, os pressupostos teóricos que a alicerçam.  Nos relatos, pudemos observar 

que o município não detinha de políticas de formação que pudessem difundir 

informações sobre esse instrumento. Aqueles que ousaram a emitir algum 

conhecimento que possuíam sobre o assunto, o fizeram com base em iniciativas 

próprias, como a exemplo de P2, o qual afirmou que buscou “saber sobre”  por meio do 

site do INEP. Ademais, P1 ressaltou que teve a oportunidade de conhecer a avaliação 

em encontros pontuais dos quais participou ainda quando era dirigente municipal de 

educação. Apesar de acreditarmos que não se trata de formar ou preparar o aluno para 

a realização da Prova Brasil, mas sim, de oferecer aos discentes momentos que 

favoreçam sua formação global e, por conseguinte, uma melhor interação social nas 

diversas atividades da comunicação humana, cremos que o conhecimento do docente 

acerca desse instrumento é indispensável, haja vista que contempla competências e 

capacidades, imprescindíveis para a formação de leitores proficientes.  
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Desse modo, ao interpelarmos os docentes sobre as possíveis dificuldades dos 

alunos em relação a essa avaliação, observamos respostas genéricas, isto é, os 

professores pontuaram, de forma ampla mais possível, fatores que pudessem estar 

influenciando no resultado do IDEB. Numa primeira instância, P1 justifica pela 

fragilidade do próprio sistema educacional que, segundo o docente, não favorece para 

a formação do educando e retira do professor a autonomia no âmbito escolar ou, em 

conformidade com P1, este “não pode mais cobrar do aluno”.  De fato, concordamos 

com o respondente quando sinaliza que as problemáticas organizacionais do “modelo 

escolar” ora em voga, que em todas as suas nuances, não favorece à formação 

analítica do educando. Contudo, cremos também que uma mudança no paradigma 

educacional não se limita a uma alteração macroestrutural, mas sim da concepção de 

ensino veiculada pela prática docente no cotidiano de sala de aula. Isso implica dizer 

que não basta reestruturarmos o sistema escolar se continuarmos compreendendo o 

ensino, em especial de LP, pautado em pressupostos tradicionais e tecnicistas, nos 

quais os sujeitos se configuram como simplesmente receptores de informações 

transmitidas pelo professor.  Observamos, portanto, que toda e qualquer mudança no 

âmbito educacional está intimamente relacionada ao modo como o docente 

compreende o ensino e  a aprendizagem.  

 Ademais, P1 considera que os alunos ainda possuem um desempenho razoável 

na Prova Brasil, porque muitas vezes, os alunos assinalam a alternativa correta por 

“chute”, consoante a fala do docente. Segundo ele, se de fato fosse mensurar o 

domínio dos alunos em relação aos aspectos exigidos por esse instrumento, o 

resultado seria ainda mais inferior ao apresentado. Esse comentário talvez possa ser 

justificado pela fala do próprio P1 que, primeiramente, afirma que a escola, na atual 

conjuntura e organização não proporciona condições para um ensino efetivo; segundo, 

pelas dificuldades dos alunos a fatores atrelados à leitura como o exemplo dado pelo 

próprio docente: interpretar informações explícitas e implícitas. 

 Dessa posição, sutilmente, comunga P2, que atrela as dificuldades dos alunos 

ao nível de interpretação e compreensão, apesar de não deixar transparecer, de forma 

direta, o seu entendimento acerca de ler e compreender. Questionável é, portanto, a 

afirmação de P2 quanto ao resultado da Prova Brasil quando profere o seguinte 

discurso: [...] porque se o aluno lesse e compreendesse o que ele estava lendo/.../ ele 

já conseguiria. Para analisarmos essa assertiva, primeiro teríamos que buscar o 

entendimento de P2 quanto ao ato de ler e compreender; segundo cabe-nos uma 
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questão: será que o simples fato do aluno dominar o sistema de leitura – codificação e 

decodificação – atrelado à compreensão, já lhe asseguraria um bom desempenho na 

avaliação e ainda o configuraria como um leitor proficiente? A esse respeito, é sabido 

que tais habilidades são imprescindíveis no momento em que o leitor se depara com o 

texto, contudo as consideramos insuficientes para a formação  de um sujeito-leitor 

responsivo ativo, conforme sinalizado por Bakhtin (2003).  Além dessas competências, 

o leitor proficiente lança mão, no momento da interação, de outros conhecimentos, de 

outras estratégias que o auxiliarão na compreensão  e/na construção do sentido do 

evento comunicativo.  

Destarte, P2 pontua que o professor tem que “tomar consciência que essa forma 

que deveria se trabalhar”. Embora o docente não revele explicitamente em seu 

discurso que “forma” de trabalho seria essa, supomos que queira se referir à 

organização da Prova Brasil consubstanciada pela Matriz de Referência. A esse 

respeito diríamos que o essencial não se limita à compreensão do “formato” que o 

instrumento avaliativo se assenta, mas sim, a concepção de ensino de LP nele 

subjacente, e aos demais documentos nacionais que alicerçaram a sua elaboração. 

 Quanto aos comentários proferidos por P3 e P4, observamos que ambas 

compartilham da compreensão de que os procedimentos dos professores no cotidiano 

da sala de aula às vezes ao invés de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, 

acabam por não favorecer. A esse fato, P3 e P4 sinalizam que no intuito de cumprir 

com o previsto na Proposta Pedagógica da instituição, os docentes acabam por 

avançar nos conteúdos sem que esses sejam de domínio dos discentes. Esse 

movimento remete à velha concepção de educação conteúdista, qual seja, aquela 

centrada apenas em conteúdos pensados e realizados de forma estaque. Trata-se de 

uma perspectiva quantitativista, a qual afere a quantidade de conteúdos aprendidos 

pelo educando e não a sua qualidade.  De fato, essa compreensão é ainda muito 

presente no ambiente escolar, e reiterada por P3 e P4, que apesar de ter consciência 

dessa prática, têm dificuldades em romper com tal perspectiva.  A esse, respeito os 

docentes atribuem que a dificuldade na leitura e na compressão pode estar atrelada à 

falta de autonomia da maioria dos discentes, uma vez que, conforme a afirmação de 

P4, “se a gente lê um problema eles fazem e se ... se o professor não esta ali pra falar 

sobre aquele texto sobre aquele problema aquela coisa eles não fazem...”. Por meio 

desse comentário, podemos inferir uma compreensão do papel do professor como 

facilitador do processo de aprendizagem do aluno, cabendo a ele, simplesmente, 
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organizar situações propícias para o desenvolvimento das atividades propostas. Não 

obstante aos fortes ecos dessa perspectiva no contexto da sala de aula, defendemos 

que o professor, numa perspectiva dialógica de ensino, deve assumir o papel de 

mediador, concepção essa que surge justamente em contraposição ao papel de 

facilitador (reiterado pela escola nova) e de (apregoado pela escola tradicional). Mediar, 

dentro dessa acepção, significa conduzir o aluno à apropriação dos conhecimentos 

historicamente acumulados, partindo de saberes espontâneos e cotidianos já de 

domínio dos docentes.  

Desse modo, partilhamos das considerações fundamentadas por Smith (1989), 

quando destaca que o papel do professor, no que concerne à leitura em sala de aula, 

considerando-se em especial as condições de leitura, no seu aprendizado inicial, pode 

ser sintetizado em poucas palavras: 

 

[...] é o de garantir que as crianças tenham demonstrações adequadas 
de leitura sendo usada para demonstrações adequadas da leitura sendo 
usada para finalidades evidentemente significativas, e ajudar os alunos 
a satisfazerem, por si mesmos, essas finalidades” [...] minhas primeiras 
pesquisas persuadiram-me de que o aprendizado da leitura resultava de 
interações práticas e significativas entre professores e alunos em vez de 
exercícios e lições” (SMITH, 1989, p. 246-247). 

 

Os depoimentos dos entrevistados a essa última interpelação demonstra, 

inicialmente, que não existe no município um sistema de formação que assegure ao 

docente um espaço de discussão e reflexão sobre programas e políticas educacionais. 

Certamente, não podemos afirmar uma relação de causa e efeito, ou seja, o fato que 

poderia estar gerando os resultados insatisfatório nas avaliações em larga escala é a 

não ciência,  por parte dos docentes, dos sistemas de avaliações nacionais.  Contudo, 

acreditamos que: 

 
 É imbricado à política educacional brasileira, que visa, prioritariamente, 
à melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
que a prática docente em seu cotidiano, procura garantir, em essência, 
dois ofícios do magistério: cumprir com sua função de ensinar a todos e 
com qualidade o conhecimento científico elaborado e acumulado pela 
humanidade e garantir que seus educandos melhorem seu desempenho 
e de sua escola, por consequência, nas avaliações de larga escala 
(JACOBSEN, 2010, p. 16).  

 

Com intuito, portanto, de atender as expectativas dos docentes, a partir da 

entrevista e do diálogo pudemos, além dos objetivos propostos pelo POE, contemplar 

ações que viessem ao encontro das necessidades evidenciados, principalmente, por 
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meio dessa entrevista.  Reiteramos, nesse sentido, que o nosso interesse nessa 

pesquisa não se caracteriza em atribuir responsabilidades pelo resultado insatisfatório 

alcançado no IDEB, pelo contrário, nossa intenção se assenta em oferecer um 

ambiente de discussão coletiva, o qual favoreça para ampliar conhecimentos e buscar 

soluções para que a universalização  do saber se consolidem (JACOBSEN, 2010). 

A partir da coleta de dados por meio da entrevista semiestruturada e após os 

trabalhos desenvolvidos durante as 40 horas de formação com foco na leitura, 

oferecidos aos docentes do Município de Diamante do Sul, é que estruturamos a seção 

subsequente, que tem por intuito cumprir com a investigação proposta no objetivo geral 

dessa pesquisa, qual seja, compreender como a formação continuada interfere nas 

ações pedagógicas com os professores de 5º ano do Ensino Fundamental I.  

 

4.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS AULAS GRAVADAS 
 
 

A observação participante consubstanciada pela videogravação foi mais uma 

ferramenta de coleta de dados que utilizamos nesse processo de investigação, por 

compreender que, em se tratando de pesquisa qualitativa, de base etnográfica, este 

instrumento seria essencial para completar os indicativos evidenciados por meio da 

entrevista. Ademais, reiteramos que em se tratando de pesquisas em LA, 

compartilhamos do posicionamento de Cavalcanti e Moita Lopes (1991), os quais 

afirmam que é tempo de reconhecer a sala de aula como um espaço de excelência à 

investigação, haja vista que é neste ambiente que se revelam as condições de ensino e 

de aprendizagem. A esse respeito, concordamos também com Kleiman (2001),  a qual 

sinaliza que a  “realidade do ensino e aprendizagem da sala de aula só pode chegar a 

ser conhecida através de metodologias de pesquisa interpretativas e qualitativas que 

permitam descrever e conhecer o contexto natural da aula” (KLEIMAN, 2001, p.16). 

Considerando, portanto, a inserção dessa investigação no campo das pesquisas 

de LA, sob a abordagem qualitativa e interpretativista-crítica,  propusemo-nos a refletir 

sobre as concepções de leitura vislumbrada por meio de encaminhamentos 

metodológicos presentes na prática pedagógica de um dos docentes participantes da 

entrevista semiestruturada. Conforme já exposto no capítulo I, a partir da videogração 

de 9 aulas de Língua Portuguesa polinizadas sob o eixo leitura, em um turma de 5˚ ano 

do ensino fundamental I, tínhamos o propósito de observar e analisar como o professor 

organiza e direciona o trabalho com a leitura, tentando verificar que concepção(ões) e 
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compreensão(ões) de ensino de LP transparecem em sua prática e se a FC de alguma 

forma estaria incidindo em sua prática pedagógica.  

Dentre os quatro professores de 5˚ ano participantes da entrevista 

semiestruturada, optamos por realizar a observação participante com apenas um 

professor – P1. A seleção deu-se principalmente pela disponibilidade do docente em 

abrir  o seu espaço – a sala de aula – para abrigar essa pesquisa. Ademais, 

observamos que na entrevista, analisada anteriormente,  tal docente veiculou, em seu 

discurso, palavras e expressões que se aproximavam de uma concepção interacional 

de língua(gem) e de leitura, fato esse que estimulou a escolha, com o propósito de 

verificar se em sua prática também havia tentativas de proximidade com essa acepção. 

Outrossim, o objetivo também residia em buscar indícios das ações de FC em sua 

prática docente. Sem a intenção de generalizar os dados coletados por esse 

instrumento, mas com o propósito de travar uma análise e  reflexão das concepções de 

linguagem/leitura que permeia a prática docente, nos respaldamos nos estudos de Gil 

(2008) , o qual garante que   

 

A análise de um único caso ou mesmo de múltiplos casos fornece uma 
base muito frágil para a generalização. No entanto, os propósitos do 
estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso das 
características de uma população a partir de procedimentos estatísticos, 
mas sim o de expandir ou generalizar proposições teóricas (GIL, 2008, 
p. 58). 

 

Ao adentrarmos na sala de aula, conforme já exposto no capítulo I, realizamos 

inicialmente uma conversa com os alunos com o propósito de explicitar os objetivos do 

trabalho e justificar nossa presença naquele ambiente. Tal interação foi necessária 

visto que, além de nossa inserção na sala de aula, utilizaríamos o recurso de 

videogravação, o que, a princípio, poderia gerar um desconforto aos interlocutores 

envolvidos nesse processo.  

O primeiro momento de interlocução com a turma de 5˚ ano73 e com P1 por meio 

da observação participante deu-se no dia 13 de agosto de 2012. Na ocasião, 

assistimos três aulas da disciplina de LP com foco na leitura. Ao ingressar nesse 

contexto, P1 apresentou uma postura segura, não demonstrando insegurança perante 

a nossa presença.  Inicialmente, deu-nos as boas-vindas, expressando o seu anseio e 

                                                
73

 Tratata-se de uma turma relativamente pequena, composta por 18 alunos, com um comportamento 
cooperativo, no entanto pouco participativo nos momentos de discussões.  
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as suas expectativas em poder colaborar com o bom andamento de nossa pesquisa. 

Após essa apresentação, justificou à nós o encaminhamento previsto para esse dia,  

entregando-nos as atividades que seriam desenvolvidas. Acerca do posicionamento de 

P1, merece destaque o seguinte comentário tecido:   

 

P1- Professora eu tenho/ na verdade a gente não tem passado muita 
coisa pronta para os alunos, é ... o nosso trabalho prevê que o aluno 
faça... produza ... Assim gosto que eles copiem do quadro o texto e as 
atividades. A escola até tem xerocadora, mas prefiro passa para  eles 
no quadro a matéria.  

 

Ao proferir tal discurso, P1 tinha por propósito apresentar os motivos ou razões 

que o levaram a solicitar que o aluno copiasse, do quadro negro o texto, que serviria de 

base para as discussões, desculpando-se, portanto, pelo fato de não o entregar 

impresso aos discentes.   

Contextualizando a pauta prevista para essa aula, P1 iniciou a interação com os 

alunos, informando a eles o tratamento que seria dado ao texto. Assim, o docente 

explicou que:  

 

[...] nós vamos ter um texto para copiar e depois desse texto nós iremos 
fazer algumas atividades que vocês irão analisar e responder as 
questões de marcar (X) e umas quatros que vocês irão dar a opinião de 
vocês ta?... então essas atividades depois que eu passar o texto pra 
vocês nós iremos conversar sobre elas e na sequência vocês terão as 
questões para analisarem e depois uma interpretação para vocês verem 
qual é a correta ta?  

 

Dada à exposição, percebemos que o docente adotaria o seguinte 

procedimento: (1) cópia do texto; (2) discussão oral e (3) realização das atividades 

escritas de interpretação.  Desse modo, P1  passou aos alunos o texto “O problema 

ecológico” (anexo 12) que o definimos como pertencente ao gênero artigo de opinião. 

Os alunos demoraram aproximadamente 30 minutos para registrar no caderno o 

texto. Durante o momento de cópia, o docente transitava pelo interior da sala, 

observando e apontando aos discentes inadequações quanto à ortografia e à 

ilegibilidade da letra.  Compartilhamos do posicionamento do docente quando aponta 

que parte do pressuposto que o aluno tem que fazer e não receber tudo pronto, 

contudo tais argumentos são questionáveis à medida que, aparentemente, o único 

objetivo de P1, na ocasião, era verificar se o discente estavam “copiando” bem. Tratou-

se, portanto, de uma atividade mecânica. Certamente, não descartamos a necessidade 
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de atividades com propósitos iguais ou semelhantes a essa, contudo, nesse contexto, 

esse procedimento é discutível, uma vez que não nos parece ser esse o objetivo 

principal do encaminhamento. Desse modo, sinalizamos que o tempo tomado para 

esse exercício poderia ser melhor aproveitado no momento da discussão e interlocução 

com o texto.  

Após todos concluírem o registro do texto, o professor pediu a atenção da classe 

e solicitou que uma aluna realizasse a leitura do mesmo em voz alta. Ainda P1 alertou 

os discentes para que ficassem atentos ao conteúdo lido, pois, desse modo, poderiam 

responder posteriormente às questões.  Ora, o fato de ler em voz alta garante à 

compreensão necessária a construção de sentido do texto? Certamente não. A prática 

da oralização do texto, como já discutida na subseção anterior, tem por intuito 

mensurar e observar se o aluno estabelece corretamente a relação entre a grafia e o 

som das palavras. Desse modo, assim como Kleiman (2000), Menegassi e Ângelo 

(2005), concordamos que práticas pedagógicas assentadas sobre esse formato não 

comprovam a capacidade leitora do aluno nem mostram que ele sabe ler ou que 

compreendeu o texto, no máximo pode auxiliar o docente no controle da disciplina da 

turma (MENEGASSI e ANGELO, 2005). Da mesma forma, a leitura em voz alta por um 

dos alunos da classe aos demais colegas (procedimento adotado naquele momento 

pelo docente), por si só, não se constitui como um ato enunciativo de significações, 

haja vista que temos preocupações distintas: (i) primeiro do leitor, que se dirige com 

cuidado ao texto para que o processo de (de)codificação seja efetivado com êxito; (ii) 

segundo do ouvinte, ou talvez pudéssemos, pela sua passividade, nomeá-lo de 

“expectador” que assume uma postura de “escuta” ao conteúdo falado.  O fato é que a 

construção significativa do texto como um todo (KLEIMAN, 2000) demanda de 

compreensão, no entanto, é sabido que:  

 

 [...] A compreensão é um processo altamente subjetivo (...) Ensinar a 
ler é 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 (KLEIMAN, 2000. p.151/152). 

 

 Após encaminhar a leitura em voz alta, P1 iniciou o diálogo acerca do assunto 

do  texto “O problema ecológico”.  A interação entre professor - aluno e texto foi 

mediada por meio de questionamentos que tinham por objetivo conduzir o discente à 

construção de sentido do conteúdo exposto naquela tessitura. Desse modo, o docente 
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lançou algumas indagações: “Fazendo uma comparação com a nossa realidade, será 

que tem alguma questão que se encaixa com o texto”? “Que seria a nave que o texto 

menciona? Pessoas do nosso planeta?” A partir dessas interpelações e de outras, P1 

mostrou que desde a colonização da América, período em que o nosso continente foi 

ocupado, a humanidade vem promovendo uma degradação deliberada e sistemática 

por meio da devastação das florestas, pela poluição dos rios, envenenamento das 

terras e deterioração  da qualidade do ar. Assim, parece-nos que o objetivo era de 

chamar a atenção dos educandos para o fato de que todos nós temos compromissos 

com ações que visem à qualidade de vida do planeta. 

 Notamos que o movimento de diálogo e discussão proposto por P1 teve, como 

princípio básico, a mediação, porque partiu dos conhecimentos que os alunos já 

possuíam sobre o assunto (conhecimento prévio) para, a partir dessa interação 

(professor-aluno), pudesse se apropriar de um conhecimento mais elaborado, ou seja, 

dos conhecimentos científicos. Certamente, o procedimento inicial utilizado pelo 

docente foi adequado, haja vista que ele proporcionou aos educando, por meio da 

linguagem, situações de interlocuções entre os envolvidos nesse ato dialógico. 

Ademais, esse processo de mediação assumido por P1 nos remete aos estudos de 

Vygotsky (2001), o qual advoga que a aprendizagem se realiza sempre em um 

contexto de mediação, por meio da internalização de instrumentos e signos que levam 

a uma apropriação do conhecimento.  

 Anuindo com tais pressupostos, acreditamos que o encaminhamento dado por 

P1 quanto a relacionar o assunto à atual conjuntura social e aos conhecimentos prévios 

dos alunos pode favorecer o processo de internalização dos saberes científicos. 

Entretanto, compreendemos também que, para ampliarmos esses conhecimentos, 

apreendidos do social, é necessário um tempo para a apropriação, haja vista que “A 

transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado 

de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 

2001, p. 64). Certamente, tais pressupostos sinalizam para a necessidade de 

compreender a sala de aula com um lócus de interação real, que por meio da 

mediação, possa conduzir o aluno a internalização dos conhecimentos. No entanto, 

sabemos que esses espaços são, atualmente, reduzidos, ou seja, 

 

[...] não há um espaço temporal para que o aluno internalize o 
conhecimento e atinja uma meta-consciência, isto é, não há tempo 
suficiente para que as palavras alheias se tornem suas palavras, já que, 
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de acordo com Bakhtin (1997, p. 405-406), “a ‘palavra do outro’ se 
transforma, dialogicamente, para tornar-se ‘palavra pessoal-alheia’ com 
a ajuda de outras ‘palavras do outro’, e depois, palavra pessoal Ocorre, 
assim, uma internalização em nível superficial, pois o aluno apenas 
repete, em seu texto, o que o professor disse, ou faz reproduções dos 
textos que leu, sem relacionar as ideias, sem refletir, sem haver a 
sedimentação das palavras dos enunciadores em suas palavras, 
transformadas, modificadas e internalizadas(OHUSCHI e  MENEGASSI, 
2007 p. 1720).   

 

Desse modo, na abordagem interacionista, tomamos a discussão oral do texto,  

realizada, no caso, por P1, como uma  atividade prévia de leitura, a qual pretende 

produzir a interação entre os indivíduos, criando-se diálogos, produzindo-se sentidos a 

partir das várias vozes ali encontradas (OHUSCHI e  MENEGASSI, 2007). Partilha 

dessa visão Solé (1998), quando atesta que o processo de construção da 

compreensão textual deve iniciar-se no conhecimento prévio do aluno, sinalizando para 

a importância dessa conversa inicial acerca do tema a ser debatido. Contudo, 

constatamos que o professor restringiu-se à exploração do assunto exposto pelo texto, 

ou seja, “o problema ecológico”, de modo que, desconsiderou, a priori, a ordem 

metodológica de trabalho com o gênero proposta por Bakhtin/Volochinov (2004). Nesse 

sentido, compreendemos que as atividades prévias deveriam acima de tudo “evidenciar 

a leitura como uma prática sociointeracional” (BRASIL, 2008) situada em determinado 

contexto socio-histórico. Para tanto, as atividades realizadas necessitariam considerar 

o contexto físico e subjetivo de produção do texto em foco (o lugar e o momento 

histórico de produção, o locutor/autor e suas intenções, o papel social do 

interlocutor/locutor), como também as formas de circulação dos gêneros discursivos, 

naquele caso, do gênero artigo de opinião. Esse trabalho com a leitura parte do 

pressuposto que as atividades devem proporcionar aos leitores a compreensão de que 

essas marcas discursivas são contextualizadoras na construção de sentido do texto, o 

que implica recuperar, no gênero discursivo, “sua situacionalidade social ou seu 

contexto de produção e interpretação: quem escreveu, com que propósito, onde foi 

publicado, quando, quem era o interlocutor projetado, etc.” (MOITA LOPES & ROJO, 

2004, p. 37). Mas nada disso foi observado por P1 que foi direto para a leitura linear do 

texto, desconsiderando seu contexto de produção.  

Ora, se na etapa inicial P1 preteriu o trabalho com os elementos 

contextualizadores do gênero do discurso,  qual foi o tratamento dado pelo docente nas 

atividades escritas de leitura? A posteriori, portanto,  P1 segue o curso de sua aula 

emitindo a seguinte orientação: 
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P1 - Então de acordo com esse texto, agora vocês vão ter várias 
perguntinhas e eu quero que vocês prestem bastante atenção... 
primeiro cada um responde a sua, não passa cola para o outro porque 
eu quero ver o conhecimento de vocês pra depois vocês responderem 
no quadro... mas procurem fazer bem pessoal e nada de pegar as 
ideias do colega cada um faz a sua e depois nos vamos voltar para 
discutir para vocês compararem porque erraram ou se acertaram é que 
compreenderam aquilo que o texto esta passando para nós.  

 

Diante do encaminhamento tomado por P1, vemos que o trabalho com a leitura 

tinha muito mais um cunho avaliativo (erro ou acerto) do que uma atividade interativa, 

por meio da qual os alunos pudessem dialogar com o texto e com os demais colegas a 

fim de construir sentido aos enunciados. P1 deixou transparecer em seu discurso uma 

concepção de leitura que polariza ora o texto, ora os conhecimentos dos leitores.  Esse 

posicionamento pode ser melhor vislumbrado nas questões de leitura propostas por P1 

aos alunos (anexo 13). 

Em tais questionamentos notamos dois tipos de perguntas: as objetivas e as 

dissertativas, nas quais verificamos o estabelecimento de objetivos de leitura 

(KLEIMAN, 2000; LOPES-ROSSI, 2002). O aluno lê o texto com o objetivo de encontrar 

resposta para uma pergunta. Esse objetivo é ratificado pelo próprio docente que ao 

orientar os alunos quanto à execução das atividades pede que prestem muita atenção 

no texto para que possam responder corretamente às “perguntinhas”.  

Não indiferente do momento de pré-leitura, P1, nesses questionamentos, não 

contempla nenhum aspecto relativo aos gêneros discursivos. Por esse fato, podemos 

inferir a dificuldade do docente em trabalhar com a linguagem nas diferentes situações 

de uso. Assim, como Dolz & Schneuwly (2004), defendemos a ideia de que o 

desenvolvimento da autonomia da leitura e da produção textual é consequência direta 

do domínio da linguagem em situações reais de comunicação, presentificadas pelos 

gêneros discursivos, uma vez que por meio deles que as práticas sociais se 

concretizam. 

Desse modo, ao negar o contexto social de produção e de circulação do gênero, 

P1 caminha em direção contrária aos pressupostos bakhtinianos, pois segundo Bakhtin  

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 
assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo 
linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do 
estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua 
penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é 
também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua. 



232 
 

 
 

O enunciado situa-se no cruzamento excepcionalmente importante de 
uma problemática (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

 

 As questões apresentadas por P1 sinalizam que a abordagem conferida aos 

gêneros discursivos em sala de aula ainda é reduzida, e às vezes inexistente. Esses 

indícios mostram que o tratamento de leitura em sala de aula, por vezes, repousa sobre 

uma concepção formal e estruturalista do estudo da língua(gem). Ainda que os 

momentos de FC oferecidos aos professores, ainda que o CBEPM (AMOP, 2010), 

documento norteador da educação do município aponte à disciplina de LP uma 

perspectiva sociointeracionista de trabalho, o que constatamos, na prática, é que muito 

temos a discutir, haja vista que superar paradigmas nem sempre é uma tarefa fácil. 

Embora saibamos da complexidade de um trabalho assentado sobre a 

concepção sociointeracionista de linguagem e de leitura, acreditamos que para a 

formação efetiva de leitores em sala de aula é necessário propiciar e possibilitar a 

inserção dos alunos em práticas de linguagens reais subjacentes ao enfoque dos 

gêneros discursivos como objeto de ensino e de aprendizagem. 

Em observância às questões elaboradas por P1 a partir do texto “O problema 

ecológico”, percebemos que, apesar de serem marcadas fortemente pelo foco no texto, 

não se trata de perguntas de resposta literal (SOLÉ, 1998), haja vista  que as respostas 

não se encontram literalmente e diretamente no texto, a exemplo da primeira questão 

“Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com”. Para atender ao 

solicitado, o aluno necessita estabelecer uma proximidade com o texto, pois, conforme 

Solé (1998), são perguntas que implicam pensar e buscar, as quais exigem que o leitor  

relacione e realize algum tipo de inferência. Vejamos que, no caso dessa questão,  

para uma compreensão efetiva, é necessário que o aluno apreenda o sentido global do 

texto, pois a resposta não se encontra marcada na linearidade do texto, pelo contrário, 

ela pode ser encontrada a partir do momento em que o leitor relaciona o comando da 

interpelação com o assunto  explorado pelo texto. Trata-se de atividades inferenciais. 

Consoante aos estudos de Marcuschi (2008), podemos afirmar que coexistem três 

tipos de inferências: (a) de base textual; (b) de base contextual e (c) sem base textual e 

contextual. No caso da questão em análise, vemos que P1 utiliza-se da inferência “de 

base textual”, pois a partir de várias informações do texto, pretende-se chegar a uma 

conclusão.  Fica evidente, portanto, que, apesar de solicitar ao leitor que produza 

inferências acerca do que esta lendo, a concepção de leitura imbricada a essa prática é 

a com foco no texto (MENEGASSI e ANGELO, 2005; KOCH e ELIAS, 2010). Tal 
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procedimento também é adotado por P1 nas questões 3, 5, 6 e 7. Espera-se, por meio 

desses questionamentos, que os alunos sejam capazes de ler o exposto e encontrar a 

resposta por meio da articulação de informações presentes na própria superfície 

textual.  Ressaltamos que, o trabalho  de leitura com foco no texto faz-se necessário à 

medida que propicia condições favoráveis a interação e construção de sentidos ao 

texto.   O que defendemos, nesse sentido, é que o trabalho de leitura deve ultrapassar 

os limites da tessitura textual, porém compreender e interpretar “o dito” é o primeiro 

passo para desvendar o “não dito”. 

Já as questões 2 “para o autor, a humanidade...” e 6 “Por que o autor do texto 

diz que: ‘a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência’?”, 

de acordo com Menegassi (s/d), o “foco de atenção é, pois, o autor e suas intenções, e 

o sentido está centrado no autor, bastando tão somente ao leitor captar essas 

intenções (MENEGASSI, s/d, p. 02).  

Na questão 8, percebemos a incidência sobre o leitor, quando P1 pede aos 

alunos que “Expliquem com suas palavras o que são recursos naturais.”  Esse tipo de 

pergunta, segundo Menegassi (s/d), admite diferentes compreensões de um texto, 

porque, conforme já abordado no capítulo 2, essa concepção de leitura entende que se 

há diferentes leitores com diferentes conhecimentos prévio, haverá, 

consequentemente, diferentes significações para o texto lido. Assim, cabe ao leitor, 

além de selecionar o que lhe convém da leitura, utilizar-se de inferências e estratégias 

de leitura, em especial de seu conhecimento de mundo sobre o assunto, para poder, 

então, articular, de forma coerente, uma resposta. De acordo com Solé (1998), esse 

tipo de pergunta é de elaboração pessoal, isto é, são aquelas questões que tomam o 

texto como referencial, mas cuja resposta não se limita a ele, exigindo a intervenção do 

conhecimento e ou a opinião do leitor. Para a autora, “as perguntas de elaboração 

pessoal, apelam sobretudo ao  conhecimento do leitor, fazendo-o ir além do que leu. 

Poderíamos dizer que são perguntas que permitem uma extensão de leitura” (SOLÉ, 

1998, p.159).No entanto, como afirma Menegassi e Ângelo (2005), essa perspectiva de 

leitura descarta os aspectos sociais em volta do leitor, confiando  muito nas 

“adivinhações” que produz, de modo que qualquer sentido construído é possível, isto é, 

vale  qualquer tipo de compreensão.  Embora as questões, de certa forma, não tinham 

atendido à concepção de leitura defendida na FC e constante na Prova Brasil, P1 

esforçou-se para aproximar sua aula de leitura no formato do instrumento avaliativo. 



234 
 

 
 

Conforme mostramos, parte das questões foi elaborada em forma de alternativas, para 

que o aluno fosse se familiarizando com esse formato.  

Além disso, um fato que nos chamou a atenção durante a observação 

participante foi a postura do professor que, talvez pela nossa presença, limitou-se a 

poucas explicações, deixando que os alunos executassem sozinhos a atividade.  Após 

todos concluírem o previsto, P1 pediu para que alguns alunos respondessem no 

quadro as questões corretas. Nesse momento, sua intervenção foi mínima, restringiu-

se a dizer se estava correta ou não. Caso tivessem assinalado a alternativa incorreta, 

P1 indicava a opção certa, sem ao menos levar os alunos à reflexão sobre os motivos 

que tornavam aquela alternativa correta ou incorreta. Quando o fez, apenas leu em voz 

alta a questão, pedindo para os demais alunos apontarem a opção assertiva.  A esse 

respeito, Solé (1998) afirma que a leitura deve ser partilhada e não dirigida, pois, 

segundo a autora, enquanto nesta o docente dirige a leitura e sobrepõem a sua 

compreensão ao texto, naquela, o aluno participa e expõem seu entendimento sobre o 

que se lê. Desse modo, temos leitores ativos e não “participantes passivos da leitura, 

isto é, alunos que respondam às perguntas” (SOLÉ, 1998, p. 120). 

Quanto à postura de P1, pela observação participante, percebemos que o 

mesmo não assumiu no momento da realização das atividades escritas, o mesmo 

diálogo estabelecido pelo docente nas atividades orais.  A esse respeito, defendemos 

que o aluno aprende interagindo com o outro, com pessoas mais experientes, como 

postula Vygotsky (1987) ao reconhecer a aprendizagem como um processo social que 

ocorre na interação com adultos e pessoas mais experientes. Nesse processo, o papel 

da linguagem é destacado, visto que é na apropriação de habilidades e conhecimentos 

socialmente disponíveis que as funções psicológicas humanas são construídas. Na 

ocasião, P1 não adotou uma postura de professor mediador, o que contradiz sua 

postura anterior (atividades orais). Essa compreensão é ratificada pela forma com que 

P1 procedeu à correção das questões abertas (dissertativas). Ele informou aos alunos 

que essas perguntas seriam corrigidas de um a um, visto que eram respostas 

individuais. Logo, P1 não atendeu ao proposto pela concepção interacionista de 

linguagem, a qual apregoa que no momento de escrita é preciso que se tenha o que 

dizer (conteúdo), se tenha uma razão para dizer (finalidade); se tenha para quem dizer 

(o outro) (Geraldi, 1993). Vê-se que a relação estabelecida por P1 é restringida a uma 

atividade avaliativa, na qual o professor é o único interlocutor, o qual lerá e avaliará. 
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Concordamos com o docente que a partir do texto e de nossos conhecimentos 

prévios, podemos construir sentidos e significados diferenciados. No entanto, 

entendemos que, ao interagirmos com o outro, além de representarmos o mundo por 

meio da língua, construímos representações sobre ele, as quais colocamos em jogo na 

instância da interlocução (AMOP, 2010). Desse modo, o trabalho em LP, consoante a 

concepção de linguagem como forma de interação, exige que o docente conceba o 

caráter dialógico e polissêmico das interações sociais, pois operamos, segundo Geraldi 

(1996), com a noção de sujeito discursivo, “como o lugar de uma constante dispersão e 

aglutinação de vozes, socialmente situadas e ideologicamente marcadas” (GERALDI, 

1996, p.52). Proporcionar condições de leitura, portanto, implica não simplesmente em 

dar condições para o aluno ler, mas, acima de tudo, propiciar um espaço de interação, 

por meio do qual os sentidos possam ser construídos. Acreditamos, portanto, que ao 

guiarmos nosso trabalho de leitura embasado numa concepção sociointeracionista, 

estaremos alcançando dois objetivos imbricados a essa prática: “tentar ultrapassar, 

apesar dos limites da escola, a artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao 

uso da linguagem; possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o domínio da língua 

padrão em suas modalidades oral e escrita” (GERALDI, 2004). Enfim, a observação 

dessa três primeiras aulas revelaram uma prática pedagógica em relação à leitura 

distante daquela defendida nos momentos de FC. 

No segundo momento de observação participante, que envolveu 3 (três) aulas, 

não indiferente do primeiro, as atividades seguiram a mesma organização global: 

primeiramente P1 passou o texto no quadro, os alunos copiaram, o qual foi, na 

sequência, lido em voz alta por um dos alunos e, em seguida, foi debatido pelo 

professor e interpretado com algumas questões que foram colocadas no quadro, 

copiadas no caderno e respondidas pelos alunos.  

 O trabalho desenvolvido com a turma voltou-se para o “estudo” do gênero 

discursivo notícia (anexo 14) 

O que destoou do encaminhamento dado nas primeiras aulas observadas, foi  o 

tratamento dado ao gênero discursivo. Enquanto na primeira observação P1 não 

focalizou em momento nenhum, o gênero, nessa ocasião acenou para uma tentativa de 

trabalho acerca desse objeto de ensino. Com base nesse texto, oralmente, P1 explorou 

o conteúdo temático, estabelecendo uma relação entre o assunto do texto com o seu 

contexto histórico e social, ademais. Analisou a estrutura composicional do gênero 
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notícia. Tal encaminhamento foi mediado por P1, partindo de alguns questionamentos 

orais, conforme explicitado pelo diálogo entre P1 e os alunos: 

 

P1:  Pessoal, esse texto esta abordando qual assunto? 
 
AL: acho... que esta falando de um médico que queria fazer uma 
experiência com baratas, é isso professor? 
 
P1: ... é isso sim, na verdade esse médico é um alergista. Vocês sabem 
o que faz um médico alergista? 
 
AL: humm... deve ser aquele que trata de problemas na pele... 
 
P1: é ... o médico alergista é aquele que trata de vários tipos de 
alergias, não só dá pele... 
 
P1: E vocês acham que esse fato aconteceu de verdade ou foi 
inventado pelo autor desse texto? 
 
AL: de verdade né professor? 
 
P1: mas porque vocês acham que aconteceu de verdade? 
 
AL: ah, porque eu já ouvi falar que eles fazem remédio a partir de 
bichos.... 
 
P1: Isso mesmo... os cientistas fazem remédio, a partir de vários 
animais, como por exemplo a cobra, né pessoal? 
 
AL: ((sim)) 
 
P1: Agora, qual é a relação entre o título desse texto e o seu conteúdo? 
Por que ”Baratas lucrativas” 
 
AL: ah, professor, deve ser porque quem levar as baratas para o médico 
irá ganhar dinheiro... 
 
P1. Sim... já imaginaram ganhar dinheiro com BARATAS? 
 
P1: Bom pessoal, só mais algumas informações sobre o texto e depois 
nós iremos fazer algumas atividades escritas. Certo? É possível 
identificar onde esse texto foi publicado? Em que lugar isso está 
escrito? 
 
AL: ((no final do texto))  
 
P1: ah, então ele foi publicado Revista Zá, ano 1, n 8. São Paulo, Pinus, 
março-1997. 
 
P1: Pessoal, que tipo de texto é esse? 
 
AL: (silêncio) 
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P1: Vamos lá pessoal, que nome tem esse texto? Esse texto é uma 
notícia. Vocês sabem o que é uma notícia? 
 
AL: sim... aquela que passa na televisão e no rádio. 
 
P1: então uma notícia fala sobre determinado fato... como a desse texto 
que fala sobre as barata...  

 

A partir desse diálogo ficou perceptível que o docente, nesse segundo momento, 

não se limitou à discussão do assunto do texto, mas tentou articular outros aspectos 

que pudessem contribuir com a significação do que estava sendo lido e debatido.  A 

própria postura que P1, no momento da conversa, diferente do primeiro momento de 

observação, nos assinala que o docente, talvez pela própria insegurança de trabalho 

ante a proposta sociointeracionista, apresenta ora uma posição conservadora, ora uma 

posição mediadora. Podemos inferir, possivelmente, nesse fato, que essa foi uma 

tentativa de P1 em compreender que o ensino e a aprendizagem de LP numa 

concepção sociointeracionista de linguagem e de leitura, é mediada pela linguagem e 

materializada nas interações sociais entre sujeitos historicamente situados. 

Consideramos, nesse sentido, que  pelo fato dos docentes estarem em processo de FC 

é comum, por vezes, oscilarem em seus encaminhamos (estágio intermediário), haja 

vista que o processo de apropriação dos conhecimentos primeiro gera uma 

desestabilidade, para, posteriormente, ser internalizada de forma organizada e 

consciente.    

 Certamente, esse é o papel do professor, por meio da mediação, contextualizar 

os textos em estudo, a fim de propiciar maior contato de seus alunos com a leitura e 

com os sentidos implícitos presentes na materialidade textual.  Desse modo, parece 

que P1 compartilha com a visão de Faraco e Castro (1999), que sinalizam para alguns 

princípios básicos para o trabalho de leitura em sala de aula: 

 

Com relação à leitura, o princípio nos indica que a produtividade do ato 
de compreensão da palavra alheia, do texto que o nosso aluno lê, está 
diretamente ligada à capacidade do professor de reconstruir os 
determinantes contextuais – contexto histórico imediato ou distante, 
situação do autor nesse contexto (seus valores), influências estilísticas 
e/ou ideológicas do autor ou dos autores etc. – geradores do texto, 
cobrindo-o com questões pertinentes que busquem explorar aqueles 
aspectos que uma leitura superficial normalmente deixa escapar 
(FARACO; CASTRO, 1999). 

 

Ademais, P1, na sua exploração oral, reforçou o discurso assumido no momento 

da entrevista, o qual aponta para a relevância do trabalho com os gêneros discursivos 
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nas aulas de LP. Desse modo, percebemos, que o docente arrisca uma aproximação 

ao que Bakhtin (2003) definem como conteúdo temático, no momento em que tenta 

extrapolar o assunto do texto, haja vista que, segundo os autores, o conteúdo temático 

não se encerra no trabalho com a “temática” do texto, mas abrange diferentes 

elementos que no todo do gênero contribuem para a construção de sentido. É fato que 

a discussão oral provocada por P1 não contemplou, na sua totalidade, a ordem 

metodológica proposta por Bakhtin (2003), - conteúdo temático, estilo e estrutura 

composicional -, contudo, consideramos positivo o que o docente nos trouxe nesse 

momento da observação, uma vez que identificamos, em sua “voz”, ecos dos discursos 

travados nas ações de FC, das quais P1 participou ativamente. 

Na sequência das atividades orais realizadas com a turma, P1 pediu para um 

dos alunos fazer a leitura em voz alta do texto, prática comum do docente. Logo após 

partiu para uma interpretação escrita. A fim de cumprir com esse propósito, lançou 

alguns questionamentos (anexo 15). 

Observamos que a própria organização das questões oscila, se tomadas por 

uma análise da concepção teórica que as alicerçam. Ora P1 tenta trabalhar com a 

leitura do subentendido, ora prende-se à estrutura gramatical e, ora ainda, tenta se 

voltar para o gênero. Nesse sentido, consideramos que P1 empenha-se em superar a 

concepção de linguagem e leitura que associa o ato de ler ao processo de 

decodificação. Tal posicionamento nos dá a entender que o docente, teoricamente, 

partilha da visão de Bakhtin/Volochinov (2004) quando assinala que o processo de 

compreensão não deve ser confundido com a decifração (decodificação)  de sinais.  

Desse modo, P1, compactua, em partes, com os autores, que pontuam: 

 

É impossível reduzir o ato de descodificação ao reconhecimento de uma 
forma linguística utilizada pelo locutor como forma familiar, conhecida – 
[...] Não; o essencial na tarefa de descodificação não consiste em 
reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto 
concreto preciso, compreender sua significação numa enunciação 
particular. [...] O processo de descodificação (compreensão) não deve, 
em nenhum caso, ser confundido com o processo de identificação. 
Trata-se de dois processos profundamente distintos. O signo é 
descodificado; só o sinal é identificado. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
2004, p. 93) 

 

 O fato é que o centro organizador da linguagem não reside no sistema 

linguístico, mas sim no contexto de interação verbal.  Essa compreensão é expressa 

por P1 no momento em que ele explora, com os alunos, o primeiro questionamento, 
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explicando, a partir do contexto, o sentido da expressão “feito barata tonta”. Em sua 

fala, esclarece à turma as diferenças entre a linguagem literal e a linguagem figurada.  

 

P1: A expressão “feito barata tonta” é uma expressão que a gente usa 
muito no nosso dia a dia... Então qual é o  sentido da expressão? Ela 
quer representar então um sentido figurado, quer dizer, não é que a 
barata ficou tonta ... não é nesse sentido que usamos essa expressão... 
ela pode dizer que a pessoa ficou sem saída ... ela pode ter ficado 
surpresa... sem reação diante da situação... mas não no sentido de 
dizer que aquela pessoa ficou tonta ne... então olhem o que vocês 
colocaram no caderno de vocês.  
 

 

  Ao proceder dessa forma, julgamos que P1 acredita, em parte, que a linguagem 

só pode ser compreendida na sua situação de uso e  que a palavra carrega consigo 

uma carga de sentido que somente pode ser explicada se tomada no todo do 

enunciado. Certamente, numa perspectiva sociointeracionista de linguagem e de 

leitura, as palavras, ou conforme Bakhtin/Volochinov (2004), os signos ideológicos são 

as unidades de sentidos que articuladas vão tecendo uma rede de significados aos 

textos. São elas que vão materializando nosso discurso, mediando às intenções de 

nosso dizer. (ANTUNES, 2007). Mais do que significar a expressão “feito barata tonta”,  

P1 tentou explorar os efeitos de sentido causados pelo uso da linguagem figurada na 

materialidade textual.  Nesse sentido, podemos dizer que P1 compreende, de certa 

maneira, que a leitura é construída e significada pelos interlocutores em diferentes 

contextos comunicativos, o que revela uma concepção sociointeracionista, uma vez 

que a linguagem – signo ideológico – é tomada em seu momento específico de uso. 

 Nas atividades seguintes, observamos que P1 contemplou alguns 

questionamentos que caminham em direção ao trabalho com os gêneros discursivos.  

Apesar de privilegiar somente aspectos pontuais, a exemplo, da função do texto, o 

nome do gênero e o local de publicação, P1, nesse momento, expandiu o trabalho na 

oralidade, explicando aos alunos o que é uma notícia, como ela se organiza e que 

informações se fazem presentes nesse texto.  É claro que essa explicação não confere 

solidez à proposta sociointeracionista, contudo, são tentativas, que devem ser levadas 

e discutidas nos espaços de formação docente, pois, por meio da reflexão coletiva, é 

possível que o trabalho seja ampliado e compreendido, proporcionando, dessa forma, 

maior segurança aos docentes no momento de interlocução com os alunos. Nesse 

sentido, compartilhamos do posicionamento de Costa-Hübes (2008), a qual defende 

que quando “as dificuldades tornam-se coletivas e transformam-se em objeto de 
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discussão, conjuntamente, é possível refletir e buscar soluções, reforçando, assim, a 

percepção e a pertinência do fato” (COSTA-HÜBES, 2008, p. 252). 

 Seguramente, o que P1 traz para a discussão são indícios de que reconhece a 

necessidade de contemplar, em sua prática pedagógica, aspectos relativos aos 

gêneros discursivos, embora o aborde de forma pontual e restrita. A partir do discurso e 

das questões elaboradas por P1, podemos inferir que a perspectiva conferida a esse 

objeto de estudo, na sala de aula, por vezes, ocorre de forma muito superficial, 

baseado em nomenclaturas e definições, o que podem nos mostrar a preponderância 

de um tratamento formalista e estruturalista do gênero. Embora saibamos que tal 

postura pode estar atrelada à formação estruturalista da maioria dos docentes, 

compreendemos que essa concepção de ensino pode ser superada à medida que os 

momentos de FC passarem a fazer parte das ações municipais educacionais de forma 

mais intensa.  

 Nas questões finais elaboradas por P1, essa concepção conservadora de ensino 

fica mais evidente. Apesar dos esforços em trabalhar com a linguagem em uso, o 

docente ainda recai sobre a visão canônica de língua. Nesse momento, o docente 

procedeu com a seguinte orientação: 

 

P1: crianças observem aqui um pouquinho que eu vou explicar para 
vocês as questões 7 e 8... Lembram que nós já trabalhamos sobre isso 
na semana passada? Então me digam o que é substantivo primitivo e 
derivado mesmo?.... 
AL: (( primitivo é aquele que vem primeiro ... derivado  é aquele que 
vem do primitivo)) 
 
P1: é crianças .... então vou dar um exemplo... por exemplo ... pedra ...é 
o substantivo primitivo... pedraria ... pedreiro são os derivados . vocês 
entenderam? 
AL: ((sim)) 
 
P1: e a outra questão é para retirar uma frase totalmente no plural. O 
que é plural mesmo?  
AL: ah plural é quando eu tenho mais de uma coisa ne professor? 
 
P1: isso... singular representa apenas uma coisa... plural mais de uma... 
daí conforme a palavra ela muda no final acrescentando um s ou outras 
letrinhas. Por exemplo, caneta – canetas; caderno – cadernos ou ainda 
pão – pães. Entenderam? 
AL ((sim)) 

 

   Ao propor tais questionamentos e ao observarmos o discurso proferido por P1, 

fica evidente que o docente ainda se apresenta preso à gramática normativa, atitude 

essa que revela ecos da concepção de leitura com foco no texto. Ademais, o fato de 
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solicitar aos alunos que identifiquem e retirem palavras pertencentes à determinada 

classe gramatical não garante aos alunos a compreensão desses elementos em 

situações reais de uso. Para Kleiman (1996), práticas escolares como essas estão 

fundamentadas na concepção ascendente de leitura. Esse fato é explicado por 

Menegassi e Ângelo (2005), quando afirmam que tais atividades “observam o texto 

como um conjunto de estruturas gramaticais que apresentam significado e função 

independente do contexto em que se insere” (MENEGASSI e ANGELO, 2005, p. 20). 

Essa perspectiva prioriza o plano textual em detrimento do plano discursivo. Desse 

modo, o texto é tomado como pretexto para a proposição de atividades gramaticais e o 

aluno se limita à retirada de palavras, sem a compreensão dos efeitos de sentidos 

causados pela escolha desse ou daquele elemento linguístico, ou seja, é como se o 

texto fosse reduzido a um conjunto de palavras descontextualizadas, as quais teriam a  

significação em si mesmas, isto é, como se não fizessem parte do texto . 

 Em análise à última questão proposta por P1, percebemos uma referência ao 

D11 da Prova Brasil que avalia a habilidade dos alunos em distinguir um fato de uma 

opinião relativa a esse fato. Essa questão não foi levada à discussão com a turma por 

decorrência do tempo, no entanto acreditamos que ao P1 fazer tal proposição, teria a 

intenção de explorar com os discentes um aspecto fundamental do gênero  notícia: os 

acontecimentos reais, isto é, fatos ocorridos. A notícia é um gênero discursivo da 

esfera jornalística, de cunho informativo, que tende a relatar fatos transcorridos em um 

tempo presente. Nesse contexto, se justifica a questão lançada pelo docente, pois a 

habilidade de identificar um fato faz parte também do estilo composicional do gênero 

em questão. Portanto, é imprescindível que os discentes compreendam o que são fatos 

e o que são opiniões relativas a esses fatos.   

As observações dessas aulas nos permitiram encontrar alguns indícios dos 

aspectos de leitura defendidos na FC. Embora tímidos, percebemos que há um  

esforço do professor no sentido de transpor para a prática pedagógica aspectos 

teóricos dos quais compartilha.  Percebemos que apesar de P1compreender o que 

cada um dos descritores trata, ainda, a dificuldade está em construir enunciados que 

contemplem tais habilidades e capacidades. Apesar dos momentos de FC terem 

propiciado um espaço para tais práticas, entendemos que uma mudança significativa 

não ocorre rapidamente. Ela depende de todo um processo de internalização, de 

maturação para depois ser externalizadas com mais segurança. 
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 No terceiro momento de observação participante ocorrido no dia 24 do mês de 

agosto de 2012, envolvendo 3 (três) aulas,  P1 iniciou as atividades do dia de forma 

diferenciada dos demais momentos, partindo, primeiro, para um retomada da aula 

anterior74 sobre o gênero trabalhado, qual seja, o poema. Desse modo, estabeleceu 

com as crianças o seguinte diálogo: 

 

P1 – Crianças, vocês lembram que na aula passada nós estávamos 
falando sobre um tipo de texto... lembram que texto que era? 
AL – Fábula.../ Poema... 
P1:  É... na aula passada começamos o trabalho com o gênero poema... 
e assim... o que vimos mesmo nesse dia? 
AL: ah professor, você disse que existem vários tipos de poemas..... 
P1:  “vários tipos de poemas” como assim? 
AL: ah... do tipo... tens uns que tem rima outros não.... muda também os 
versos e as estrofes.... elas não são sempre do mesmo tamanho... acho 
que é isso 
P1:  sim... é isso... nem sempre os poemas se apresentam da mesma 
forma... depende muito do que queremos dizer.. e pra quem vamos 
dizer..  vimos também que os poemas podem tratar de diferentes 
assuntos, certo?  
AL: ((sim))  
P1: Podem tratar do que mesmo? 
AL: ah ... pode ser de violência... de amor... de saudade... 
P1: sim... pode tratar sobre tudo isso mesmo... 

 

 A partir da interação entre P1 e os alunos, pudemos evidenciar alguns aspectos 

interessantes em relação ao tratamento dado aos gêneros discursivos, dados estes 

não constatados nas duas observações anteriores. Apesar de não termos 

acompanhado a aula em que P1 sistematizou seu trabalho inicial com o poema, por 

meio dessa retomada foi possível identificar que o docente tentou explorar a estrutura 

composicional e o estilo que caracteriza o gênero poema.  Ademais, P1 parece ter 

compreendido que todo e qualquer enunciado é marcado pela instabilidade, haja vista 

sua infixidez,  que pode ser alterada, por vezes, pelas circunstâncias comunicativas ou 

ainda pelo “querer dizer” do locutor. No entanto, apesar dos gêneros serem mutáveis e 

flexíveis, tal fato não impede de terem certa estabilidade, ou consoante à definição de 

Bakhtin (2003), uma relativa estabilidade nos enunciados. 

 A explicação de P1 deixa transparecer, mesmo que indiretamente, uma tentativa 

de superação do trabalho pragmático com o texto no ambiente da sala de aula. S, de 

um lado, o docente compreende que os gêneros impõem certa regularidade, guiando 

muitas vezes nossa ação de leitura e de escrita, por outro, P1 compartilha da ideia de 
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Marcuschi (2006), o qual indica que o trabalho, a partir desse objeto de ensino é um 

campo aberto que oferece possibilidades de escolha, permitindo a criatividade, 

adaptando-se, renovando-se e multiplicando-se e, por isso, precisa ser compreendido 

não simplesmente pela forma ou pela estrutura, mas pela sua dinamicidade, pelo seu 

papel social que desempenha e como forma de interação entre sujeitos. Ao 

compreender dessa forma, P1 sinaliza uma concepção de linguagem e de leitura que 

ultrapassa o mecanicismo e o formalismo apregoado pelo subjetivismo idealista e o 

objetivismo abstrato (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004).  

 Tomar como ponto de partida a abordagem sociointeracionista, especialmente 

quando se refere aos gêneros discursivos, implica que comecemos a observar o 

funcionamento dos enunciados nas interações sociais em que eles se materializam e o 

modo como as condições de produção interferem na constituição desses enunciados. 

Quando P1 assinala que “... nem sempre os poemas se apresentam da mesma forma... 

depende muito do que queremos dizer.. e pra quem vamos dizer..” nos representa que 

é isso que o docente pretende afirmar, qual seja, os enunciados são constituídos 

socialmente, e por conseguinte, sofrem intervenções quanto ao conteúdo temático do 

gênero  (o que se pode dizer), quanto à construção composicional   (o modo de 

organização do enunciados) e, por fim, quanto ao estilo (a linguagem solicitada a esse 

enunciado). Por ser fruto de um processo dialógico, 

 

[...] o gênero une estabilidade e instabilidade, permanência e mudança. 
De um lado, reconhecem-se propriedades comuns em conjuntos de 
texto; de outro, essas propriedades alteram-se continuamente. Isso 
ocorre porque as atividades humanas, segundo o filósofo russo, não 
são nem totalmente determinadas, nem aleatórias. (...) A reiteração 
possibilita-nos entender as ações e, por conseguinte, agir; a 
instabilidade permite adaptar suas formas a novas circunstâncias 
(FIORIN, 2006, p. 69). 

 

 Dada essa compreensão, P1 continuou a sua aula na tentativa de  desvelar com 

os alunos o conteúdo temático abordado pelo poema “O bicho”de Manoel Bandeira. 

Com esse intuito, a partir do título, o docente estimulou os alunos a antecipar 

informações que estariam presentes (ou não) na materialidade linguística, utilizando de 

estratégias de leitura que, de acordo com Rojo (2004), auxiliam na capacidade de 

compreensão. Desse modo, P1, partindo do título do poema, estabeleceu o seguinte 

diálogo:  
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P1: Crianças, qual é o título desse poema? 
AL: ((O bicho)) 
 
P1: sim... a partir desse título... o que vocês acham que esse texto irá 
tratar? Quem será que é o bicho que o autor fala? 
AL: acho que é sobre uma tartaruga.../ um rato.../ uma aranha... 
 
P1:  mas... por que vocês acham que é desses bichos que o texto está 
tratando? 
 
AL: eu acho que é sobre um rato.. porque é um animal muito nojento... 
sujo... 
 
P1: é... pode ser... mas para termos certeza disso precisaremos ler o 
texto e compreendermos juntos. Vamos ler em voz alta o 
poema...então... vem aqui (chama uma aluna)  .... ler para nós.. 
 

 

 Observamos que apesar  de P1, naquele momento, ocupar um espaço interativo 

no ambiente da sala de aula, buscando estabelecer um diálogo com os alunos a partir 

de questionamentos simples e respostas que extrapolassem ou tentassem antecipar o 

conteúdo do texto, o que verificamos é que o poema, cujo tema é a  “degradação do 

homem” discorre sobre um sentimento ainda não dominado pelos alunos nesta idade. 

Entendemos, dessa forma, que o docente arrisca propor uma concepção de leitura a 

qual compreende que o texto deixa pista,  que auxiliam os sujeitos leitores na produção 

de sentidos entre o “dito” e o “não dito”. Ao tomar como ponto de partida o título, P1, 

portanto, se utiliza de uma estratégia de leitura defendida por Rojo (2004), qual seja, 

antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos. Segundo a autora, 

tal estratégia auxilia o aluno no nível da compreensão do gênero, pois levanta 

hipóteses que serão confirmadas ou refutadas ao longo do processo de leitura:  

 

A partir da situação de leitura, de suas finalidades, da esfera de 
comunicação em que ela se dá; do suporte do texto (livro, jornal, revista, 
out-door etc.); de sua disposição na página; de seu título, de fotos, 
legendas e ilustrações, o leitor levanta hipóteses tanto sobre o conteúdo 
como sobre a forma do texto ou da porção seguinte de texto que estará 
lendo. Esta estratégia opera durante toda a leitura e é também 
responsável por uma velocidade maior de processamento do texto, pois 
o leitor não precisará estar preso a cada palavra do texto, podendo 
antecipar muito de seu conteúdo (ROJO, 2004, p. 05). 

 

 Por essa citação, compreendemos que as capacidades de leitura proposta por 

Rojo (2004) podem ser entendidas como processos cognitivos desenvolvidos a partir 

do exercício das estratégias que os leitores proficientes utilizam para construir o 

sentido do texto. Ademais, conforme Rojo (2004), o sentido precisa ser compreendido 
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no processo em que é construído e se manifesta, ou seja, o contexto sócio-histórico de 

construção do enunciado carrega consigo significados essenciais que, se retomados, 

auxiliam o leitor no momento da interação com o texto. Compartilha da visão de Rojo 

(2004), Solé (1998), a qual sinaliza que a compreensão leitora depende de inúmeros 

fatores, complexos e inter-relacionados, que permitem diagnosticar as principais 

dificuldades de compreensão e, numa perspectiva pedagógica, mediar a interação do 

leitor com o texto. 

A partir do encaminhamento inicial de leitura proposto por P1, concluímos que a 

construção de inferências, isto é,  sentidos, inicia-se com o próprio título do poema, e 

busca, por meio do levantamento de hipóteses, de antecipação de informações, ativar 

o conhecimento anterior do aluno.  Concordamos com o docente quando propõem essa 

discussão, pois acreditamos, de fato que, “as estratégias de leitura [...] precisam ser 

ensinadas e praticadas com os alunos, para o bom desenvolvimento do leitor, durante 

o seu processo de formação” (MENEGASSI, 2010, 78). 

Posterior a esse diálogo, P1 partiu para a discussão do conteúdo temático do 

poema. Nesse momento da observação participante, o docente focalizou o assunto do 

texto em detrimento de outros fatores que poderiam auxiliar os alunos na compreensão 

do gênero discursivo. De modo geral, o professor revelou para as crianças que o 

“bicho”, do qual Manoel Bandeira se utiliza, faz uma referência direta ao homem 

(humanidade) que, em condições de extrema miséria, se “assemelha” aos animais 

irracionais, os quais vasculham restos atrás de comida. No diálogo com as crianças P1 

tentou estabelecer relação entre o assunto exposto no poema e a realidade brasileira 

vivenciada por muitas pessoas, o que traz à tona uma série de considerações acerca 

de questões de divisão de classe, distribuição desigual de renda, dentre outros fatores.  

Apesar de P1 tratar de forma crítica o assunto abordado pelo poema, 

acreditamos que pela complexidade do conteúdo temático os alunos tiveram 

dificuldades de compreensão.  Nesse sentido, para uma construção de sentido efetiva 

ao texto, cremos que em sua explanação P1 deveria ter contemplado também  

aspectos relativos ao locutor do texto. Conhecer o estilo do autor, os assuntos 

abordados por ele, o contexto sócio-histórico de produção são elementos 

indispensáveis para o estudo dos gêneros discursivos numa perspectiva de leitura 

interacionista, já que, são conhecimentos que interferem na construção efetiva de 

sentido. Saber, por exemplo, que o poeta Manuel Bandeira se caracteriza pelos seus 

textos abordarem temáticas cotidianas e universais, que o autor fez parte da geração 
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de 192275 da literatura moderna brasileira. A ausência de tais informações contextuais 

podem levar a uma construção de sentido diferente do que após levarmos, aos alunos, 

esses conhecimentos.   

Tal compreensão parte do pressuposto que a linguagem, seja ela falada ou 

escrita, é o lugar de interação entre sujeitos que ocupam lugares sociais diferentes e, 

por conseguinte, emitem opiniões, ocupando-se desses lugares. Reconhecer, portanto, 

a natureza dialógica da linguagem, implica reconhecer que os sujeitos influenciam e 

são influenciados pelas diversas situações de comunicação  e, principalmente, pelos 

contextos sociais  em que se encontram inseridos. A esse respeito, Lajolo (1981), 

fazendo uma relação direta com a esfera literária de produção, sinaliza que:   

 

É a relação que as palavras estabelecem com o contexto, com a 
situação de produção da literatura que instaura a natureza literária de 
um texto (...). A linguagem parece tornar-se literária quando seu uso 
instaura um universo, um espaço de interação de subjetividade (autor e 
leitor) que escapa ao imediatismo, a peculiaridade e ao estereótipo das 
situações e usos da linguagem que configuram a vida cotidiana 
(LAJOLO, 1981, p. 38, grifo nosso). 

 

Certamente, ao inserirmos o poema de Manuel Bandeira no contexto sócio-

histórico de produção, outros aspectos interessantes à obra seriam evidenciados, como 

por exemplo, o período social vivenciado na década de publicação do poema – década 

de 1940. Ao lermos o texto, observamos que se trata de uma abordagem social, que 

destaca, em caráter de denúncia, os problemas de desigualdades sociais do país, os 

quais afetam tanto a realidade de Bandeira como a realidade de muitos cidadãos que 

convivem nessa sociedade de classe. Desse modo, a Literatura naquele período  - 

Modernismo - tem o objetivo de mostrar a indignação de muitos a respeito de vivências 

e experiências “cruéis” das quais o ser humano é partícipe, ou seja, o poema 

representa, em forma de repúdio, problemas reais da paisagem urbana naquele 

contexto. Apesar da publicação do poema ser datada de 1947, as questões destacadas 

pelo poeta podem ser tranquilamente comparadas com a atual conjuntura social, à 

medida que percebemos que a realidade anterior é a mesma que encontramos no 

presente.  

                                                
75

 A Geração  de 1922, conforme nomeada na literatura, compreende a  Semana de Arte Moderna que 
ocorreu em São Paulo e marcou o início do Modernismo no Brasil. Esse evento contou com a 
participação de poetas, pintores e expositores renomados. 
. 
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É notório que um encaminhamento de leitura que contemplem esses aspectos 

solicita do professor uma postura aprofundada de trabalho. Sob essa perspectiva, o 

docente precisa sair da materialidade linguística e buscar, pela interação entre autor-

texto-leitor, uma resposta ativa responsiva (BAKHTIN, 2003) ao que esta sendo lido, 

pois acreditamos que “o texto é enunciação projetada pelo autor, continuada ad 

infinitum e perpetuada pelo leitor, um exercendo função sobre o outro” (DELL’ ISOLA, 

1996, p. 73).   

O fato de P1 limitar-se a análise do assunto do texto, não atendendo aos 

aspectos do conteúdo temático conforme proposto por Bakhtin (2003) revela ainda os 

limites do trabalho com os gêneros discursivos no ambiente da sala de aula, que, por 

vezes, se finda no reconhecimento de estruturas prototípicas dos gêneros discursivos.  

Compreendemos que, embora P1 explore com seus alunos alguns conceitos relativos a 

esse objeto de ensino, é necessário acrescermos em sua proposta de trabalho os 

aspectos sociais de produção (Quem produziu? Quando foi produzido? Em que 

contexto social? Para que foi produzido? e etc.), se pretendemos atender os 

pressupostos bakhtinianos não podemos negar o contexto social e circulação do 

gênero. 

 Após as atividades de pré-leitura (SOLÉ, 1998), P1 lançou aos alunos alguns 

questionamentos escritos com base no poema “O bicho”.  O docente passou as 

questões (anexo 16) no quadro negro para que as crianças pudessem copiar. 

Após concluírem a cópia, P1 pediu aos alunos que lessem com bastante 

atenção e tentassem responder as perguntas, com base na discussão oral que tinha 

sido realizada anteriormente e também em observância ao poema de Manuel Bandeira. 

Informou ainda que após todos concluírem iria corrigir e dialogar sobre as respostas 

com intuito de que todos pudessem compreender o texto.  

 Desse modo, nesse primeiro momento nos prenderemos à análise das questões 

propostas pelo docente a turma, haja vista que temos o objetivo de observar se há 

indícios (ou não) da FC na prática pedagógica, tendo em vista a concepção de leitura 

assumimos. Quanto às questões, verificamos que elas estão organizadas em dois 

blocos: i) as objetivas e ii) as descritivas, sem seguirem exatamente o curso linear do 

poema.  A primeira indagação solicita aos alunos que identifiquem o sentido da 

expressão “Meu Deus” no contexto do poema.  Essa questão requer do leitor que 

extrapole a linearidade textual e acione seus conhecimentos de mundo quanto à 

utilização dessa expressão em seu cotidiano, ou seja, em outras situações 
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comunicativas. Compreendemos que esse tipo de atividade  favorece para que o 

sujeito/leitor perceba que o sentido precisa ser entendido no contexto de ocorrência. 

Essa acepção de leitura dialoga com o que Bakhtin/Volochinov (2004) defendem, qual 

seja, a “descodificação da forma linguística não é o reconhecimento do sinal, mas a 

compreensão da palavra no seu sentido particular, isto é, a apreensão da orientação 

que é conferida à palavra por um contexto e uma situação precisos” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 94). De acordo com esses pressupostos, nos 

parece que P1 compreendeu que a leitura deve ultrapassar o processo de identificação 

de sinais e que o sentido é produzido a partir da (inter)relação que se estabelece com o 

autor-texto-leitor. Desse modo, é esse processo de interação que pode contribuir para 

que o aluno assinale a alternativa correta - “ficou chocado com o espetáculo”. 

 As questões seguintes - 2, 3 e 4 -, seguem os mesmos princípios, isto é, não se 

limitam à identificação de fragmentos ou informações na tessitura textual, ao contrário, 

solicitam aos alunos que atrelem seus conhecimentos prévios com os trazidos pelo 

poema. Esse processo significação do texto é comentado por Menegassi e Ângelo 

(2005), os quais sinalizam que “no momento em que o leitor alia os conhecimentos que 

possui aos conhecimentos que o texto fornece, amplia seu cabedal de conhecimentos 

e de informações, reformulando conceitos e ampliando seus esquemas sobre a 

temática do texto” (MENEGASSI E ANGELO, 2005, p. 88). É exatamente isso que 

percebemos ser necessário na indagação: “A causa principal de nossa admiração pela 

poesia é por quê:” Não se trata de um questionamento que o leitor encontrará 

facilmente a resposta na superfície textual, haja vista que a compreensão não depende 

simplesmente de uma decodificação eficiente, mas de um processo de produção de 

inferências. O poema é um gênero discursivo que trabalha em demasia com o jogo de 

palavras, com a linguagem figurada e tantos outros recursos que  precisam ser 

considerados pelo leitor no momento da leitura. Dessa forma, essa questão solicita que 

se tenha uma compreensão do todo, ou seja, é necessário que o aluno compreenda 

que o texto “é um todo textual e que reúne informações que só fazem sentido no 

conjunto” (MENEGASSI, 2010, p.73). Assim, a leitura global do texto deve conduzir ao 

desvelamento do “não dito”,  isto é, daquilo que está implícito.  Nesse sentido, o leitor é  

 

Um sujeito ativo,  um produtor dos sentidos do texto, pois o ato de ler 
pressupõem uma (re)construção de sentidos. O que interessa aqui é a 
leitura critica que [...] pressupõem a constatação, a reflexão e a 
transformação de significados, a partir do diálogo-confronto de um leitor 
com um determinado documento escrito. Nessa condição, o leitor critico 
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trabalha na reconstrução do que foi dito ( baseando-se na palavra do 
autor e nas suas próprias contrapalavras) na definição de como se 
disse, acabando por inferir o que historicamente essa configuração 
textual constitui (GERALDI, 1993, apud MENEGASSI, 2005, p. 122. ) 

 

 O mesmo ocorre nas questões 3, 4 e 5 as quais demandam uma extrapolação 

textual, pois são informações que não são recuperadas explicitamente no poema. Ao 

se referir a esse tipo de leitura – interacionista – Menegassi (s/d76) explica esse 

processo de construção de sentido da seguinte forma:  

 

O TEXTO apresenta informações ao LEITOR-ALUNO, que, por sua vez, 
também leva ao TEXTO seus conhecimentos prévios sobre o tema 
apresentado, produzindo-se uma interação, com características 
idiossincrásicas, isto é, próprias do leitor, únicas. Nesse processo, há 
um diálogo entre o texto e o leitor, em que ambos fornecem informações 
a cada um deles, iniciando-se o processo de produção de sentidos, em 
função dos aspectos sócio-histórico-ideológicos presentes 
(MENEGASSI, s/d, p.5). 
 

 Esse movimento de diálogo (autor-texto-leitor) previsto pela concepção 

interacionista de leitura é o que favorece, por exemplo, o aluno a compreender que o 

“bicho” do qual Manuel Bandeira faz referência não está posto como sinônimo de 

“animal”, mas sim, que o autor para demonstrar a realidade social em que a 

humanidade encontrava-se inserida, reduz a figura do “homem” à condição de um ser 

irracional. Num primeiro momento, pela descrição das ações do “bicho”, nos dá a 

impressão que o autor remete a de fato um animal, contudo, esse entendimento é 

desconsiderado no final do próprio texto, quando sinaliza  “O bicho, meu Deus, era um 

homem”. No entanto, a identificação apenas dessa última estrofe é insuficiente para 

que se compreenda o sentido pretendido pelo poema. Julgamos, que a exploração do 

conteúdo temático numa perspectiva bakhtiniana possa retomar elementos 

contextualizadores indispensáveis para que a interação entre leitor e texto produza 

uma atitude responsiva ativa, haja vista que o tema extrapola o que está escrito no 

texto, atrelando ao contexto de produção que originou a enunciação.  Desse modo, ao 

propor, na questão 5, que o aluno identifique o assunto do texto, acreditamos que a 

resposta requer o mesmo movimento de interação entre autor-leitor e texto, pois esse 

só pode ser compreendido se tomado em relação ao seu contexto social de produção, 

ou seja, na relação com o conteúdo global do texto, no estabelecimento de relações 

                                                
76

Disponível em: http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoesanteriores/anais17/txtcompletos/sem04/ 
COLE.777.pdf . Acesso em 20 de dezembro de 2012. 
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entre o texto e o seu contexto mais amplo ( social, histórico e ideológico) (AMOP, 

2010).   

 Na questão 4, a leitura , não indiferente da anterior, é concebida como um 

processo de construção de sentido, uma vez que para significar o texto, o leitor-aluno 

necessita ir além dos referentes explícitos e, por conseguinte, realizar inferências que 

exercem papel preponderante na compreensão, nesse caso, do poema. Não 

observamos demarcada na materialidade linguística o motivo que levou “o bicho” a 

catar restos de comida entre os detritos, contudo, o texto fornece pistas que o leitor-

aluno, buscando produzir um sentido para o texto, ativa seus conhecimentos anteriores 

e, a seu modo, vai revelando os explícitos, desvelando as informações 

contextualizadas e preenchendo as lacunas deixadas pelo autor ou, em outras 

palavras, o tratamento da linguagem repousa visceralmente na interação autor-leitor 

que se manifesta por uma antecipação e coordenação recíproca, em dado contexto de 

conhecimentos e estratégias cognitivas (KOCH, 2002). A partir dessa interação e, 

sobretudo, por meio da mediação docente, espera-se que o aluno associe a ação do 

“bicho” à necessidade fisiológica – fome. Como Kleiman (2000), concordamos que o 

uso da concepção interacionista na sala de aula “permite à criança efetivamente revelar 

a sua capacidade de compreensão e (que) reposiciona o problema da compreensão do 

texto não no escolar, mas nas condições adversas com que ele se depara para chegar 

à compreensão” (KLEIMAN, 2000, p. 155). 

 Na sequência, observamos a tentativa de P1 em abordar aspectos relativos à 

finalidade do poema ora em análise retome a questão. Certamente seria uma questão 

interessante se P1 tivesse abordado outros aspectos acerca do gênero discursivo. 

Essa questão isolada nos faz compreender mais uma vez que, na prática, o trabalho 

pedagógico com os gêneros discursivos se limita a questões pontuais e 

descontextualizadas. Ainda que esses aspectos tenham sido amplamente discutidos 

nos momentos de formação, observamos que se faz necessário ampliar tal 

entendimento no sentido que os docentes percebam que reconhecer o gênero 

discursivo ao qual pertence o texto lido é um ponto fundamental e constitutivo da 

compreensão, mas só isso não é suficiente para garantir a compreensão de sua 

amplitude social. Desse modo, verificamos que, como P1, os demais docentes 

precisam depreender que todo  enunciado deve ser estudado de dois pontos de vistas: 

 
[...] primeiramente, do ponto de vista do conteúdo, dos temas que aí se 
encontram atualizados num dado momento do tempo; e, em segundo 
lugar, do ponto de vista dos tipos e formas de discurso através dos 
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quais estes temas tomam forma, são comentados, se realizam, são 
experimentados, são pensados, etc. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 
42).  

   

 O próximo bloco composto por 3 (três) questões abertas vem completar as 

atividades propostas a partir do poema de Manuel Bandeira. Conforme já assinalado, 

P1 toma o cuidado de diversificar o formato dos questionamentos propostos à turma. 

Desse modo, parece compartilhar com a visão de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

os quais, em relação a esse aspecto, orientam que as perguntas de leitura devem ser 

de natureza diversificada, ou seja, deve contemplar perguntas abertas e fechadas. A 

escolha dessas opções será mediada pelo grau de complexidade oferecido pelas 

indagações, haja vista que, segundo os autores, as perguntas lacunadas ou fechadas 

orientam o pensamento da criança e pode facilitar a introdução de aspectos 

linguísticos, discursivos ou pragmáticos novos ou difíceis.  

 Julgamos interessante o fato de P1 contemplar, em suas atividades, questões 

dissertativas, pois, acreditamos que essas podem criar condições para o 

estabelecimento de uma postura dialógica do leitor diante do texto.  Assim, ao lançar os 

questionamentos:  “Que  bicho você imaginou ser, no início da leitura, segundo as 

pistas deixadas por Manuel Bandeira?” e “Há quantos anos esse poema foi escrito? 

Será que ainda hoje existem pessoas passando fome  no mundo?”, acreditamos  que 

com “essas atividades, o leitor poderá interagir com o texto, produzindo seus 

significados, indo além das linhas do texto” (MENEGASSI E ANGELO, 2005, p. 33). 

Isso equivale a dizer que o texto não é considerado por P1 como algo pronto e 

acabado, ao contrário, nos parece que o docente compactua com o posicionamento de 

Dell’Isola (1996), a qual defende que “[...] na relação entre a página, a imagem acústica 

ou visual e o sujeito leitor, este dá  ao texto um sentido, uma forma, uma dimensão 

dentro da multiplicidade de possibilidades que a linguagem permite” (DELL’ISOLA, 

1996, p. 73). Nesse sentido, podemos inferir que P1 deixa transparecer um concepção 

de texto e de leitura coerente à perspectiva sóciointeracionista. 

 Ademais, ao solicitar que os alunos estabelecessem uma relação entre seus 

conhecimentos e impressões iniciais às pistas deixadas no texto por Manuel Bandeira 

quanto ao bicho do qual fazia referência, acreditamos que P1 pretendia instigar o leitor 

a perceber o sentido primeiro do texto, aquele oferecido pelo autor para, a partir desse 

conhecimento, refletir sobre o  significado que o texto lhe permite concluir, 

transformando-o e gerando novos sentidos (MENEGASSI e ANGELO, 2005). Esse 

movimento de leitura e confrontação é apregoado pela concepção sociointeracionista 
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de leitura que assegura diversidade à construção de sentidos.  Logo, nessa 

perspectiva, “não  vale apenas a leitura do PROFESSOR, ou a do LEITOR-ALUNO, 

muito menos somente a do TEXTO e, consequentemente, do seu AUTOR” 

(MENEGASSI, s/d, p. 05), ao contrário, o sentido é produzido pela interação entre  o 

professor e o aluno/leitor que têm o texto como o lugar da enunciação. É decorrente 

dessa relação que, nessa perspectiva, a “leitura [...] é individual, determinada pelas 

condições sociais, culturais, históricas, afetivas e ideológicas do leitor, portanto, é 

variável, porque o texto apresenta lacunas que convidam o leitor   a preenche-las”. 

(DELL’ISOLA, 1996, p. 73). Porém, a esse respeito Menegassi(s/d) lembra que apesar 

de um situação comunicativa estabelecer certos níveis de leituras, não é qualquer 

sentido que vale no momento da interação, ao revés, somente aqueles que são 

pertinentes à enunciação marcada.  

 Outro aspecto interessante indicado por P1, ao propor a segunda questão 

descritiva, é o fato de relacionar o tema do texto à atual realidade. Cremos que esse 

tipo de pergunta permite ao leitor, por meio da mediação do professor, sair do texto e 

confrontar com o social, pois conforme já defendido, todo trabalho com os gêneros 

discursivos deve contemplar os aspectos constitutivos da enunciação, ou seja, deve 

incluir: 

 

[...] os elementos do contexto da situação comunicativa como as 
diferentes imagens construídas sobre o interlocutor, sobre o lugar social 
ocupado pelos interlocutores, sobre as instituições sociais nas quais o 
texto circula, sobre os portados, tudo isso articulado às características 
do momento histórico da produção, aos objetivos estabelecidos e ao 
gênero no qual o texto é produzido (ANGELO e MENEGASSI, 2005, p. 
125). 

  

Portanto, mais do que falar sobre as condições sociais emergentes do atual contexto, 

essa questão propicia o diálogo entre professor e aluno/leitor acerca das circunstâncias 

históricas que impulsionaram o “querer dizer” do autor ou, de acordo com Bakhtin 

(2003) a intenção discursiva do locutor, porquanto, a leitura, é, pois, “um instrumento 

para pensar o mundo, construir visões de mundo” (FOUCAMBERT, 2004 apud 

ANGELO e MENEGASSI, 1995, p. 137).  

   

 
 
 
 



253 
 

 
 

4.2.1 Considerações sobre a observação participante 

 
 
 Antes, porém, de tecermos algumas considerações que julgamos pertinentes 

acerca da observação participante, lembramos que essa técnica de geração de dados 

objetiva, consoante aos estudos de Mason (1998), conduzir o pesquisador a imergir no 

ambiente de pesquisa e, sistematicamente, observar as dimensões, interações, 

relações, ações e eventos desse contexto.  Certamente, concordamos com o autor 

quando afirma que, esse método possibilita ao pesquisador desvelar dados  e conhecer 

as particularidades por meio da contato em situações  reais de interlocução. De fato, a 

proximidade mantida com os professores tanto durante as ações de FC como nos 

momentos da entrevista semiestruturada e da observação participante, pudemos 

interagir e (re)discutir com os professores conceitos e opiniões, observar e identificar as 

concepções teóricas e práticas que guiam o trabalho pedagógico. Acreditamos, 

portanto, que fazer pesquisa em LA, é isso, é assumir que os usos da linguagem 

constroem os significados nas relações sociais, ou seja, em eventos e cenas de 

interação (CELANI, 1992). 

 Conforme, esclarecido no início da seção 4.2, a observação participante ou, o 

estudo de um único ou de múltiplos casos pode se caracterizar como uma base frágil 

de análise (GIL, 2008). Porém, temos consciência de que os dados gerados por meio 

desse instrumento não podem ser generalizados, devem sim, serem tomados como 

possibilidade de investigação e proposições teóricas. Assim sendo, ao observarmos as 

aulas de P1 tínhamos a intenção de buscar indícios/interferências da FC nas ações 

pedagógicas do docente, como a compreensão/implicação das concepções de leitura 

dos professores em suas práticas pedagógicas.  

 Se tomarmos o primeiro momento de observação participante, podemos dizer 

que a postura assumida por P1 se distanciou da defendida nos momentos de FC. 

Nesse sentido, compreendemos que embora o docente naquela ocasião, estabeleceu a 

princípio uma relação dialógica com os alunos, explorando oralmente o assunto do 

texto, percebemos que sua mediação pedagógica limitou-se a esta análise, destoando, 

desse modo, de um trabalho pautado na concepção sociointeracionista de linguagem e 

de leitura, que toma os gêneros discursivos como objeto de ensino. Não indiferente ao 

observado na exploração oral do texto, P1 não contempla nas atividades escritas de 

leitura nenhum aspecto relativo aos gêneros. Fato esse, que pode evidenciar a priore a 
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dificuldade e/ou desconhecimento do docente em trabalhar com a linguagem nas 

diferentes situações de uso. 

 Mesmo que, o documento do CBEPM, priorize o trabalho em LP partindo dos 

gêneros discursivos, assumindo, dessa forma, uma concepção de linguagem e de 

leitura sociointeracionista, notamos que, na prática, os professores apresentam ainda 

muitas dúvidas quanto à aplicação e efetivação dessa proposta.  Dificuldade essa, 

possivelmente, atrelada a dois motivos: (i) resquícios de uma formação inicial de cunho 

tecnicista; (ii) à ausência, no âmbito municipal, de ações sólidas e contínuas que 

auxiliem no cumprimento às exigências da prática pedagógica.    

 No segundo momento de observação participante, pudemos perceber de P1 

tentativas que acenam para o trabalho com os gêneros discursivos, demonstrando 

avanços em relação às primeiras aulas observadas. O docente encaminhou,  

oralmente, uma discussão profícua acerca do gênero notícia, explorando os aspectos 

relativos ao conteúdo temático, e estabelecendo relação entre o assunto do texto e o 

contexto histórico e social de produção do texto. Nas atividades escritas de leitura, 

observamos que hesita entre diferentes concepções teóricas, ou seja, ora apresenta-se 

preso ao texto, ora no movimento de desvendar o implícito, e, ora, ainda, tenta se voltar 

para o estudo do gênero. Nesse sentido, certamente,  podemos considerar as 

tentativas de P1 como um esforço de superação à concepção de linguagem e de leitura 

como processo de decodificação da materialidade linguística. Tais tentativas, podem se 

configurar como indícios das discussões realizadas como o docente nos momentos de 

FC, no entanto, a insegurança de trabalho ante a proposta sociointeracionista, 

possivelmente, motivou as oscilações de postura e concepções teóricas assumidas por 

P1 durante os momentos de observação. 

 Da mesma forma, no terceiro momento de observação, P1, elencou os gêneros 

discursivos com base de suas discussões. Por meio de uma postura mediadora, 

estabeleceu um diálogo com os discentes levando-os compreender que os enunciados 

são flexíveis e procuram atender ao querer dizer do locutor. Pareceu-nos que, a partir 

dessa interação, P1 teve a intenção de trazer à tona o conceito de gênero discursivo 

segundo Bakhtin (2003), que o define como tipos de enunciados relativamente 

estáveis. Assumindo essa postura, acreditamos que P1 compreende que os 

enunciados são constituídos socialmente, e por isso, se torna passível de modificações 

quanto ao seu conteúdo, seu formato e estilo. Consubstanciado por esse 

entendimento, observamos que ao propor as atividades escritas de leitura P1 
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preocupou-se em contemplar em seu trabalho, questionamentos que extrapolassem a 

linearidade textual, requerendo que o leitor-aluno acionasse estratégias e habilidades 

de leitura de níveis variados. É possível, inferir nesse sentido, que a abordagem dada, 

naquela ocasião, por P1, acena para uma concepção de leitura com foco no autor-

texto-leitor, ou seja, o sentido não é construído apenas na observância das ideias do 

autor, tampouco pelos conhecimentos do leitor, nem somente pela leitura da superfície 

textual, mas sim, pela associação desses elementos no momento da interlocução.   

 Outro dado que nos chamou a atenção durante as observações foi o esforço de 

P1 em aproximar suas atividades de leitura com o formato proposto pela Prova Brasil, 

elaborando parte das questões em forma de alternativa, tentando, também, em alguns 

momentos, aproximá-las dos descritores desse instrumento avaliativo.  Como 

esclarecido aos docentes nos momentos de FC, nossa intenção não era que 

trabalhassem a Prova Brasil apenas em atendimento a exigências efêmeras, mas que 

pudessem, a partir do conceito de leitura expressa pelo documento, priorizar, no 

desenvolvimento de sua aula,  a interação entre autor-texto-leitor substanciada pela 

concepção sociointeracionista. 

 Verificamos que o docente esforçou-se a desenvolver atividades de leitura que 

viessem ao encontro das discussões realizadas nos momentos de formação, uma vez 

que, dessa maneira, atenderiam também a proposta curricular adotada no município. 

Contudo, pudemos reiterar o exposto ao longo dessa pesquisa: 

 

(...) a formação do professor não se concretiza de uma só vez, é um 
processo. Não se produz apenas no interior de um grupo, nem se faz 
através de um curso, é o resultado de condições históricas. Faz parte 
necessária e intrínseca de uma realidade concreta determinada. 
Realidade essa que não pode ser tomada como uma coisa pronta, 
acabada, ou que se repete indefinidamente. É uma realidade que se 
faz no cotidiano. É um processo e como tal precisa ser pensado 
(FÁVERO, 1981, p. 17). 
 

 Embora, tenhamos trabalhado 40 horas de FC com foco na leitura,  essas não 

foram suficientes para que na prática pudéssemos observar mudanças substanciadas. 

Tal fato comprova que toda e qualquer mudança não acontece na velocidade desejada, 

pois, na realidade, as ações são lentas, assim como são as assimilações. É 

necessário, portanto, que as propostas de formação sejam tomadas como um processo 

de aprendizagem constante, no qual os professores possam se colocar como sujeitos 

individuais e coletivos de seu saber docente em relação às experiências feitas com o 

saber científico, participando na pesquisa da própria prática, discutindo, refletindo e 
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indagando, ou seja, exercendo o papel de atores coletivos e sociais na transformação 

do cotidiano escolar e para além dele (COSTA-HÜBES, 2008). 

 

4.3 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Como exposto no percurso metodológico (capítulo I), tínhamos a intenção de 

unir ao corpus de análise dessa pesquisa três planos de aula de LP, sendo estes 

correspondentes às aulas gravadas durante a observação participante, com objetivo de 

verificar aproximações e distanciamentos entre o discurso quanto às concepções de 

leitura utilizados por P1 durante a sua explanação oral e o registro do mesmo. Contudo, 

no decorrer da investigação constatamos que o docente, no seu plano de trabalho, 

registrava apenas as atividades desenvolvidas com a turma, não elencando objetivos, 

nem detalhando encaminhamentos e/ou selecionando conteúdos. Não havendo, 

portanto, o acréscimo de informações tampouco de dados que pudessem contribuir 

com os propósitos dessa pesquisa, a análise documental foi inviabilizada, de modo a  

não ser possível travarmos a discussão desejada a partir dos dados que pretendíamos 

coletar com esse instrumento de geração de dados. 

Finalmente, para concluir esse capítulo, destacamos que essas foram algumas 

considerações que os registros do diário de bordo, da entrevista e da observação 

participante nos possibilitaram. Com a intenção de averiguar se a formação continuada 

interfere na prática pedagógica dos docentes de 5˚ ano, a partir dos momentos de FC 

desenvolvidas em Diamante do Sul, percebemos que vários indícios  acenam para a 

eficácia de tal ação, mas, por outro lado, demonstra sua fragilidade tendo em vista a 

carga horária efetivada. Esse resultado reforça a necessidade de se manter, nos 

municípios, um processo contínuo de formação, que não se esgote em uma carga 

horária maior ou menor, mas que se estenda paralelamente à profissão docente e que 

seja planejado, a cada ano, conforme a necessidade apontada pelos professores. 

Somente quando as políticas públicas de educação – sejam elas municipais, estaduais 

ou federais – compreenderam e se atentarem para essa urgência, garantiremos novos 

rumos à educação, revelados na melhoria da qualidade efetiva de ensino.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
 
 

De tudo, ficaram três coisas: A certeza de que estamos sempre 
começando... A certeza de que precisamos continuar... A certeza de 
que seremos interrompidos antes de terminar... Portanto, devemos: 
Fazer da interrupção um caminho novo... Da queda um passo de 
dança... Do medo, uma escada... Do sonho, uma ponte... Da procura, 
um encontro... 

Fernando Pessoa 
 

 
 Ao iniciarmos essa pesquisa de abordagem qualitativa do tipo etnográfica,  

buscamos, dentro do campo da LA, promover reflexões e problematizar acerca das 

práticas de ensino de leitura, assim com a(s) contribuição(ões) das ações de FC nas 

ações pedagógicas dos professores de Diamante do Sul. Movidas pelo interesse em 

responder aos questionamentos – A formação continuada pode interferir na ação 

pedagógica? De que forma? E ainda: Quais as implicações da(s) concepção(ões)  de 

leitura dos professores nas ações pedagógicas? – elencamos o objetivo geral que 

versou no sentido de compreender como a formação continuada interfere nas ações 

pedagógicas de leitura de professores de 5º ano do Ensino Fundamental. Para 

viabilizarmos essa investigação, optamos por um recorte na abrangência do projeto 

inicial, focalizando um município da região Oeste do Paraná, qual seja, Diamante do 

Sul, no qual atuamos como pesquisadora-docente em cursos de FC ofertados por meio 

do Núcleo de Pesquisa do Observatório da Educação, do qual somos bolsista CAPES. 

 O propósito de buscar respostas às perguntas levantadas exigiu-nos uma 

inserção investigativa orientada por dois olhares: por um lado, propusemo-nos a refletir 

sobre as ações de FC oferecidas aos professores de Diamante do sul, na área de LP, 

com foco em leitura; por outro, procuramos investigar indícios dessas ações na prática 

pedagógica de professores de 5˚ ano. Nesse sentido, o percurso metodológico exposto 

no primeiro capítulo dessa dissertação, guiou a nossa atuação como docente e 

também como pesquisadora no contexto escolar-científico. Sob a égide da LA, a 

pesquisa de abordagem qualitativa pode nos colocar em contato com o ambiente real 

do fenômeno investigado, fornecendo subsídios, gerando dados e, consequentemente, 

abrindo terreno à análise efetuada, uma vez que esse tipo de investigação busca 

responder   
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[...] a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitude, o que corresponde a um  espaço mais aprofundado 
das relações, dos processos, dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1999, p. 21).  
 

Da mesma forma, a opção pela pesquisa do tipo etnográfica substanciada pela 

observação participante configurou-se, inicialmente, como um desafio, haja vista que 

esse delineamento, geralmente, demonstra-se exaustivo e profundo, exigindo do 

pesquisador certo cuidado com a geração e análise dos dados. Ainda que tenha se 

revelado desse modo, pudemos, por meio desse instrumento, confirmar ou refutar 

hipóteses levantadas no início dessa investigação, as quais acenam também para a 

necessidade de novas pesquisas na área dos estudos da linguagem.  

Por acreditarmos que dentro do percurso metodológico o processo investigativo 

deva ser guiado à luz de um referencial teórico, nessa pesquisa, procuramos pautar 

nossas ações e reflexões (capítulo 2) em um ensino de LP com base na concepção 

sociointeracionista de linguagem e de leitura, como proposto pelo CBEPM (AMOP, 

2010) e assumido pelo POE no desenvolvimento das ações de FC no município. 

Compreendemos, nesse sentido, que a linguagem só existe na reciprocidade do 

diálogo, é fenômeno heterogêneo, vivo, flexível e situada num dado contexto sócio-

histórico (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004). A leitura, por sua vez, é 

atividade discursiva que, a partir da interação autor-texto-leitor, procura construir 

sentidos à materialidade linguística. Consequentemente, as bases teóricas que 

sustentaram essa análise investigativa não poderiam deixar de considerar os estudos 

relacionados aos gêneros discursivos. A esse respeito, trouxemos, durante as ações de 

FC, fundamentos teórico-práticos na tentativa de propor um trabalho de LP assentado 

sob a hegemonia desse objeto de ensino. 

Quanto à análise dos resultados (capítulo 3 e 4), gerados a partir do diário de 

bordo, da entrevista e da observação participante, conferiu-nos a certeza de que a FC 

pode sim interferir positivamente na prática pedagógica, uma vez oportuniza reflexões 

necessárias ao exercício docente. Contudo, confirmamos o posicionamento teórico 

defendido no capítulo 2, concernente ao termo FC: essa prática deve ser uma ação 

planejada e contínua, por meio da qual conceitos, ideias e concepções possam ser 

discutidos com e pelos professores, a fim de que, subsidiados por contribuições 

teóricas,  as dificuldades encontradas profissionalmente sejam foco de reflexão, na 

perspectiva de compreender e transformar sua realidade.  
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Mesmo que nos últimos anos tenham se ampliado preocupações e 

investimentos dos órgãos governamentais quanto a políticas públicas de formação dos 

professores, essa pesquisa comprovou, assim como muitas outras, que ainda restam 

muitos desafios, principalmente no sentido de superar a fragmentação e o utilitarismo 

incutidos nesse processo, movendo-se em direção a uma concepção de FC como um 

espaço de reflexão permanente.  

 É nesse sentido que defendemos que a FC não pode ser compreendida como 

um simples processo de acumulação de cursos, palestras, seminários, mas sim como 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas pedagógicas, que ocorra ao longo 

da carreira docente. Conforme Costa-Hübes (2008), os professores necessitam de 

tempo para ler, estudar, refletir, discutir, questionar e produzir, e, nesse caso, somente 

as horas destinadas a cursos pontuais e esporádicos não são suficientes para efetivar 

tais ações.  

Mesmo que o projeto por nos ofertado ao município tentasse romper com esse 

paradigma, confirmou-se, nos resultados advindos principalmente da entrevista e da 

observação participante, que as 40 horas de FC oferecidas não foram suficientes para 

que o ensino da leitura excedesse à concepção estruturalista e determinista, de tal 

forma que refletisse nas ações pedagógicas. É preciso ir além, estendendo-se as 

discussões o tempo suficiente para que o conhecimento se consolide e se reverta na 

prática. As dificuldades encontradas pelos docentes no redimensionamento da sua 

prática pedagógica diz respeito às experiências e vivências de formações interpessoais 

estabelecidas face à realidade sócio-histórica, e o seu trabalho em torno da leitura 

repousa em práticas experenciadas historicamente, “determinadas não apenas por 

uma inconsistência teórica, mas também pela atuação de forças externas, de imagens 

interiorizadas” (MENEGASSI E ANGELO, 2005, p. 134).  Dessa maneira, consoante as 

ideias de Menegassi e ANGELO (2005), “assumimos a necessidade de o professor se 

ver como um ser inacabado, incompleto que necessita de uma ‘realimentação’, já que 

sua formação continua ao longo de sua vida profissional” (MENEGASSI E ANGELO, 

2005, p. 135).  Ainda segundo os autores, é essencial que a produção científica 

assuma uma posição de co-autoria na transformação das práticas pedagógicas, 

permitindo ao professor momentos de revisitação, de estranhamento, de reflexão em 

relação a sua prática (MENEGASSI E ANGELO, 2005).   

Logo, se os instrumentos de geração de dados – diário de bordo, entrevista e 

observação participante – revelaram que, apesar das ações de FC enfatizar a 
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necessidade de um trabalho de leitura dentro de uma perspectiva sociointeracionista, o 

que predomina é um discurso defensor de práticas conservadoras e estruturalistas, 

isso equivale a dizer que as concepções de linguagem e de leitura também se 

sustentam nessa orientação, pressupondo  que o ato de ler se restringe ao processo de 

decodificação da língua escrita.  

Pela observação participante pudemos, de certa forma, responder as 

indagações lançadas no início dessa pesquisa. O contato com P1 e o 

acompanhamento de algumas aulas nos trouxe indícios de que as ações de FC 

influenciaram positivamente no planejamento e desenvolvimento da prática docente. 

Apesar das lacunas de formação (inicial e continuada) como da insegurança ante a 

proposta de ensino pautada numa concepção sociointeracionista, o que visualizamos 

nas atividades elaboradas por P1 foi a tentativa de um trabalho em LP, tomando os 

gêneros discursivos como objeto de ensino. Temos consciência que ainda a proposta 

de trabalho em leitura executada por P1 não atende a amplitude proposta pelos 

estudos bakhtinianos e assumida pelo CBEPM (2010), revelando uma abordagem 

limitada, na qual se enfatiza as características estruturais do gênero em detrimento da 

função social que representa.  Essa conclusão só reforça a necessidade de se adensar 

tal discussão junto aos professores. Investir, portanto, na formação continuada, visando 

ao desenvolvimento progressivo das potencialidades profissionais, aliadas ao seu 

próprio desenvolvimento (social, político, ideológico etc.) e, consequentemente, ao 

desempenho da prática educativa (COSTA-HÜBES, 2008) pode ser uma alternativa 

para enfrentarmos esse desafio. 

 De certo modo, percebemos, principalmente, pela observação das aulas, que 

alguns indícios dos aspectos de leitura defendidos e discutidos nas ações de FC se 

materializaram no contexto da sala de aula, registrando um esforço do docente em 

trabalhar, mesmo que parcialmente, aspectos teóricos os quais compreende e dos 

quais compartilha. Contudo, partimos da premissa de que toda mudança, nesse caso, 

da ação pedagógica, depende do processo de apropriação do conhecimento para, com 

maior segurança, transformá-lo em objeto didático a ser deslocado do uso cotidiano 

para a sala de aula (CASTELA, 2011).   

    Considerando também a estreita realização das ações de FC com o formato e 

a organização teórica/metodológica da Prova Brasil, inferimos que, diante dos dados 

levantados, os resultados obtidos pelos alunos nessa avaliação externa podem revelar 

um trabalho de leitura em sala de aula alheio a concepção teórica assumida por esse 
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instrumento. Ora, compreendendo que a Prova Brasil se assenta numa perspectiva 

sociointeracionista de linguagem, as ações pedagógicas deveriam ser consoantes a 

tais princípios.  

Todavia, ao se destacar que o Município de Diamante do Sul no ano de 2011 

atingiu uma média superior do ano de 2009, passando de 3.7 para 4.2 na última 

avaliação, não atribuímos esse resultado simplesmente as 40 horas FC oferecidas aos 

professores, mas são evidências que devemos considerar, as quais sinalizam para a 

necessidade de que o processo de formação no exercício da função docente ocorra de 

maneira planejada e permanente, isto é, que se configure como um ato continuum 

(COSTA-HÜBES, 2008).  

Diante de todas as evidências reveladas pela pesquisa, as conclusões a que 

chegamos acenam para a necessidade de maiores reflexões sobre o ensino de LP e as 

concepções de linguagem e de leitura que cerceiam a prática docente, ampliando, 

dessa forma, a compreensão e a possibilidade de um trabalho que contemple a 

formação de leitores proficientes. Se, nessa pesquisa, pudemos verificar que as ações 

pedagógicas sofrem implicações das concepções de leitura dos professores, logo, é 

mister dar continuidade às discussões realizadas no decorrer das 40 horas de FC 

desenvolvidas no município de Diamante do Sul, o que confirma que nosso objetivo 

geral foi atendido, pois pelo pesquisa compreendemos que como as ações de FC 

podem interferir decisivamente na profissão docente .   
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APÊNDICE 1  - Entrevista semiestruturada com  os docentes de 5 ˚ ano 

1) Caracterização dos sujeitos:  

a) Nome:  

b) Idade:  

c) Formação:  

d) Graduação:  

e) Pós-graduação:  

f) Tempo de magistério:  

g) Tempo de serviço nessa Unidade Escolar:  

 

2) O que é leitura para você? 

3) O que é ser leitor? 

4) Para você é importante aprender a ler? Por quê? 

5) Com que frequência à leitura está presente está presente no cotidiano da sala de 

aula? De que forma? 

6) Na sua opinião, o que o aluno precisa saber para ser um bom leitor? que 

conteúdos ele precisa dominar? 

7) Ao trabalhar atividades de leitura, qual o seu objetivo principal?  

8) Qual a concepção de leitura que a proposta curricular da escola ou do município 

está embasada? Qual o seu entendimento sobre a proposta? 

9) Quais são as maiores dificuldades dos alunos evidenciadas por você no 

momento em que propõe atividades de leitura? 

10) Na sua opinião, essas dificuldades estão atreladas a o que? 

11) Você tem dificuldades em elaborar atividades de leituras a seus alunos? Quais? 

12) Como você faz a avaliação da capacidade leitora de seus alunos? 

13) No ensino de leitura que tipo de atividades você promove? Cite alguma 

experiência realizada. 

14) Sabendo que a Prova Brasil se estrutura sobre o foco da leitura, que fatores 

estariam gerando dificuldades para os alunos atingirem um índice satisfatório no 

IDEB?  

15) Em sua prática pedagógica quais são os gêneros textuais mais usados? 

Explicite os motivos dos usos destes gêneros. Como você trabalha a  leitura desses 

textos? 
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ANEXO 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Secretaria de 
Educação do Município de Diamante do Sul 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: REPENSANDO A(S) CONCEPÇÃO (ÕES) DE LEITURA NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA: IMPLICAÇÕES (OU NÃO) NO PROCESSO DE (RE) 
ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Pesquisador responsável e colaboradores: 
Profa. Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes 
Lauciane Piovesan Zago 
 
Convidamos a Secretaria Municipal de Educação de DIAMANTE DO SUL para participar de 
nosso projeto que tem o objetivo de investigar as concepções de leitura e linguagem dos 
professores em processo de formação e as implicações desta na prática pedagógica.  Para 
isso, pedimos consentimento para coletar dados sobre a formação continuada ofertada a 
professores da rede municipal de ensino de DIAMANTE DO SUL. Os dados serão 
coletados por meio de entrevista semiestruturada, observação participante e análise 
documental realizadas com professores do 4ª série do Ensino Fundamental, que tenham 
participado do projeto       “Formação continuada para professores da educação 
básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com 
baixo IDEB da região Oeste do Paraná”. Temos consciência de que as informações 
prestadas nas entrevistas e verificadas nas observações participantes (análise documental) 
não podem ser usadas sem a autorização dos responsáveis. Além disso, nos 
comprometemos em usar os dados exclusivamente para fins científicos, prezando pela 
ética e zelando, tanto pela moral da Secretaria envolvida, quanto dos sujeitos participantes 
da pesquisa. Sendo assim, não há riscos na realização da pesquisa. Em se tratando dos 
benefícios, essa pesquisa visa colaborar com o desenvolvimento do processo de formação 
continuada de professores e com o processo de ensino/aprendizagem; também objetiva 
apresentar, ao município estudado, dados relacionados às implicações das concepções de 
linguagem e de leitura na prática pedagógica. Os participantes do projeto não pagarão nem 
receberão por sua contribuição nas atividades desenvolvidas no projeto. A participação dos 
envolvidos no projeto poderá ser cancelada a qualquer momento que julgarem necessário 
esse cancelamento. Maiores informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 
do Comitê de Ética (45)32203176. O pesquisador responsável e o colaborador de pesquisa 
estão à disposição nos respectivos telefones (45)3222-7106 e (45)3232-2530 para dar 
informações ou notificar qualquer acontecimento sobre a pesquisa. Declaramos ainda que 
este documento será entregue em duas vias, sendo que uma delas ficará com o sujeito da 
pesquisa. 
 
Eu, _____________________, Secretário Municipal de Educação de ____________, 
declaro estar ciente do exposto e autorizo as escolas municipais de ___________ a 
participar da pesquisa. 
 

Assinatura 
 

Eu, LAUCIANE PIOVESAN ZAGO, declaro que forneci todas as informações referentes ao 
projeto ao participante e/ou responsável. 
 

Assinatura 
 

 
Cascavel, 22 DE MARÇO DE 2011. 
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ANEXO 2  -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professor do Município 
de Diamante do Sul 

 
Título do Projeto: REPENSANDO A(S) CONCEPÇÃO (ÕES) DE LEITURA NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA: IMPLICAÇÕES (OU NÃO) NO PROCESSO DE (RE) 
ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Pesquisador responsável e colaboradores: 
Profa. Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes 
Lauciane Piovesan Zago 
 
Convidamos o professor abaixo nominado da rede municipal de ensino de DIAMANTE DO 
SUL para participar de nosso projeto que tem o objetivo de investigar as concepções de 
leitura e linguagem dos professores em processo de formação e as implicações desta na 
prática pedagógica.  Para isso, pedimos consentimento para coletar dados sobre a 
formação continuada ofertada a professores da rede municipal de ensino de DIAMANTE 
DO SUL. Os dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada, observação 
participante e análise documental realizadas com professores do 4ª série do Ensino 
Fundamental, que tenham participado do projeto       “Formação continuada para 
professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a 
alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”. Temos 
consciência de que as informações prestadas nas entrevistas e verificadas nas 
observações participantes (análise documental) não podem ser usadas sem a autorização 
dos responsáveis. Além disso, nos comprometemos em usar os dados exclusivamente para 
fins científicos, prezando pela ética e zelando, tanto pela moral da Secretaria envolvida, 
quanto dos sujeitos participantes da pesquisa. Sendo assim, não há riscos na realização da 
pesquisa. Em se tratando dos benefícios, essa pesquisa visa colaborar com o 
desenvolvimento do processo de formação continuada de professores e com o processo de 
ensino/aprendizagem; também objetiva apresentar, ao município estudado, dados 
relacionados às implicações das concepções de linguagem e de leitura na prática 
pedagógica. Os participantes do projeto não pagarão nem receberão por sua contribuição 
nas atividades desenvolvidas no projeto. A participação dos envolvidos no projeto poderá 
ser cancelada a qualquer momento que julgarem necessário esse cancelamento. Maiores 
informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone do Comitê de Ética 
(45)32203176. O pesquisador responsável e o colaborador de pesquisa estão à disposição 
nos respectivos telefones (45)3222-7106 e (45)3232-2530 para dar informações ou notificar 
qualquer acontecimento sobre a pesquisa. Declaramos ainda que este documento será 
entregue em duas vias, sendo que uma delas ficará com o sujeito da pesquisa. 
 
Eu, Professor (a) _______________________________, da Secretaria Municipal de 
Educação de ___________________________, declaro estar ciente do exposto e autorizo 
a realização da pesquisa na turma em que sou professor (a) regente.  
 

 
Assinatura 

 
Eu, LAUCIANE PIOVESAN ZAGO, declaro que forneci todas as informações referentes ao 
projeto ao participante e/ou responsável. 
 

Assinatura 
 

                                                                     Cascavel, 30 de março de 2011. 
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ANEXO 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Professores do 
Município de Diamante do Sul 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: REPENSANDO A(S) CONCEPÇÃO (ÕES) DE LEITURA NA 

FORMAÇÃO CONTINUADA: IMPLICAÇÕES (OU NÃO) NO PROCESSO DE (RE) 
ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Pesquisador responsável e colaboradores: 
Profa. Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes 
Lauciane Piovesan Zago 
 
Convidamos o professor abaixo nominado da rede municipal de ensino de DIAMANTE DO 
SUL para participar de nosso projeto que tem o objetivo de investigar as concepções de 
leitura e linguagem dos professores em processo de formação e as implicações desta na 
prática pedagógica.  Para isso, pedimos consentimento para coletar dados sobre a 
formação continuada ofertada a professores da rede municipal de ensino de DIAMANTE 
DO SUL. Os dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada, observação 
participante e análise documental realizadas com professores do 4ª série do Ensino 
Fundamental, que tenham participado do projeto “Formação continuada para 
professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a 
alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”. Temos 
consciência de que as informações prestadas nas entrevistas e verificadas nas 
observações participantes (análise documental) não podem ser usadas sem a autorização 
dos responsáveis. Além disso, nos comprometemos em usar os dados exclusivamente para 
fins científicos, prezando pela ética e zelando, tanto pela moral da Secretaria envolvida, 
quanto dos sujeitos participantes da pesquisa. Sendo assim, não há riscos na realização da 
pesquisa. Em se tratando dos benefícios, essa pesquisa visa colaborar com o 
desenvolvimento do processo de formação continuada de professores e com o processo de 
ensino/aprendizagem; também objetiva apresentar, ao município estudado, dados 
relacionados às implicações das concepções de linguagem e de leitura na prática 
pedagógica. Os participantes do projeto não pagarão nem receberão por sua contribuição 
nas atividades desenvolvidas no projeto. A participação dos envolvidos no projeto poderá 
ser cancelada a qualquer momento que julgarem necessário esse cancelamento. Maiores 
informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone do Comitê de Ética 
(45)32203176. O pesquisador responsável e o colaborador de pesquisa estão à disposição 
nos respectivos telefones (45)3222-7106 e (45)3232-2530 para dar informações ou notificar 
qualquer acontecimento sobre a pesquisa. Declaramos ainda que este documento será 
entregue em duas vias, sendo que uma delas ficará com o sujeito da pesquisa. 
 
Eu, Professor(a)_______________________________, da Secretaria Municipal de 
Educação de ___________________________, declaro estar ciente do exposto e autorizo 
a utilização dos dados coletados por meio da entrevista semiestruturada, na qual 
participei.  
 

Assinatura 
 
Eu, LAUCIANE PIOVESAN ZAGO, declaro que forneci todas as informações referentes ao 
projeto ao participante e/ou responsável. 
 
Assinatura 

                                                                     Cascavel, 30 de março de 2011. 
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ANEXO 4 - Parecer do Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná - UNIOESTE, autorizando a realização da pesquisa 
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ANEXO 5 – Simulado Prova Brasil aplicado aos alunos de 5˚ ano do Município de 
Diamante do Sul 

 
UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS – NÍVEL DE 
MESTRADO 

PROJETO DE PESQUISA – OBSERVATÓRIO EDUCACIONAL 
AVALIAÇÃO DE LÍNGUA  PORTUGUESA 

5˚ ano 
 ESCOLA:__________________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE: ___________________________________________________________ 
ALUNO:____________________________________________________________________ 
PROFESSOR(A):________________________________________DATA: _____________ 

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 1 A 6: 

  TEXTO 1 
Urubus e sabiás 

Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam... Os urubus, 
aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo 
contra a natureza eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto fundaram 
escolas e importaram professores, gargarejaram dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir diplomas, 
e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a 
permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram 
nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se 
tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam de Vossa Excelência. Tudo ia 
muito bem até que a doce tranqüilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta 
foi invadida por bandos de pintassilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam 
serenatas para os sabiás... Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa 
, e eles convocaram pintassilgos, sabiás e canários para um inquérito. 

“ Onde estão os documentos dos seus concursos?” E as pobres aves se olharam 
perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam 
passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram 
um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente... “ Não, assim 
não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem”. 

E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem 
alvarás... 
 
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se houve canto de sabiá. 

 O texto acima foi extraído do livro "Estórias de quem gosta de ensinar — O fim dos 
Vestibulares" editora Ars Poetica — São Paulo, 1995, pág. 81. 

http://www.releituras.com/rubemalves_urubus.asp 

 
 
1) Podemos afirmar que esse texto pertence ao gênero: 

(A) biografia.  
(B) história em quadrinho. 
(C) conto de fadas. 
(D) fábula. 
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1) O texto trata PRINCIPALMENTE: 
(A) dos passarinhos,que mesmo sem titulação, mantiveram a liderança. 
(B) dos urubus que foram expulsos da floresta porque não sabiam cantar. 
(C) dos urubus que expulsaram os passarinhos da floresta, mostrando que ali só 

poderia cantar quem possuísse formação.  
(D) dos pintassilgos que se uniram aos urubus, por que perceberam que juntos 

poderiam resolver as situações com mais facilidade. 
 

3) “... Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos...”. No 
texto, a palavra sublinhada refere-se a: 
(A) passarinhos. 
(B) urubus. 
(C) pintassilgos. 
(D) sábias. 
 

4) No trecho: “Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito 
à ordem.” Pode-se afirmar que a aspa foi utilizada com a finalidade de: 
(A) marcar a fala da personagem. 
(B) destacar a frase no texto. 
(C) indicar a fala do narrador. 
(D) identificar a moral da história.  
 

5) No trecho “Não haviam passado por escolas de canto porque o canto nascera com 
elas”, a expressão em negrito dá ideia de: 
(A) explicação. 
(B) causa. 
(C) lugar. 
(D) tempo. 

 
6) No texto, o que gera o conflito é: 
     (A) a competição para eleger o melhor urubu. 
     (B) a criação de uma escola para formar aves cantoras. 
     (C) a criação de um concurso de canto para distribuir diplomas. 
     (D) a invasão da floresta por um bando de pintassilgos tagarelas. 
 
 OBSERVE O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 7 A 9: 
 

 
TEXTO 2 
 
BIOTÔNICO FONTOURA 
- Composição  
SULFATO FERROSO, ÁCIDO FOSFÓRICO, EXTRATOS DE PLANTAS TÔNICAS, 
AROMÁTICAS E EUPEPTICAS.  
 
- Posologia e Administração  
ADULTOS: 2 COLHERES DAS DE SOPA. CRIANÇAS: 1 COLHER DAS DE SOPA 
ANTES DAS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. 
 
- Indicações  
ESTIMULANTE DO APETITE. INDICADO NOS ESTADOS DE INAPETÊNCIA.  
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- Apresentação  
FRASCO COM 200 E 400 ML.  
 
- Laboratório 
Newbal Indústria Farmacêutica LTDA 
Av. Fernando C. César 
Coimbra, 1000 – Alphaville 
Tel: (11) 3295 2122 
       (11) 3421 4855 

7) A palavra POSOLOGIA no texto indica: 

(A) os elementos que formam o remédio.  
(B) as situações contraindicadas do remédio. 
(C) os produtos que causam anemia. 
(D) o modo de uso do medicamento. 
 

8) Segundo a bula, “Biotônico Fontoura” é indicado: 
(A) para o tratamento de hipertensão.  
(B) para combater sintomas de resfriado. 
(C) como estimulante de apetite. 
(D) como analgésico.  

9) Quanto à finalidade do gênero “bula de medicamento”, é INCORRETO afirmar que: 

(A) esse texto informa aos pacientes do que é composto o medicamento. 
(B) tem como objetivo instruir sobre o modo de uso do medicamento. 
(C) apresenta dados do laboratório.  

   (D) informa aos clientes os pontos de venda do medicamento. 
 

OBSERVE OS TEXTOS ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 10 A 13: 

TEXTO 3 

Desmatamento cresce 8% na Amazônia 

 
CLAUDIO ANGELO 
Editor de Ciência da Folha de S.Paulo On-Line 
  
        Duas novas análises prenunciam um ano de 2008 com motosserras e tratores a toda na 
Amazônia. O governo federal divulgou ontem uma estimativa que mostra que o desmatamento 
cresceu 8% no período de junho a setembro de 2007 em comparação com o mesmo período de 
2006.         
   E dados produzidos por um sistema independente de monitoramento da floresta indicam que um 
dos pilares da política do governo federal para conter a devastação --as unidades de conservação 
criadas no Pará-- começa a dar sinais de fadiga.  
      Os dados do governo são estimativas feitas pelo Deter, o sistema de detecção do desmatamento 
em tempo real por imagens de satélite desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais).  
Eles mostram que, na média dos nove Estados amazônicos, o desmatamento em julho, agosto e 
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setembro cresceu 4%, 53% e 107% em comparação com os mesmos meses de 2006, 
respectivamente. O mês de junho foi o único que apresentou queda --de 33%--, seguindo a 
tendência do ano anterior.  
     "É um aumento significativo, que mostra um recrudescimento do desmatamento", afirmou à Folha 
o diretor do Inpe, Gilberto Câmara. "Dificilmente a taxa de 2007/2008 ficará na queda observada 
neste ano", afirmou o cientista, referindo-se aos 30% de desaceleração estimados pelo Deter para 
2006 e comemorados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u337678.shtmt 

TEXTO 4 

fonte: http://miriamsalles.info/wp/?p=3115 

10) Comparando os textos 3 e 4, podemos afirmar que ambos tratam: 

(A) do uso de máquinas agrícolas no plantio da vegetação litorânea.  
(B) da ação do homem em relação ao desmatamento. 
(C) da poluição das águas do Rio Amazonas. 
(D) da reciclagem do lixo na zona rural. 

11) É correto afirmar que o texto 3 pretende atingir possíveis leitores:  

(A) do Jornal A Folha de São Paulo On-Line. 
(B) da revista National Geographic. 
(C) do Jornal local. 
(D) do jornal televisivo.  

 
12) Qual a opinião que aparece no Texto 3 em relação ao desmatamento? 
       (A) Que o desmatamento está diminuindo em cada região. 
       (B) Que o desmatamento está aumentando na Amazônia. 
       (C) Que o desmatamento está diminuindo na Amazônia. 
       (D) Que o desmatamento está aumentando em todo o país. 
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13) Observando o Texto 4, é possível entender que, em consequência da ação do 
homem: 

       (A) mais árvores estão sendo plantadas. 
       (B) mais máquinas estão sendo compradas. 
       (C) mais áreas de terra estão sendo devastadas. 
       (D) mais homens estão trabalhando. 
 
O TEXTO 5 SERVIRÁ DE BASE PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 14, 15 E 16. 
 
TEXTO 5 

 
14) A mãe de Cascão queria que ele: 
       (A) não entrasse em casa. 
 (B) não sujasse o chão. 
 (C) plantasse bananeira. 
 (D) ajudasse a limpar a casa. 
 
15) O que confere humor a esta tirinha? 
 (A) as marcas de sujeira das mãos do Cascão no chão. 
 (B) os balões com as falas das personagens. 
 (C) a expressão facial da mãe limpando o chão. 
 (D) as gotas de suor próximo da mãe.  

 
16) Os risquinhos em volta do corpo da mãe e próximos dos pés do menino significam: 

(A) cansaço. 
(B) movimento. 
(C) alegria. 
(D) espanto. 

 
17) PRODUÇÃO DE TEXTO 

O que você sabe sobre o DESMATAMENTO?  
Leia a tira abaixo e, em seguida, comente-a, criticando o problema do 
desmatamento no mundo. 
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ANEXO 06 – Atividade prática: Primeira ação de formação no município de Diamante 
do Sul 

 
1- Linguagem como expressão de pensamento 
Visão de 

língua/linguagem 
e de leitura 

Concepção de 
homem 

Outro/Destinatário/ 
Interlocutor 

Ensino da 
língua 

Aluno Alfabetização 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

2- Linguagem como instrumento de comunicação 
Visão de 

língua/linguagem 
e de leitura 

Concepção de 
homem 

Outro/Destinatário/ 
Interlocutor 

Ensino da 
língua 

Aluno Alfabetização 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
3- Linguagem como interação 

Visão de 
língua/linguagem 

e de leitura 

Concepção de 
homem 

Outro/Destinatário/ 
Interlocutor 

Ensino da 
língua 

Aluno Alfabetização 
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ANEXO 07  - Exemplificando as sequências tipológicas no gênero Carta pessoal 

Sequencias tipológicas 
 

Descritiva 

 
Injuntiva 

 

 
Descritiva 

 
 
 
 

Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narrativa  

 
 

 
Expositiva 

 
 
 
 
 

 
Narrativa 

 
Injuntiva 

 
Expositiva 

 
 
 
 
 

Injuntiva 

 
Expositiva  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gênero textual: carta pessoal 
 

Rio, 11/08/1991 

 
Amiga A.P. 
Oi! 

 
Para ser mais preciso estou no meu 

quarto, escrevendo na escrivaninha, com um 
Micro System ligado na minha frente (bem 
alto, por sinal). 

 
Está ligado na Manchete FM - ou rádio 

dos funks - eu adoro funk, principalmente 
com passos marcados. 

Aqui no Rio é o ritmo do momento ... e 
você, gosta? Gosto também de house e 
dance music, sou fascinado por discotecas! 

Sempre vou à K.I, 
 

 
Ontem mesmo (sexta-feira) eu fui e cheguei 
quase quatro horas da madrugada. 
 

 
Dançar é muito bom, principalmente em 

uma discoteca legal. Aqui no condomínio 
onde moro têm muitos jovens, somos todos 
muito amigos e sempre vamos todos 
juntos. É muito maneiro! 

 

 
C. foi três vezes à K. 1., 

 
Pergunte só a ele como é! 

 
Está tocando agora o "Melô da Mina 

Sensual", super demais!  
Aqui ouço também a Transamérica e 

RPC}M. 
 

 
E você, quais rádios curte?  

Demorei um tem pão pra responder, 
espero sinceramente que você não esteja 
chateada comigo. Eu me amarrei de 
verdade em vocês aí, do Recife, 
principalmente a galera da ET, vocês são 
muito maneiros! Meu maior sonho é viajar, 
ficar um tempo por aí, conhecer legal 
vocês todos, sairmos juntos ... Só que não 
sei ao certo se vou realmente no início de 
1992. Mas pode ser que dê, quem sabe! 
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Expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Narrativa 

 

 
Injuntiva 

 
 
 
 

 
Injuntiva 

 
 
 
 
 

Expositiva 

 
Argumentativa 

 
 

 
Injuntiva 

 
 
 
 

 
Narrativa 

 

 

/........../ 
Não sei ao certo se vou ou não, mas 

fique certa que farei de tudo para conhecer 
vocês o mais rápido possível. Posso te 
dizer uma coisa? Adoro muito vocês! 

 
Agora, a minha rotina: às segundas, 

quartas e sextas-feiras trabalho de 8:00 às 
17:00h, em Botafogo . De lá vou para o T., 
minha aula vai de 18;30 às 10:40h. Chego 
aqui em casa quinze para meia noite. E às 
terças e quintas fico 050 em F. só de 8:00 
às 12:30h. Vou para o T.; às 13:30 começa 
o meu curso de Francês (vou me formar 
ano que vem) e vai até IS:30h. 16 h vou 
dar aula e fico até 17:30h. 17:40h às 
18:30h faço natação (no T. também) e  
 até 22:40h tenho aula. 1  ./ Ontem eu e  

Simone fizemos três meses de namoro; 
 

 
Você sabia que eu estava namorando? 
 

 
Ela mora aqui mesmo no «ilegível)) 

(nome do condomínio). A gente se gosta 
muito, às vezes eu acho que nunca vamos 
terminar, depois eu acho que o namoro 
não vai durar muito, entende? 

 
O problema é que ela é muito ciumenta, 

principalmente porque eu já fui afim da B., 
que mora aqui também. Nem posso falar 
com a garota que S. já fica com raiva. 

 
 
 

É acho que vou terminando... 

 

Escreva!  
Faz um favor? Diga pra M., A. P. e C. que 

esperem, não demoro a escrever 
 

Adoro vocês! 
Um beijão! 

Do amigo 
P. P.  
15:16h 

 

 
Fonte: Marcuschi, 2002 
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ANEXO 08  -  Atividade prática: segunda ação de FC no município de Diamante do 
Sul 

 

ATIVIDADE 1:  RECONHECIMENTO DOS GÊNEROS TEXTUAIS, TIPOS DE TEXTO A 
PARTIR DA ESFERA SOCIAL 

 
 

TEXTO 01 
 

aparecida_73simioni@hotmail.com 
TEXTO 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
 
 
a) Esfera social________________________________________________________ 
b) Gênero discursivo____________________________________________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, expor, argumentar e prescrever ações) ____ 
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e injuntiva) _____ 
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e injuntivo)  _________ 
 
 
 
 
 

 

Parece um macaco, muito peludo e sempre pendurado nas árvores, mas é muito parado para ser 
um macaco. Leva a vida em câmera lenta, o danado do bicho-preguiça.  

A preguiça é um mamífero sem dentes que vive pendurado nas árvores brasileiras. Elas têm um 
rosto pequeno e parecem que estão sempre sorrindo. As preguiças só comem uma coisa: folhas 
de embaúba, uma árvore que por isso ficou conhecida como árvore-da-preguiça. Esses bichos são 
assim preguiçosos por causa do calor. Como eles têm o corpo coberto de pêlos grossos, não 
podem se agitar muito porque senão suam para valer.  

Não existe apenas um tipo de preguiça. Algumas são acinzentadas e têm três dedos como os da 
espécie Bradypuus tridactylus. As preguiças da espécie Choloepus didactylus têm apenas 
dois dedos. Uma outra espécie, Bradypuus torquatus, conhecida como bicho-preguiça-de-
coleira, tem pelagem amarelada e faixas negras na nuca. A preguiça-de-coleira está ameaçada de 
extinção. 

O bicho-preguiça é um animal bem comum no Brasil. Será por isso que o brasileiro tem fama de 
preguiçoso? Acho que se pensarmos bem, não existe nenhum brasileiro tão paradão quanto um 
bicho-preguiça...  

http://www.canalkids.com.br/portal/barra/clubv.php?u=../meioambiente/index.htm 
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 Preparo

TEXTO 02 
 
Ingredientes: 

 
Massa: 

- 4 ovos 
- 1 xícara (chá) de óleo 
- 3 xícaras (chá) de açúcar 
- 3 xícaras (chá) de trigo 
- 2 xícaras (chá) de leite 
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó 
- 4 colheres (chá) de fermento 
 
Cobertura 

- 1 lata de leite condensado 
- 1/2 colher (sopa) de margarina 
- 1/2 xícara (chá) de leite 
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

- 1 xícara (chá) de chocolate granulado 
Para a Massa:  

Bata os ovos; acrescente o óleo e o açúcar, 
mexa bem. Coloque o trigo, o leite e o 
chocolate. Misture bem. Adicione o 
fermento e misture.Asse em uma forma 
retangular média untada com margarina e 
enfarinhada. Asse em forno pré-aquecido 
(180ºC) por 45 minutos. 

Para a Cobertura:  

Em uma panela, misture o leite 
condensado, a margarina, o chocolate em 
pó e o leite. Leve ao fogo médio e misture 
até começar a aparecer o fundo da panela. 
Está pronta a cobertura. A seguir, cubra a 
nega maluca com ela e jogue por cima o 
chocolate granulado.  

 
CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
 
a) Esfera social_______________________________________________________________ 
b) Gênero discursivo__________________________________________________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, expor, argumentar e prescrever ações) __________ 
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e injuntiva) ___________ 
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e injuntivo)   ______________ 
 
 
 
TEXTO 03 
 

CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
a) Esfera social _____________________ 
b) Gênero discursivo _________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, 
expor, argumentar e prescrever ações) 
__________________________________ 
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, 
argumentativa, explicativa e injuntiva) 
__________________________________ 
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, 
argumentativo, explicativo e injuntivo) 
___________________________________ 
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=
http://www.portaestreitagold.blogger.com.

br/mamae.jpg 
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TEXTO 04 
 CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 

 
Hoje é domingo  
Pé de cachimbo  
Cachimbo é de barro  
Bate no jarro  
O jarro é de ouro  
Bate no touro  
O touro é valente  
Bate na gente  
A gente é fraco  
Cai no buraco  
O buraco é fundo 

Acabou-se o mundo. 
 
a) Esfera social _____________________ 
b) Gênero discursivo _________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, 
expor, argumentar e prescrever ações)  
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, 
argumentativa, explicativa e injuntiva)  
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, 
argumentativo, explicativo e injuntivo)  

FONTE: http://www.velhosamigos.com.br/DatasEspeciais/diafolclore4.html    
 
 
TEXTO 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: http://www.google.com.br/imgres?  
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CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
a) Esfera social_______________________________________________________________ 
b) Gênero discursivo___________________________________________________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, expor, argumentar e prescrever ações) _________ 
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e injuntiva) __________ 
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e injuntivo)  _____________ 
 
 
Texto 06 
 
Cidadezinha 
              Mário Quintana 
 
Cidadezinha cheia de graça... 
Tão pequenina que até causa dó... 
Com seus burricos a pastar na praça... 
Sua igrejinha de uma torre só... 
 
Nuvens que vêm, nuvens e asas, 
Não param nunca, nem um só segundo... 
E fica a torre, sobre as velhas casas, 
Fica cismando como é vasto o mundo ! 
 
Eu que de longe venho perdido, 
Sem pouso fixo (a triste sina!), 
Ah, quem me dera ter lá nascido ! 
 
Lá toda a vida poder morar ! 
Cidadezinha... Tão pequenina 
Que toda cabe num só olhar ! 
 
 
http://intervox.nce.ufrj.br/~diniz/d/direito/ou-Apostila_Portugues_Texto_Descritivo_3.pdf 
a) Esfera social ____________________ 
b) Gênero discursivo ________________ 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, expor, argumentar e prescrever ações) ___  
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e injuntiva) ___ 
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e injuntivo)  ____ 
 
 
TEXTO 07 
 
CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 

 
CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
a) Esfera social  
b) Gênero discursivo  
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, 
expor, argumentar e prescrever ações)  
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, 
argumentativa, explicativa e injuntiva)  
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, 
argumentativo, explicativo e injuntivo)    
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TEXTO 08 

 

 
 

http://www.google.com.br/imgres 
  
CLASSIFIQUE O GÊNERO QUANTO: 
 
a) Esfera social 
b) Gênero discursivo 
c) Ordem de agrupamento (narrar, relatar, expor, argumentar e prescrever ações)  
d) Tipo de sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e injuntiva)  
e) Tipo de texto (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e injuntivo)  
 
ATIVIDADE 2 
 
RELACIONE ALGUNS GENEROS DISCURSIVOS DAS SEGUINTES ESFERAS SOCIAIS: 
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ANEXO 09 – SD gênero Lista de Chamada 

 
 
1- APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO (objetivo deste trabalho): 
 
1.1- Objetivo 
 

  Pretende-se com esse trabalho, que os alunos percebam a existência de uma diversidade 

grande de listas, dentre elas a Lista de Chamada. Esse gênero escrito possui determinadas 

peculiaridades quanto sua organização, como também ao suporte e contexto de circulação.  O 

foco também, dirigi-se ao fato deste tipo de lista apresentar, em sua disposição, os nomes dos 

alunos em ordem alfabética acompanhado de um número, o qual nesse contexto tem por função 

estabelecer uma ordem, bem como nomear o educando. Ao trabalhar com a lista o professor está 

dando uma finalidade (função) em relação a ordem das letras no alfabeto. 

 

1.2 - INICIAR O TRABALHO COM AS SEGUINTES QUESTÕES:  
 
- Quem já ouviu falar listas? 
(A) Que listas vocês conhecem? 
(B) Todas têm a mesma função? 
(C) E em relação ao suporte que elas aparecem. Existem diferenças? 
(D) Em que contextos, estas listas aparecem? 
 

 

 

2- CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTORICA  DO GÊNERO. 
 
Professor, quanto às características do gênero Lista podemos assim dizer: 
 

(A) texto curto; 
(B) linguagem clara e objetiva; 
(C) gênero da cultura escrita; 
(D) circula em diversos contextos sociais ( e portanto, a esfera social que 

determinará também suas características); 
(E) sua estrutura geralmente apresenta-se em tópicos; 
(F) assinala-se que o gênero lista tem inúmeras ramificações, alguns 

autores colocam como subgêneros, porém aqui trataremos como 
diferentes gêneros ( lista de compras, lista de materiais escolares, 
lista telefônica, lista de chamada....), visto que cada um desses 
gêneros possuem características peculiares a esfera em que estão 
inseridos; 

(G) a esfera social determina o seu suporte de circulação; 
(H) algumas organizam-se  em ordem alfabética; 
(I) a capacidade discursiva predominante é prescrever ações (tipologia 

injuntiva). 
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2.1- PESQUISA SOBRE O GÊNERO LISTA 
 
 
Professor(a), peça a seus alunos que procurem em livros, revista, jornais,  em sites (tendo 
possibilidade de acesso) diferentes tipos de listas. Peça que tragam para sala de aula, com a 
finalidade de socializar e fazer as discussões possíveis. Nesse momento professor, é preciso 
estar atento ao material que as crianças irão trazer, esse é o momento em que as 
características de cada gênero serão ressaltadas, a fim de poder diferenciar o gênero Lista dos 
demais textos trazidos.  Selecione alguns e leve também para sala de aula.  Observe alguns 
exemplos abaixo: 
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Professor (a): É provável que os alunos tragam outros tipos de listas ou até mesmo outros 
gêneros que nada tem de semelhança com o gênero em questão, neste momento instigue os 
alunos para a percepção das peculariedades do gênero Lista.        
Em seguida, colocar as listas conhecidas pelas crianças em um cartaz, de forma que todos 
possam visualizá-las e assim facilitar a discussão.  
 

 
ALGUMAS QUESTÕES PARA DISCUTIR A PARTIR DOS TEXTOS TRAZIDOS 

 
 

Para favorecer o conhecimento dos alunos quanto AOS USOS E FUNÇÕES SOCIAIS DA 
ESCRITA, questione:  

 
 
(A) Para que serve uma lista de telefone? 

(B) O que encontramos escrito nela?  

(C) Por que a mamãe faz lista de compras? 

(D) Como ela se organiza? 

(E) Em que tipo de papel é escrita este tipo de lista? 

(F) E o livro de chamada, qual a função dele?  

(G) Nesse suporte (livro de chamada ou diário de classe) aparece algum tipo de lista? 

(H) O que a professora registra nele?  

(I) Esse registro é importante? Por quê?  
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(J) Na escola, você já recebeu algum tipo de lista? Com que finalidade? 

 

3 - ESCOLHA DE UM GÊNERO PARA A SISTEMATIZAÇÃO 

Professor (a): após a análise dos gêneros afins, selecione um para um trabalho mais 

sistematizado. No caso, elencamos o gênero LISTA DE CHAMADA. 

 

Professor(a): Para iniciarmos esse trabalho sugerimos a  visita dos alunos  a secretaria da 

escola, para que possam verificar de que forma é feito o registro e a organização dos alunos 

por turma. 

 

- Após a visita, o professor, deve mostrar aos alunos o livro de chamada da turma e na oralidade 

explorar: 

- Como se organiza? 

- O que é registrado neste documento? 

- Para que serve o livro de chamada? 

- Qual sua importância? 

Professor (a): mostrar que o livro de chamada é o suporte, e nele existem vários gêneros, 

dentre eles a Lista de Chamada. Em uma cartolina apresentar a lista de chamada (ampliada) 

da turma: 

Exemplo:  
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Com base na lista da turma, questionar: 

- Que informações são possíveis encontrar neste texto? 

- Como os nomes dos alunos estão organizados? 

- De que forma é feita a disposição da escrita no papel? 

- Qual a função dos números neste texto? 

- Podemos saber a que turma se refere? 

- Quantos são os alunos desta turma? 

- Qual a importância da Lista de Chamada no dia-a-dia escolar? 

- Que outros textos você conhece que também, se organizam seguindo a ordem das letras do 

alfabeto? 

 

TERCEIRO MOMENTO: ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO DA ESCRITA 

 

- TRABALHAR A ORDEM ALFABÉTICA 

 

- Mostrar aos alunos como nosso alfabeto se organiza (a ordem das letras). Os alunos poderão 

organizar as letras na sequência em que aparecem com apoio do alfabeto móvel; 

- Em seguida registram as letras no caderno; 

- O professor precisa dizer às crianças que as letras têm um nome e que nem sempre 

correspondem ao seu som; 

- Podemos traçar as letras do alfabeto de diferentes formas (categorização gráfica) e que esses 

diferentes traçados exercem a mesma função na escrita (ex: A ou a ou a ou A) 

- Retomar a lista e proceder a leitura de alguns nomes para que os alunos percebam como ela se 

organiza. 

 

Atente-se para os seguintes aspectos: 

 

- Ler em voz alta, pausadamente e com  

Entonação adequada; 

- Reler o texto, apontando palavra por palavra; 

- Explicar a estrutura e a organização do texto: a direção da escrita, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo; 

- O espaçamento entre o nome e o sobrenome; 

- O uso de letra maiúscula e minúscula; 

-O uso de outros sinais que não são letras (til,cedilha,números, acentos) 
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  Chamem a atenção dos alunos que para podermos interagir através da 
linguagem escrita utilizamos símbolos, chamados de letras. 

 

Portanto, para escrever nosso nome utilizamos as letras do alfabeto e essas letras 

podem aparecer de diferentes formas 

 

Ex: ALICE 

              

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICE                                  Alice                                    Alice 

* PINTE NO QUADRO ACIMA AS LETRAS DO SEU NOME, CONSIDERANDO AS 

DIFERENTES FORMAS DE TRAÇAR; 

 

COM BASE NA LISTA DE CHAMADA RESPONDA: 

 

. Qual o nome que tem mais palavras? 

. Qual que tem menos? 

. Qual a maior palavra? 

. Que outros sinais aparecem que não são letras? 

 

ALFABETO  
MAIÚSCULO 

A  B  C  D  E  F 

G  H  I  J  L  M 

N  O  P  Q  R  S 

T  U  V  X  Z 
K  W  Y 

 

A  B  C  D  E  F 
G  H  I  J  L  M 
N  O  P  Q  R  S 

             T  U  V  X  Z   
K  W  Y 

      Alfabeto  minúsculo  
a  b  c  d  e  f 

g  h  i  j  l  m 

n  o  p  q  r  s 

t  u  v  x  z 
k  w  y 

 

a  b  c  d  e  f 
g  h  i  j  l  m 
n  o  p  q  r  s 

             t  u  v  x  z   
k  w  y 

OBS: se for possível disponibilizar uma lista de chamada para cada 

aluno, para que possam ter uma melhor visualização 
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TRABALHANDO COM O SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

 

Com o alfabeto móvel peça para que cada criança monte seu nome e sobrenome em 

cima da carteira, nesse momento chame a atenção para: 

-A direção da escrita, da esquerda para direita; 

- espaçamento entre o nome e o sobrenome; 

- a letra maiúscula no inicio do nome e do sobrenome 

- a sinais que não são letras; 

- a quantidade de letras que seu nome possui; 

-a ordem que as letras devem estar dispostas (explicar que as para escrever as 

palavras as letras devem estar na ordem correta, caso contrário não formará a palavra 

desejada. Ex:       

                             1ª     2ª    3ª     4ª     5ª 

A L I C E 

 

 *  podemos escrever o mesmo nome de diferentes maneiras ( categorização gráfica) 

EX: ALICE    ou    Alice   ou   Alice , sem alterar o sentido; 

 

- Para melhor trabalhar com a categorização gráfica pode-se solicitar aos alunos que 

busquem em diferentes suportes (revistas, jornais, livros didáticos, gibis, livros de 

literatura....) as letras que formam seu nome. 

 

A ORDEM ALFABÉTICA 

 

Retomar com os alunos, que a lista chamada  de  se organiza pela ordem das letras 

do alfabeto. Para melhor visualizar isso, peça que os alunos complete o seguinte 

quadro: 

 

LETRAS DO ALFABETO  NOME DOS COLEGAS QUANTIDADE 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   
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J   

K   

L   

M   

N   

O   

P   

Q   

R   

S   

T   

U   

V   

W   

X   

Y   

Z   

 

- Após o preenchimento do quadro, explicar aos alunos como proceder quando temos 

mais de uma nome com a mesma letra inicial. Observe  a análise dos nomes abaixo 

 

Ex: ALICE     ANDRÉ    ANNA 

 

                              1ª    2ª   3ª    4ª   5ª              1ª   2ª   3ª   4ª   5ª               

A L I C E 

                                                             

                                                            1ª   2ª    3ª    4ª 

 

 

 

TRABALHO COM A SEGMENTAÇÃO DAS PALAVRAS 

 

Observe o nome dos colegas ( Os alunos poderão pintar na lista de chamada que 

tem em mãos) 

 

Ex: 

FÁBIO  DA  SILVA  JUNIOR    

 

A N D R É 

A N N A 
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Questionar:  

 Quantas palavras têm esse nome? 

 O que significa os espaços em branco entre uma palavra e outra? 

 Tem algum outro sinal que não seja letra? 

 Qual a função deste sinal? 

 Registrem o número de vogal e de consoantes que aparecem neste nome ( 

essa atividade é importante para que os alunos percebam que são as vogais 

que dão sonoridade a palavra, e que desta forma se repetem com mais 

frequência. Portanto, não posso escrever uma palavra somente com 

consoantes). 

 

Vogal Consoantes 

  

 

PROFESSOR:  Neste momento destaque, que uma única vogal ou sílaba (da) pode 

formar uma palavra e que serve de referência para constituição de sentido. 

 

 Ainda podemos explorar a questão da segmentação entre palavras da seguinte 

forma: 

 

 Veja de que forma estranha que foram escritos os nomes de alguns colegas. 

Leia e depois tente arrumar. 

 

ANDRÉLUIZMACEDO    

 

 

ANNALUCIADEALMEIDA 

 

 

BEATRIZDASILVA 

 

CAMILADOSSANTOS  

 

 TRABALHO COM AS IRREGULARIDADES DA LÍNGUA (VALOR FIXO, POSICIONAL 

E ARBITRÁRIO) 

Observe os seguintes nomes: 

 

 

   

                  

   

   

ALICE                                    ANNA 
 
ANDRÉ                                 BEATRIZ 
 

FÁBIO 
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Professor(a): nesse momento estaremos trabalhando com a categorização funcional 

da letra, ou seja a mesma letra pode apresentar diferentes sons, seja por estar 

acompanhado por algum tipo de sinal, ou simplesmente pela posição que ocupa (valor 

fixo, posicional, arbitrário). Para tanto elencamos duas letras o A e a letra E. 

  

* A letra A assume diferentes sons 

 

ALICE 

A 

ABERTO 

ANDRÉ 

AN 

SOM 

FECHADO 

(NASAL) 

 

ANNA 

AN 

SOM 

FECHADO 

(NASAL) 

BEATRIZ 

A 

SOM 

ABERTO 

FÁBIO 

A 

SOM 

ABERTO 

ACENTO 

AGUDO 

MAGALHÃES 

A 

SOM 

FECHADO     

( NASAL) 

TIL 

 AGORA FAÇA ISSO PRESTANDO ATENÇÃO NA LETRA E  DOS 

SEGUINTES NOMES: 

 

ANDRÉ 

RAFAELA 

MANUELA 

DENISE 

GUILHERME 

SAMUEL 

 

SOM ABERTO SOM FECHADO 

  

 

* pesquise em outros suportes os diferentes empregos da letra E ( EX: Pelé, pêssego, 

José, você, honesto....) 

OBSERVE OS  SEQUINTES NOMES 

 

CAMILA 

MACEDO 

LUCIA 

NICOLE 

 

                                                          VOGAIS  

CONSOANTE A E I O U 

C CAMILA MACEDO LUCIA NICOLE CUSTÓDIO 
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*Professor(a):  essa atividade é uma modelo de como trabalhar com as 

irregularidades da língua, visto que a  consoante C quando precedida de A,O,U 

assume valor de /k/ e quando precedida de E, I assume valor de /s/. 

 

 Pesquisar em diversos suportes a ocorrência da consoante C e registrar no caderno; 

 

FORMANDO OUTRAS PALAVRAS ( EXPLORANDO O SENTIDO) 

 

* PINTE AS PALAVRAS ESCONDIDAS DENTRO DOS NOMES 

 

   

J O N I G R E I S S O N 

J O N I ## ## ## ## ## ## ## ## 

## ## ## ## G R E I S S O N 

 

M A R I A 

M A R ## ## 

## A R ## ## 

## ## R I A 

## ## ## I A 

 

 

 

 

 

 

TRABALHANDO COM AS REGULARIDADES DA LÍNGUA  

 

BARBARA 

BERENICE 

BIANCA 

BOSCO 

BUENO 

 

 

                                                          VOGAIS  

CONSOANTE A E I O U 

B BARBARA BERENICE BIANCA BOSCO BUENO 

R A F A E L A 

R A F A ## ## ## 

## ## ## ## E L A 

B E A T R I Z 

## ## A T R I Z 

## ## ## T R I Z 
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* O objetivo dessa atividade é que os alunos percebam que a letra B é regular, ou 

seja, o lugar que ela ocupar não modifica seu som (inicial, intermediário e final) 

* Buscar outros exemplos e outras atividades para sistematizar esse tipo de 

ocorrência. 

 

      
PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO GÊNERO  

  
Apesar do gênero Lista de Chamada não ser um gênero que necessita culminar 

numa produção final, e sim, em um trabalho de reconhecimento, pode ser sugerido a 

turma a produção de um cartaz  de aniversariantes, visto que a informação das datas 

de aniversário também consta no livro de chamada. 

Explorem com os alunos qual material será utilizado para fazer o cartaz dos 

aniversariante, (qual será o suporte?) quais outros materiais serão utilizados para 

fazer o registro ( lápis, tinta, giz de cera, lápis de cor, canetinhas, régua, papéis 

coloridos....) 

 O cartaz deve ser elaborado em conjunto com a turma e deixado exposto na sala 

de aula, para sempre que necessário, os alunos possam consultar  as informações 

que nele constam. 
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ANEXO 10- Atividade prática: terceira ação de FC no município de 
Diamante do Sul 

 
Considerando os textos abaixo, elabore uma questão para os descritores: D1, 
D3, D4, D6 e D11 
 
TEXTO 1 
Leia a fábula:  
O Lobo e o Cão 
 
Encontraram-se na estrada 
Um cão e um lobo. E este disse: 
“Que sorte amaldiçoada! 
Feliz seria, se um dia 
Como te vejo me visse 
Andas gordo e bem tratado, 
Vendes saúde e alegria: 
Ando triste e arrepiado, 
Sem ter onde cair morto! 
Gozas de todo o conforto, 
E estás cada vez mais moço; 
E eu, para matar a fome, 
Nem acho às vezes um osso! 
Esta vida me consome... 
Dize-me tu, companheiro: 
Onde achas tanto dinheiro?” 
Disse-lhe o cão: 
“Lobo amigo! 
Serás feliz, se quiseres 
Deixar tudo e vir comigo; 
Vives assim porque queres... 
Terás comida à vontade, 
Terás afeto e carinho,  
Mimos e felicidade, 
Na boa casa em que vivo!” 
Foram-se os dois. Em caminho, 
Disse o lobo, interessado: 
“Que é isto? Por que motivo 
Tens o pescoço esfolado?” 
“É que, às vezes, amarrado 
Me deixam durante o dia...”  
“Amarrado? Adeus, amigo! 
“Disse o lobo: Não te sigo! 
Muito bem me parecia  
Que era demais a riqueza... 
Adeus! Inveja não sinto: 
Quero viver como vivo! 
Deixa-me antes com a pobreza! 
- Antes livre, mas faminto, 
Do que gordo, mas cativo!”  
 

Adap. Olavo Bilac 
Fonte: MACHADO, Ana Maria. Literatura em minha casa.  

Vol. 1 - Cinco estrelas. Rio de Janeiro. Objetiva: 2001.Os versos que expressam uma opinião  
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TEXTO 2 
 

 
 
 
TEXTO 3 
 

 
JULHO/2011 

 
 
 
 
 
 
 

 



308 
 

  

ANEXO 11: Atividade prática: quarta ação de FC no município de Diamante 
do Sul 

                                
UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS – NÍVEL DE 
MESTRADO 

                                    

LEITURA E PROVA BRASIL-  DIAMANTE DO SUL 
 

Tópico II: Implicações do suporte, do  gênero ou do enunciador na                    
compreensão do texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.).  
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  
Reúne habilidades relacionadas à interpretação de gêneros textuais diversos e 
à identificação da finalidade de um texto em função de suas características. 
 
OBSERVE OS TEXTOS  ABAIXO E PRODUZA QUESTOES OBJETIVAS OU 
DESCRITIVAS CONTEMPLANDO OS DESCRITORES 5 E 9. 
 
 
Texto 1 

 
 
 
Texto 2 
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http://www.monica.com.br/comics/tirinhas.htm 
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Tópico III: Relação entre textos 
  D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições 
em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.  
 Concentra habilidades relacionadas à identificação, comparação e 
análise de ideias ou abordagens diversas de um mesmo fato ou tema expresso 
em textos de gêneros variados, produzidos e veiculados em distintos contextos 
históricos, sociais e culturais. 
 
 
TEXTO 1 

 Violência na TV  

Atualmente, ao ligarmos a televisão, é cada vez mais frequente depararmo-nos 
com notícias de guerra, assaltos, mortes e ainda com programas em que o 
recurso à violência impera. 

Como sabemos, as crianças são as principais admiradoras desse 
pequeno aparelho que é a televisão e de tudo o que lá é transmitido. Significa 
isto que é de extrema importância a redução do número de programas que 
contenham violência explícita por parte dos canais de TV, principalmente em 
horários nos quais a maioria das crianças assiste à televisão, visto que esta 
exposição poderá ser um dos fatores que as influenciará na sua vida, 
nomeadamente na sua personalidade e atitude na resolução dos problemas 
que lhes irão surgir.  

Em primeiro lugar, é possível afirmar-se que a violência a que as 
crianças estão expostas nos diversos programas televisivos lhes pode provocar 
comportamentos violentos. Esta é uma opinião compartilhada por muitas 
pessoas que, apesar do que se possa pensar, não é apenas uma ideia do 
senso comum, na medida em que está comprovada por diversos estudos. 
Tome-se como exemplo um trabalho do Instituto de investigação Social da 
Universidade de Michigan (Estados Unidos da América), coordenado pelo 
psicólogo L. Rowell Huesmann e apresentado na edição de Março de 2003 da 
revista Development Psychology, o qual demonstra que crianças de ambos os 
sexos que assistem a muitos programas televisivos violentos têm um elevado 
risco de desenvolverem um comportamento agressivo em adultos. 

Para esta situação, surge como uma possível explicação o fato de as 
crianças não fazerem a distinção entre a ficção e a realidade, o que as leva a 
pensar que o que veem na televisão são os comportamentos mais corretos a 
ter. Já o famoso austríaco fundador da psicanálise, Sigmund Freud, depois de 
muitas investigações relacionadas com a mente humana, constatou que as 
crianças utilizam o faz de conta tanto ou mais que a realidade concreta para a 
sua construção psíquica. Quer então isto dizer que toda a violência que 
preenche os desenhos animados aos quais as crianças tanto gostam de 
assistir, tais como o Dragon Ball, Tartarugas Ninja, Power Rangers e tantos 
outros, lhes vai incutir valores contraproducentes à sua formação como pessoa. 
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Em jeito de conclusão, é legítimo que se imponha às estações de 
televisão uma restrição de exibição de material violento nas suas grelhas de 
programação, dado que a exposição a este tipo de conteúdos é extremamente 
prejudicial no desenvolvimento das crianças, pois, tal como diz o povo, 
“violência só gera violência”. 
 
 
 
TEXTO 2 

 
http://rascunhosecia.blogspot.com/2009/03/texto-argumentativo-violencia-na-

tv.html 
Tópico IV: Coerência e coesão no processamento do texto 
 Volta-se para a identificação de elementos que colaboram para a 
construção da sequência lógica entre as ideias e permitem estabelecer 
relações entre as partes de um texto.  
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto.  
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa.  
D8 – Estabelecer relação causa /consequência entre partes e elementos do 
texto.  
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios, etc. 
 
Observe as questões abaixo e relacione-as com os descritores acima. 
 
Atividade 1 
 
Urubus e sabiás 
     Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos 
falavam... Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para 
o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza eles haveriam de se tornar 
grandes cantores. E para isto fundaram escolas e importaram professores, 
gargarejaram dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir diplomas, e fizeram competições 
entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão 
para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se 
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deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de 
carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam de 
Vossa Excelência. Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da 
hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de 
pintassilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas para 
os sabiás... Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa , e 
eles convocaram pintassilgos, sabiás e canários para um inquérito. 

“ Onde estão os documentos dos seus concursos?” E as pobres aves se 
olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas 
houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto 
nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que 
sabiam cantar, mas cantavam simplesmente... “ Não, assim não pode ser. 
Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem”. 

E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que 
cantavam sem alvarás... 
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se houve canto de sabiá. 
O texto acima foi extraído do livro "Estórias de quem gosta de ensinar — O fim 
dos Vestibulares",editora Arts Poética — São Paulo, 1995, pág. 81. 
http://www.releituras.com/rubemalves_urubus.asp  
 
Questão 
 
 
1) “... Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes 
pomposos...”. No texto, a palavra sublinhada refere-se a: 
(A) passarinhos. 
(B) urubus. 
(C) pintassilgos. 
(D) sábias. 
2) No trecho “Não haviam passado por escolas de canto porque o canto 
nascera com elas”, a expressão em negrito dá ideia de: 
(A) explicação. 
(B) causa. 
(C) lugar. 
(D) tempo. 
 
Atividade 2 –  
 
 
O Cervo, o Manancial e o Leão  

Com muita sede, chegou um cervo a um rio. Depois de beber, viu seu 
reflexo na água. Ao olhar seus belos chifres, sentiu-se orgulhoso, porém ficou 
triste por suas pernas serem fracas e finas. Enquanto pensava assim, apareceu 
um leão que começou a persegui-lo. 
 Começou a correr e tomou grande distância, porque a força dos cervos 
está em suas pernas, e a do leão em seu coração. Enquanto corria, o cervo 
conseguiu uma distância que o salvava; mas, ao entrar em um bosque, seus 
chifres se engancharam nos ramos e, não podendo escapar, foi alcançado pelo 
leão. A ponto de morrer, exclamou para si mesmo: 
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- Infeliz! Os meus pés, que pensava não me ajudaria, foram os que me 

salvaram e meus chifres, nos quais tinha confiança, foram os que me 

colocaram em apuros. 

MORAL: Muitas vezes, quem pensamos que não cuida de nós, são aqueles 
que nos dão a mão, enquanto os que nos agradam, quando precisamos, 
desaparecem.  
Autor: Esopo Texto retirado do site: http://www.sca.org.br/contosinfantis/ oCervo Manancial Leao.pdf  

 
 
Questão 
  
1)Por que o cervo começou a correr? 
(a) Porque ficou assustado com um barulho. 
(b) Porque viu um jacaré na água. 
(c)Porque um leão apareceu e queria pegá-lo. 
(d)Porque queria atacar o leão. 
 
2) Por que o cervo foi alcançado pelo leão? 
(A)Porque suas pernas eram fracas e finas e ele não conseguiu correr. 
(B)Porque ele tropeçou e caiu, machucando uma de suas pernas. 
(C) Porque ele se distraiu, bebendo água. 
(D) Porque seus chifres ficaram enroscados nos ramos das árvores. 
3)No trecho: “São dias sem beber, se necessário”, a expressão sublinhada 
traz a seguinte ideia: 
(a) Se for preciso, eles aguentam dias sem beber. 
(b) Se for preciso, eles não aguentam mais de um dia sem beber. 
(c)Se eles ficarem dias sem beber, eles morrem. 
(d) Se eles ficarem dias sem beber, vão andar sem parar  
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Anexo 12 -  Texto I  Aula com prof. de 5 ˚ ano 

O problema ecológico 

 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza 

seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, 

tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um 

renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não 

descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente 

de civilização nada mais é do que uma agressão às coisa naturais. A grosso modo, a 

tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o 

envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de 

progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem 

promovendo há muito tempo, uma autentica guerra contra a natureza. 

 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado)  

Fonte: Plano de aula de P1. Digitado pela pesquisadora. 
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Anexo 13 - Questões de leitura - Texto I 

2) Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com: 
(a) A vida neste planeta. 
(b) A qualidade do espaço aéreo. 
(c) O que pensam os extraterrestres. 
(d) O seu prestígio no mundo. 
(e) Os seres de outro planeta. 

 
2)  Para o autor, a humanidade: 

(a) demonstra ser muito inteligente. 
(b) ouve as palavras do cientista. 
(c) age contra sua própria existência 
(d) preserva os recursos naturais. 
(e) valoriza a existência sadia. 

 
3) Da maneira como o assunto é tratado no texto, é correto afirmar que o meio 

ambiente está degradado por quê? 
(a) a destruição é inevitável. 
(b) A civilização o está destruindo. 
(c)  a humanidade preserva sua existência. 
(d) as guerras são o principal agente de destruição. 
(e) os recursos para mantê-los não são suficientes. 
 
4) A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” 

quer dizer que o cientista é: 
(a) inimigo 
(b) velho 
(c) estranho 
(d) famoso 
(e) desconhecido 
 
5) Por que o autor do texto diz que: “a humanidade ainda não descobriu os 

valores fundamentais da existência”? 
6) Por que o cientista menciona que a civilização do planeta não é inteligente? 
7) Quais significados são atribuídos à civilização deste planeta, diante das 

ponderações do cientista? 
8) Explique com suas palavras o que são recursos naturais. 
9) Escreva um recado importante para a tripulação extraterrestre com relação 

ao que você tem feito para melhor a vida aqui na Terra. 
Fonte: Plano de aula de P1. Texto digitado pela pesquisadora. 
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Anexo 14-  Texto II - Atividades de leitura  

Gênero Notícia 
 

Baratas lucrativas 
 

 O médico alergista Gilberto Pradez, do Rio de Janeiro, ficou feito barata tonta 
depois de um anúncio que colocou no jornal, nele Pradez oferecia R$ 25,00 por 100 
gramas de baratas. Só que as baratas deveriam ser mortas com uma pancada de leve ou 
afogadas, nada de usar inseticidas ou esmagamentos para acabar com elas. O resultado 
do anuncio foi uma avalanche de pessoas com dezenas de baratas na mão, no seu 
consultório, Gilberto precisava de cinco quilos do inseto para alguns estudos que estava 
fazendo em sua   casa. 
 
  
No anúncio ele pedia: “juntem as baratas em casa e levem de uma só vez”. 
 

Revista Zá, ano1, n 8. São Paulo, Pelos, março-1997. 
Fonte: Plano de aula de P1. Digitado pela pesquisadora. 
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Anexo 15 -  Questões escritas - Texto II 

1) O que significa a expressão ”ficou feito barata tonta”? 

 

2) Esse tipo de texto serve para: 

(  ) recordar 
(  ) distrair 
(  ) vender 
(  ) informar 
 

3) Onde o texto foi publicado? 

4) O que é médico alergista? 

5) Qual o gênero textual desse texto? 

6) “Junte as baratas em casa e leve de uma só vez”. Por que esta frase está 
entre aspas? 

7) Dê dois substantivos derivados para o primitivo “Casa” 

 

8) Retire do texto uma frase completamente no plural. 

9) Esse texto expressa fato ou opinião. Explique. 

Fonte: Plano de aula de P1. Digitado pela pesquisadora. 
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Anexo 16 - Atividades escritas - Gênero poema 

ATIVIDADES ESCRITAS – POEMA  “O BICHO” MANUEL BANDEIRA  
 

1- A expressão “Meu Deus” significa que  

(   ) alegrou-se com a cena. 
(   ) ficou indiferente. 
(   ) solucionou um problema. 
(  )  ficou chocado com o espetáculo. 
 
2- A causa principal de  nossa admiração pela poesia  é porquê? 

(   ) o autor retratou a cena que humilha a condição humana. 
(   )  o autor procurou comparar o homem a cães e gatos. 
(   ) o homem já não vive mais nesse ambiente de miséria. 
(   ) é falsa a noticia que a humanidade passa fome. 
 
3- A intenção ao usar a palavra “ bicho “ parece que  
(  ) procura chamar nossa atenção a animais do lixo. 
(  ) a historia é mesmo sobre um bicho. 
(  ) o homem se viu reduzido a condição de animal. 
(  )  o homem deve ser tratado como animal. 
 
4 -  O que motivou o bicho a catar restos foi. 
(   ) a própria fome. 
(   ) a imundice do pátio. 
(   ) o cheiro da comida. 
(   ) a amizade pelo cão. 
 
5- O assunto do texto é 
(   ) a imundice de um pátio. 
(   )  um bicho faminto. 
(   ) a comida que as pessoas jogam fora. 
(   ) a triste situação de um homem. 
 
6 – Esse poema serve para: 
(    ) distrair. 
(    ) informar sobre um acontecimento. 
(    ) partilhar um sentimento. 
(    ) informar sobre a vida de um homem. 
 
7) Responda: 
 
a) Que bicho você imaginou ser, no inicio da leitura, segundo as pistas deixadas 
por Manuel Bandeira? 

b) Há quantos anos esse poema foi escrito? Será que ainda hoje existem 
pessoas passando fome  no mundo?  

Fonte: Plano de aula de P1. Texto digitado pela pesquisadora. 


