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RESUMO 

 

A escola é o lugar social o qual deve propiciar a formação de leitores críticos. Nesse contexto, 

o papel do professor é fundamental no que se refere ao ensino de leitura. Assim sendo, esta 

pesquisa de doutorado visa explicitar as práticas de leitura a partir das vozes sociais de 

professores e de estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que 

apresentam resultados exitosos, conforme o IDEB 2009. Ademais, busca-se explicitar, por 

meio dos posicionamentos dos professores, as concepções de leitura subjacentes às suas 

atividades de leitura, bem como elucidar as vozes sociais sobre o ensino da leitura presentes 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos e nos Projetos 

Político-Pedagógicos das instituições educacionais investigadas. Para tanto, foram realizadas: 

observação em sala de aula, aplicação de questionários com professores e estudantes do 9º 

ano do Ensino Fundamental, nas turmas de Língua Portuguesa, como também encontros 

dialógicos com as equipes de direção e pedagógicas das escolas. O aporte teórico que orienta 

a pesquisa advém do pensamento bakhtiniano (2009, 2010), que trata da perspectiva dialógica 

da linguagem e da compreensão responsiva ativa. Além disso, este trabalho ancora-se nas 

reflexões teóricas de Antunes (2005, 2009) e Geraldi (2003, 2006, 2010) acerca da leitura e da 

escrita no país, as quais contribuem para o redimensionamento do processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Este estudo se insere no campo da Linguística 

Aplicada, a qual investiga a linguagem como prática social no contexto de aprendizagem de 

língua materna ou em contextos onde se evidenciem questões relevantes sobre o uso da 

linguagem. São adotados os parâmetros da pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico 

procurando compreender o contexto escolar por meio dos sujeitos envolvidos na investigação. 

O corpus da pesquisa é constituído por: (i) informações construídas por meio da aplicação de 

questionários com os professores e os estudantes; (ii) informações construídas a partir da aula 

observada e do diálogo com as equipes de direção e pedagógicas; (iii) um conjunto de 

informações selecionadas, ou seja, de empiria construída por meio da análise documental das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010) e dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas 

investigadas. A análise dos dizeres de professores e de estudantes apontam práticas de leitura 

a partir de textos diversos, em especial, os da esfera literária, em atividades envolvendo 

discussões, leitura e exercícios de compreensão textual, entrevistas, canções, organização de 

seminários, recitais, dramatizações, semanas literárias, dentre outras práticas. Ademais, tais 

análises revelam que ensinar Língua Portuguesa requer compromisso, responsabilidade e



satisfação, além de princípios teóricos mais fundamentados, os quais tornam a prática 

pedagógica cada vez mais eficiente. A pesquisa revela, ainda, que o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem ocorre em virtude do envolvimento dos segmentos da escola no 

processo educativo, criando-se, pois, uma rede de responsabilidades. Nesse sentido, esta 

pesquisa poderá contribuir para a produção de conhecimentos que possam orientar e 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem de leitura, vislumbrando um fazer pedagógico 

construído a partir da relação com o outro, ou seja, do dialogismo que proporcione a formação 

de jovens que exerçam sua cidadania. 

 

Palavras-chave: Vozes sociais, Práticas exitosas de leitura, Ensino de Língua Portuguesa, 

Ensino Fundamental, Escolas Públicas Estaduais. 

 

 



ABSTRACT 

 

The school is the social place which should provide the formation of critical readers. In this 

context, the role of the teacher is crucial when it comes to teaching reading. Thus, this 

doctoral research aims to explicit the reading practices evidenced from social voices of 

teachers and Fundamental School students from state public schools at RN that have 

successful results, according to IDEB 2009. Moreover, we seek to explicit, through the 

positions of teachers, the conceptions of reading underlying their reading activities, as well as 

elucidate the social voices related to teaching of reading that are present in the National 

Curriculum Guide for 9 years Fundamental School and in the Political-Pedagogical Projects 

of the educational institutions investigated. In order to accomplish this goal, we carried out 

observations in the classroom, applied questionnaires with teachers and students in the 9th 

grade of Fundamental School, in classes of Portuguese Language, and also performed 

dialogical meetings with the management and pedagogics schools’ teams. The theoretical 

foundation that guides the research comes from bakhtinian thinking (2009, 2010), which 

addresses the dialogical perspective of language and active responsive comprehension. 

Furthermore, this work is anchored in theoretical reflections of Antunes (2005, 2009) and 

Geraldi (2003, 2006, 2010) about the reading and writing in the country, which contribute to 

the resizing of the teaching and learning process of Portuguese Language. This study belongs 

to the field of Applied Linguistics, which investigates language as social practice in the 

context of learning mother language or in contexts where relevant questions about the use of 

language are evidenced. The parameters of qualitative research in a social-historic perspective 

are adopted seeking to understand the school context by the subjects involved in research. The 

research corpus is composed of: (i) information constructed through the use of questionnaires 

with teachers and students; (ii) information constructed from the observed lesson and dialogue 

with management and pedagogical teams; (iii) a set of selected information, i.e., empiricism 

built through documentary analysis of the National Curriculum Guide for 9 years 

Fundamental School (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010) and the Political-

Pedagogical Projects of the investigated schools. The analysis of the sayings of teachers and 

students suggest reading practices from various texts, in particular, from the literary sphere, in 

activities involving discussions, reading and reading comprehension exercises, interviews, 

songs, seminars organizations, concerts, dramatizations, literary weeks, among other 

practices. Furthermore, these analyses reveal that teach Portuguese Language requires 

commitment, responsibility and satisfaction, as well as more grounded theoretical principles,



which make teaching practice more efficient. The research also reveals that the success of the 

teaching-learning process occurs by virtue of the involvement of school’s segments in the 

educational process, creating therefore a network of responsibilities. In this sense, this 

research may contribute to the production of knowledge that can guide and enrich the 

teaching and learning of reading, envisioning a pedagogical practice constructed from the 

relationship with the other, i.e., from the dialogism which provides formation of young people 

that exercise their citizenship. 

 

Keywords: Social voices, Successful reading practices, Portuguese Language Teaching, 

Fundamental School, State Public Schools. 

 



RESUMEN 

 

La escuela es el lugar social que debe propiciar la formación de lectores críticos. En este 

contexto, el papel del profesor es fundamental en lo que se refiere a la enseñanza de la lectura.   

Esta investigación de doctorado intenta identificar las prácticas de lectura, de acuerdo a las 

voces sociales de profesores y estudiantes de Educación Primaria pertenecientes a escuelas 

estatales de Rio Grande do Norte que presentan resultados exitosos (IDEB 2009). Además, 

intenta identificar, a través del punto de vista de los profesores, las concepciones de lectura 

subyacentes a sus actividades de lectura, así como elucidar las voces sociales concernientes a 

la enseñanza de la lectura presentes en la Directriz Nacional para Malla Curricular de la 

Educación Primaria de 9 años y en los Proyectos Político-Pedagógicos de las instituciones 

educativas investigadas. Con este objetivo fueron realizados: observación de clases, 

aplicación de cuestionarios a profesores y estudiantes de 9º año de Educación Primaria 

durante las clases de Lengua Portuguesa, así como también encuentros de diálogo con los 

equipos de dirección y pedagógicos de las escuelas. El trasfondo teórico en que se basa la 

investigación viene del pensamiento bakhtiniano (2009, 2011), el cual aborda la perspectiva 

dialógica del lenguaje y de la comprensión responsiva activa. Además, este trabajo se ancla en 

las reflexiones teóricas de Antunes (2005, 2009) y Geraldi (2003, 2006, 2010) sobre la lectura 

y la escritura en el país, las cuales contribuyen al redimensionamiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Lengua Portuguesa. Este estudio pertenece al campo de la 

Lingüística Aplicada, la cual investiga el lenguaje como práctica social en el contexto de 

aprendizaje de la lengua materna o en contextos donde se evidencian cuestiones relevantes 

sobre el uso del lenguaje. Son adoptados los parámetros de la investigación cualitativa de 

caracter social-histórica buscando comprender el contexto escolar a través de los sujetos que 

participan en la investigación. El corpus de la investigación se constituye por: (i) información 

construída por medio de la aplicación de cuestionarios a los profesores y los estudiantes; (ii) 

información construída a partir de la clase observada y del diálogo con los equipos de 

dirección y pedagógicos; (iii) un conjunto de información seleccionada, es decir, obtenida de 

la experiencia empírica, construída por medio del análisis documental de la Directriz Nacional 

para Malla Curricular de la Educación Primaria de 9 años (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2010) y de los Proyectos Político-Pedagógicos de las instituciones educativas 

investigadas. El análisis del decir de los profesores y estudiantes señalan prácticas de lectura a 

partir de textos diversos, en especial los de la esfera literaria, en actividades que envuelven 

discusiones, lectura y ejercicios de comprensión de lectura, entrevistas, canciones,



organización de seminarios, recitales, dramatizaciones, semanas literarias, entre otras 

prácticas. Además, tal análisis revela que enseñar la Lengua Portuguesa requiere compromiso, 

responsabilidad y satisfacción, así como principios teóricos más fundamentados, los cuales 

tornan la práctica pedagógica más eficiente. La investigación revela, más aún, que el éxito del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en virtud de la participación de los segmentos de la 

escuela en el proceso educativo, creandose, pues, una red de responsabilidades. En este 

sentido, esta investigación podrá contribuir a la produción de conocimientos que puedan 

orientar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, vislumbrando un 

hacer pedagógico construído a partir de la relación con el otro, o sea, del dialogismo que 

proporcione una buena formación a los jóvenes para que ejerzan su ciudadanía. 

 

Palabras clave: Voces sociales, Prácticas exitosas de lectura, Enseñaza de Lengua 

Portuguesa, Educacíon Primaria, Escuelas Estatales. 
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Só o homem emerso, de cabeça para fora, na visão de 

Paulo Freire, é capaz de “vir à tona”, olhar em volta, 

perceber o entorno. A leitura nos dá esse poder de 

emersão, nos confere esse poder de enxergar e perceber o 

que nos circunda, a fim de, como cidadãos, assumirmos 

nossos diferentes papéis na construção de uma sociedade 

que respeite a lógica do bem coletivo e dos valores 

humanos. 

(ANTUNES, Irandé, 2009. Grifos da autora.) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vejo o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, 
no qual se privilegia a leitura e a escrita, primordial ao 
crescimento intelectual e, por conseguinte, condicionador do 
sucesso do educando. É nesse período que os hábitos 
propiciadores do avanço cognitivo são cristalizados e que o 
leitor mais amadurecido adentra os conhecimentos do Ensino 
Médio com mais profundidade, maior visão de mundo e melhor 
interpretação da sociedade. Então, o ensino de Língua 
Portuguesa é o construir alicerces firmes, que farão o educando 
pleno nas atividades sociais, profissionais e culturais que a 
sociedade almeja. 

Professora P2 
 

 

A escola tem como uma das funções formar o cidadão, ou seja, construir 

conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e 

participativo. Assim sendo, para que haja a formação do cidadão ciente de seus direitos e 

deveres e capaz de contribuir para que as transformações sociais ocorram, é imprescindível 

que os professores estejam inquietos no que se refere ao processo de formação do leitor 

cooperativo, produtivo, sujeito do processo de ler. Segundo Brandão e Micheletti (1998), a 

leitura como exercício de cidadania exige um leitor privilegiado, de aguçada criticidade. 

Nesse sentido, o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem é essencial, 

especialmente, no que diz respeito ao ensino de leitura. Ressalte-se que o fracasso ou o êxito 

do estudante na Educação Básica está relacionado, quase sempre, à sua formação leitora.  

Como destaca Alves:  

 

Se o nosso ato ético em sala de aula nos responsabiliza com a formação de 
cidadãos letrados, conceber a escola como cronotopo singular onde se 
gestam as práticas de leitura e de escrita para o mundo da vida é o primeiro 
movimento em prol de um ensino mais significativo para o aluno. (ALVES, 
2012). 

 

Assim sendo, o professor não pode deixar de, por meio do ensino da Língua 

Portuguesa, tornar as pessoas cada vez mais críticas, mais participativas e atuantes, política e 

socialmente, não podendo, pois, ausentar-se do momento atual. Segundo Antunes (2005, 

p.15), o momento atual é de renovação, de mudanças, de participação social, ou seja, de 
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exercício pleno da cidadania. Para tanto, é imprescindível que o processo de 

ensino-aprendizagem priorize o ensino da leitura crítica. A esse respeito Silva comenta: 

 

[...] a leitura crítica encontra a sua principal razão de ser nas lutas em direção 
à transformação da realidade brasileira, levando o cidadão a compreender as 
raízes históricas das contradições e a buscar, pela ação concreta, uma 
sociedade onde os benefícios do trabalho produtivo e, portanto, da riqueza 
nacional não sejam privilégios de uma minoria. (SILVA, 1998, p.22) 

 

Desse modo, interessa-nos, nesta pesquisa, explicitar as práticas de leitura a partir das 

vozes sociais de professores e de estudantes das escolas públicas estaduais do Rio Grande do 

Norte que apresentam resultados exitosos, conforme o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) 2009. Para tanto, essa pesquisa ocorreu nas aulas de Língua 

Portuguesa em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. A escolha do 9º ano justifica-se por 

esse ser o ano escolar de conclusão da segunda etapa da Educação Básica, como também o 

ano escolar em que os estudantes são avaliados por meio da Prova Brasil, cujos resultados 

integram o cálculo de IDEB. 

Convém destacar que o IDEB é um instrumento que o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) – lançado em 2007 pelo Governo Federal por meio do Ministério da 

Educação – dispõe visando à melhoria da educação oferecida aos estudantes, a fim de 

identificar quais são as escolas que apresentam maiores fragilidades no desempenho escolar e 

que, por conseguinte, precisam de atenção, de apoio financeiro e de gestão. O IDEB é 

calculado com base no desempenho dos estudantes, que são avaliados pela Prova Brasil e, a 

partir do fluxo escolar, ou seja, taxas de aprovação, apuradas pelo censo escolar. A prova 

mencionada ocorre de dois em dois anos, teve edições em 2005, 2007, 2009 e 2011 e se 

constitui num instrumento de medida das competências leitora e matemática aplicado a 

estudantes matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental das escolas públicas 

(BRASIL, 2009). 

 

 

1.1 POR QUE PESQUISAR PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL? 

 

A temática da formação de leitores críticos sempre me inquietou, desde que assumi a 

função de professora. Ao longo dos anos, fui vivenciando o processo de ensino-aprendizagem, 

sempre buscando as razões pelas quais os estudantes tinham dificuldades para entender 

enunciados discutidos em sala de aula, para ter posicionamentos ou abordar determinados 
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pontos de vista. Nas discussões em encontros pedagógicos e reuniões, em geral, os 

professores enfatizavam os problemas de aprendizagem apresentados pelos estudantes, numa 

tentativa de compreender melhor os problemas mencionados e encontrar uma maneira 

eficiente para amenizá-los. 

A leitura é imprescindível não só para a formação escolar dos estudantes, mas também 

para a formação do cidadão, haja vista que é por meio das práticas de leitura que se 

desenvolve a criticidade, condição indispensável para o exercício da cidadania.  Sendo assim, 

o ambiente escolar deve proporcionar a interação dialógica entre sujeitos, para que possam 

aprender a ouvir um ao outro e construir um determinado ponto de vista, contribuindo para a 

formação da consciência de cidadania. 

Ao analisar os resultados do IDEB 2009, observei que algumas escolas públicas 

estaduais apresentavam resultados exitosos, contrariando os resultados insignificantes obtidos 

pela maioria das escolas estaduais, como também contrariando as discussões que incidem 

prioritariamente sobre o fracasso escolar.  Essas constatações me levaram a olhar os índices 

de desempenho escolar às avessas, ou seja, direcionar o olhar para aquelas instituições que, no 

atual contexto educacional, estão proporcionando aos estudantes aprendizagens significativas, 

que se diferenciam das demais instituições. Eis a razão pela qual me senti motivada para 

investigar os posicionamentos de professores e de estudantes acerca das práticas de leitura no 

Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte que apresentam 

resultados exitosos, conforme o IDEB 2009. 

A referida análise ocorreu no semestre 2010.2, momento em que me preparava para 

elaborar o projeto de tese necessário ao processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado 

em Estudos da Linguagem - UFRN. Na ocasião, os resultados do IDEB 2009 estavam sendo 

divulgados. Surpreendida pelos bons resultados obtidos por algumas escolas públicas 

estaduais do RN, elaborei o projeto desta tese tendo como referência para a definição das 

escolas investigadas, o IDEB 2009. Ao ingressar no doutorado, cursei as disciplinas exigidas 

e em 2012.1 fui para campo de pesquisa nas escolas estaduais selecionadas de acordo com o 

IDEB 2009. Em seguida, iniciei as análises com os dados construídos a fim de responder às 

questões propostas para esse trabalho. Apenas em 2012.2 foram divulgados os resultados do 

IDEB 2011. À época, a investigação de doutorado encontrava-se em pleno desenvolvimento, 

inclusive com os dados construídos e sendo analisados. Mesmo assim, analisei o IDEB 2011 

das escolas investigadas e observei que mantiveram bons resultados nessa edição do IDEB. 

Pelos motivos expostos, adotou-se o IDEB 2009 como o índice definidor das escolas a serem 

pesquisadas. 
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A investigação proposta no presente trabalho poderá contribuir, por meio de subsídios 

teóricos, para que os professores da rede pública de ensino possam refletir sobre as suas 

concepções e práticas de leitura, aprimorando o ensino de leitura, ou melhor, o ensino de 

Língua Portuguesa, tornando os estudantes mais críticos e atuantes na sociedade. Além disso, 

esse estudo poderá propiciar aos segmentos das escolas reflexões sobre a relevância do 

compromisso e do engajamento de todos no processo de ensino-aprendizagem. Os 

conhecimentos revelados nessa pesquisa também poderão complementar, nos cursos de 

licenciaturas e na formação continuada de professores, as discussões, as reflexões sobre o 

processo de formação de leitores e de escritores, a fim de que as práticas pedagógicas dos 

professores possam ser ressignificadas e que as práticas exitosas de leitura sejam socializadas 

e, possivelmente, vivenciadas nas escolas. 

Ressaltamos a relevância da competência leitora para a vida do jovem, o qual precisa 

ler para ser melhor; não melhor do que o outro, mas com o outro. É importante, pois, que o 

jovem compreenda o valor da colaboração e da solidariedade para com o seu semelhante, a 

fim de que haja, na convivência social, mais respeito e justiça. 

 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho encontra-se organizado em oito capítulos, os quais têm como epígrafes 

vozes dos professores e dos estudantes. Convém destacar que as epígrafes foram transcritas 

tais como se encontram nas respostas dos questionários aplicados.  

A princípio, temos esta introdução, na qual tecemos considerações acerca da 

relevância do professor na formação de leitores críticos, apresentamos os propósitos dessa 

pesquisa e os motivos pelos quais nos levaram a investigar as práticas de leitura no Ensino 

Fundamental de escolas públicas estaduais. 

Apresentamos, no segundo capítulo, o delineamento da pesquisa por meio do objeto de 

estudo, da tese que orienta o estudo, das quatro questões de pesquisa que norteiam nosso 

trabalho e que delimitadas proporcionaram a construção dos objetivos. A seguir, 

contextualizamos a pesquisa, a qual está inserida na área da Linguística Aplicada com 

enfoque metodológico de cunho qualitativo de orientação sócio-histórica. Além disso, 

apresentamos os instrumentos, ambientes e sujeitos participantes da pesquisa, como também, 

a construção dos dados da pesquisa. 
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 O terceiro capítulo destaca os pressupostos do pensamento de Bakhtin e do Círculo1, 

os quais nortearam a pesquisa no que concerne às concepções de linguagem, enunciado, 

compreensão responsiva, vozes sociais, relações dialógicas e práticas discursivas. 

Abordamos, no quarto capítulo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 

Ensino Fundamental e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa.  

O quinto capítulo traz reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa e tece 

considerações acerca da linguagem como processo de interação e da leitura como prática 

dialógica. Ademais, apresenta alguns pesquisadores os quais trabalham na perspectiva de 

Bakhtin e seu Círculo e que têm se dedicado às investigações sobre linguagem, leitura e 

ensino, em especial, no que se refere à formação de professores. A seguir, destacamos as 

vozes sobre o ensino da leitura a partir dos posicionamentos de Antunes (2005, 2009), Geraldi 

(2003, 2006, 2010) e Freire (2001, 2006). Apresentamos, também, pesquisas que trazem as 

vozes sociais acerca das práticas pedagógicas vivenciadas com sucesso no Ensino 

Fundamental. 

Buscamos, no sexto capítulo, elucidar as vozes dos documentos oficiais no que se 

refere à leitura a partir de posicionamentos presentes na Resolução nº 07 de 14/12/2010 que 

fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, bem como nos 

Projetos Político-Pedagógicos das escolas estaduais investigadas. 

Organizamos o sétimo capítulo em função dos três principais momentos vivenciados 

nas escolas estaduais, a saber: aplicação de questionários com professores e estudantes, 

observação em sala de aula e encontros dialógicos com as equipes de direção e pedagógicas 

de cada escola. As seções 7.1 e 7.2 apresentam, a partir dos questionários, a análise dos 

posicionamos dos professores e dos estudantes no que se refere ao ensino de Língua 

Portuguesa, especificamente, no que concerne ao ensino da leitura. Na seção 7.3, são 

explicitadas as informações construídas a partir das aulas observadas. Na seção 7.4, são 

abordados os posicionamentos construídos a partir dos encontros dialógicos. 

No capítulo oitavo, procuramos apresentar algumas considerações e conclusibilidades 

sobre o ensino da leitura, a partir dos dizeres dos professores e dos estudantes, os quais foram 

sujeitos principais dessa investigação; bem como a partir dos dizeres de pesquisadores, 

estudiosos, equipes de direção e pedagógicas das escolas estaduais envolvidas nesse estudo.  

                                                           
1 Segundo Faraco (2010), o Círculo de Bakhtin era constituído por pessoas de diversas formações, interesses 
intelectuais e atuações profissionais e dele fazia parte, além do próprio Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. 
Volochinov e Pavel N. Medvedev, entre vários outros, o filosófo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a 
pianista Maria V. Yudina, o professor e estudioso de literatura Lev V. Pumpianski. 
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Ademais, expomos as referências bibliográficas, as quais serviram de subsídios à 

construção desse trabalho. A seguir, apresentamos os apêndices, a saber: Apêndice A – Carta 

explicativa dirigida aos estudantes; Apêndice B – Questionário aplicado aos estudantes; 

Apêndice C – Carta dirigida aos professores; Apêndice D – Questionário aplicado aos 

professores; Apêndices E, F e G correspondem, respectivamente, aos Ofícios de nº 17/2012, 

nº 18/2012 e nº 19/2012 encaminhados aos diretores das escolas estaduais pesquisadas.  
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2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

Ensinar Língua Portuguesa no Ensino Fundamental requer uma 
constante busca de inovação, de acordo com as mudanças que 
ocorrem na sociedade. Em face dessa realidade, é necessário se 
buscar metodologias que levem o aluno a ser crítico, a 
desenvolver habilidades leitoras que permitam a interpretação 
dos diversos tipos de textos. 

Professora P1 
 

 

 Neste capítulo, apresentamos o delineamento da pesquisa por meio do objeto de 

estudo, da tese que orienta o estudo, das quatro questões de pesquisa que norteiam nosso 

trabalho e que, delimitadas, proporcionaram a construção dos objetivos. A seguir, 

contextualizamos a pesquisa, a qual está inserida na área da Linguística Aplicada com 

enfoque metodológico de cunho qualitativo na perspectiva sócio-histórica. Além disso, 

apresentamos os instrumentos, ambientes e sujeitos participantes da pesquisa, como também a 

construção dos dados da pesquisa. 

 

 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

2.1.1 Objeto de estudo 

  

Cientes de que as práticas de leitura vivenciadas pelos estudantes no contexto escolar 

são decisivas para a sua formação enquanto leitor cidadão, direcionamos o nosso olhar para as 

vozes sociais de professores e de estudantes que revelam posicionamentos sobre as práticas de 

leitura no Ensino Fundamental. Desse modo, nesta pesquisa, temos como objeto de estudo as 

vozes sociais de professores e de estudantes sobre as práticas exitosas de leitura no Ensino 

Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que apresentam resultados exitosos, 

conforme o IDEB 2009. 
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2.1.2 A tese que orienta o estudo 

 

Este trabalho defende a tese de que as vozes sociais manifestadas nos enunciados de 

professores e de estudantes das escolas públicas estaduais do RN que obtiveram resultados 

exitosos no IDEB 2009 revelam posicionamentos sobre práticas de leitura que são essenciais 

para um processo educativo que visa à formação do cidadão crítico, ético, reflexivo e atuante 

no seu contexto social. A investigação dessas práticas de leitura fornecerá subsídios para que 

os professores possam refletir sobre o processo de ensino da leitura, bem como, ressignificar 

suas práticas pedagógicas. 

 

 

2.1.3 Questões de Pesquisa 

  

Com o intuito de analisar as vozes sociais de professores e de estudantes sobre as 

práticas de leitura no Ensino Fundamental, estabelecemos como questões de pesquisa: 

� Que vozes sociais sobre o ensino de leitura estão presentes na Resolução nº 7 de 

14.12.2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, e nos Projetos Político-Pedagógicos das instituições 

educacionais investigadas? 

� Que práticas de leitura são explicitadas a partir das vozes sociais de professores e 

de estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que 

apresentam resultados exitosos, conforme o IDEB 2009? 

� O professor conhece as habilidades descritas na Matriz de Referência da Prova 

Brasil no que se refere à Língua Portuguesa? 

� A partir das vozes sociais dos professores, quais as concepções de leitura 

subjacentes às suas atividades de leitura? 

 

 

2.1.4 Objetivos 

 

A partir das questões de pesquisa, definimos como objetivos: 

� Explicitar as práticas de leitura a partir das vozes sociais de professores e de 

estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que 

apresentam resultados exitosos, conforme o IDEB 2009. 
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� Elucidar as vozes sociais sobre o ensino de leitura presentes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos e nos Projetos 

Político-Pedagógicos das instituições educacionais investigadas. 

� Problematizar se o professor conhece as habilidades descritas na Matriz de 

Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil. 

� Explicitar, a partir das vozes sociais dos professores, as concepções de leitura 

subjacentes às suas atividades de leitura. 

 

 

2.1.5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

 

Para definirmos as escolas estaduais que seriam pesquisadas, partimos do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um instrumento instituído pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). O IDEB se constitui no indicador oficial da qualidade 

da educação no Brasil e é calculado com base no fluxo escolar e no desempenho dos 

estudantes na Prova Brasil, conforme será comentado a seguir. 

O PDE (BRASIL, 2007) foi lançado pelo Ministério da Educação em 24 de abril de 

2007, simultaneamente à promulgação do Decreto nº 6.094, o qual dispõe sobre o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação. (SAVIANI, 2007). Este é um programa do PDE 

que visa à melhoria dos indicadores educacionais a partir de um plano de metas concretas que 

compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de 

manutenção e desenvolvimento da Educação Básica.  

O Plano de Metas estabelece um conjunto de diretrizes para que a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios possam atuar em regime de colaboração, de forma que sejam 

criadas condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma educação de qualidade e seja 

capaz de atuar crítica e reflexivamente no contexto em que se insere, como cidadão cônscio 

de seu papel num mundo cada vez mais globalizado (BRASIL, 2011). Desse modo, a 

concepção de educação, que perpassa todos os programas do PDE, tem como objetivo a 

construção da autonomia, ou seja, a formação de sujeitos capazes de assumir uma postura 

crítica e criativa frente ao mundo.  

Nesse sentido, o PDE sistematiza mais de 40 ações na busca de uma educação de boa 

qualidade e se organiza em torno de quatro eixos: 

� educação básica; 

� educação superior; 
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� educação profissional e tecnológica; 

� alfabetização, educação continuada e diversidade. 

O PDE dispõe de um instrumento denominado Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), a fim de identificar quais são as escolas que precisam de maior 

atenção e apoio financeiro e de gestão. O IDEB foi criado em 2007 pelo Ministério da 

Educação (MEC), a partir de estudos elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para avaliar o nível de aprendizagem dos 

estudantes.  

  O IDEB, eixo do PDE, é o indicador para a verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, do MEC, que trata de 

Educação Básica. O referido índice combina dois indicadores: fluxo escolar (aprovação) e 

desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil). 

O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, cuja missão é 

promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o 

objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área 

educacional (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), que integra a 

estrutura organizacional do INEP, tem sob sua responsabilidade as seguintes avaliações: 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA); Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM); Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA); Provinha Brasil e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Conforme será detalhado a seguir, a Prova Brasil integra a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar e é uma das avaliações que fazem parte do SAEB. Por isso, dentre as 

avaliações mencionadas, iremos nos deter ao SAEB. 

O SAEB é composto por três avaliações externas em larga escala, a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC) e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), conforme Portaria nº 482, de 07 

de junho de 2013. 

A primeira, ANEB, abrange, de maneira amostral, os estudantes das redes públicas e 

privadas do país, quer residam em áreas urbanas ou rurais, que estejam matriculados no 5º e 

9º ano do Ensino Fundamental, como também os estudantes da 3ª série do Ensino Médio. 

Nesses estratos, os resultados são apresentados para cada Unidade da Federação, Região e 

para o Brasil como um todo. A ANEB permite produzir resultados médios de desempenho 

segundo estratos amostrais, além de promover estudos que investiguem a eficiência dos 
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sistemas e redes de ensino por meio da aplicação de questionários (BRASIL, 2011). Nesse 

estrato, a prova é denominada Saeb. 

A segunda, ANRESC, é aplicada censitariamente a estudantes de 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em 

escolas que tenham no mínimo 20 estudantes matriculados no ano escolar avaliado. Nesse 

estrato, a prova, por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil e oferece resultados 

por escola, município, Unidade da Federação e país, os quais são utilizados no cálculo do 

IDEB. A avaliação em referência tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino, redução de desigualdades e democratização da gestão do ensino público. Ademais, 

objetiva buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o controle social 

sobre os processos e resultados do ensino (BRASIL, 2011). 

A terceira, ANA, é uma avaliação censitária e tem como objetivo avaliar os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização matemática e condições de 

oferta do Ciclo de Alfabetização das escolas públicas. Essa avaliação envolve estudantes do 3º 

ano do Ensino Fundamental.  

Convém destacar que as avaliações ANEB e ANRESC ocorrem a cada dois anos, 

quando são realizadas as provas de Língua Portuguesa e Matemática com os estudantes 

participantes, além da aplicação de questionários socioeconômicos aos estudantes 

participantes, diretores e professores. No que se refere a ANA, o processo avaliativo ocorre 

anualmente. 

A Prova Brasil e o Saeb são avaliações elaboradas a partir de Matrizes de Referência, 

nas quais são descritas as habilidades a serem avaliadas e é apresentado o conteúdo a ser 

avaliado em cada disciplina e ano/série. 

As informações obtidas por meio da Prova Brasil e do Saeb propiciam ao MEC e às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação a definição de ações voltadas ao 

aprimoramento da qualidade da educação no país. Vale ressaltar que as médias de 

desempenho nessas avaliações subsidiam o cálculo do IDEB, ao lado das taxas de aprovação 

dos estudantes. Os dados estão disponíveis a toda a sociedade que, a partir dos resultados, 

pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas de governo. 

Metas progressivas de melhoria do IDEB foram estabelecidas. Em 2022, espera-se que 

este índice atinja a média 6,0, índice obtido pelos países desenvolvidos. O ano de 2022 foi 

escolhido em função da progressividade das metas e, em especial, pela comemoração dos 200 

anos da Independência Política do Brasil. 
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A melhoria da educação poderá ocorrer por meio de políticas de Estado que levem a 

ações locais nos municípios tais como a avaliação institucional das escolas pelo envolvimento 

da comunidade escolar. De acordo com Saviani (2007), o IDEB se constitui no recurso 

técnico por excelência para definir e redefinir as metas, orientar e reorientar as ações 

programadas e avaliar os resultados, em todo o período de operação do plano, que se 

estenderá até o ano de 2022. 

Vale ressaltar que a adoção do IDEB ainda é controversa. Alguns autores, a exemplo 

de Saviani (2007), aceitam a visão governamental. Outros, tais como Araújo (2007) e Freitas 

(2007), têm posicionamentos que divergem da visão oficial acerca do IDEB. Araújo (2007) 

considera o IDEB muito mais como um instrumento regulatório do que um definidor de 

critérios para uma melhor aplicação dos recursos da União e Freitas (2007) defende que o 

IDEB deve ser um instrumento de monitoramento de tendências e não instrumento de pressão. 

No artigo “Os fios condutores do PDE são antigos”, Araújo (2007) analisa o PDE e 

comenta que um de seus fios condutores é a concepção de que a principal tarefa do MEC é a 

de impor uma regulação do sistema educacional, com base em instrumentos de avaliação em 

larga escala. Conforme o autor, esse tipo de avaliação é denominada avaliação de 

monitoramento e permite ampliação das formas de controle do Estado sobre o currículo e as 

formas de regulação do sistema escolar, bem como sobre a aplicação dos recursos na área. De 

acordo com Araújo (2007), nesse fio condutor compreende-se, de forma equivocada, que é 

possível avaliar uma rede de ensino utilizando somente indicadores de avaliação de 

aprendizagem dos estudantes. O autor comenta que o resultado de cada município e de cada 

estado será (e já está sendo) utilizado para ranquear as redes de ensino, para acirrar a 

competição e para pressionar, via opinião pública, o alcance de melhores resultados. 

Freitas (2007), acerca do IDEB, também tem posicionamento dissonante do discurso 

oficial. Segundo o autor, a Prova Brasil e os usos previstos para ela, tais como o acesso à 

avaliação de cada escola por meio da internet, constituem forma de responsabilização, 

atribuindo à escola a responsabilidade pela melhoria da qualidade do ensino, a partir da 

exposição de seus resultados à sociedade. 

É relevante que a sociedade tenha conhecimento sobre o nível de aprendizagem das 

escolas. No entanto, considerar tais informações como ponto de partida para um processo de 

responsabilização da escola via prefeituras leva-nos a explicar as diferenças a partir do mérito 

do diretor que é bem organizado, do mérito dos estudantes que são esforçados, do mérito dos 

professores que são aplicados, do mérito do prefeito que deve ser reeleito, dentre outros. 
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Freitas (2007) destaca que outros fatores podem influenciar no processo de 

ensino-aprendizagem, por exemplo, as condições de vida dos estudantes e professores e as 

políticas governamentais inadequadas. A situação é complexa e não pode ser ocultado o 

problema central: a desigualdade socioeconômica das famílias. Outras variáveis, a partir do 

censo escolar, poderiam ser consideradas ao se analisar a Educação Básica brasileira e não 

apenas uma variável como o desempenho do estudante.  

 Nesse sentido, Freitas (2007) afirma que é imprescindível mudar a concepção de 

avaliação com visão de responsabilização para uma visão de participação e envolvimento 

local, com base no Projeto Político-Pedagógico da escola e no processo de avaliação 

institucional. Assim, precisa ocorrer a articulação entre os três níveis de avaliação: a avaliação 

em larga escala de redes de ensino, a avaliação institucional da escola e a avaliação da 

aprendizagem. A melhoria do ensino não ocorrerá por cobrança a distancia, mas por políticas 

de Estado que levem a ações locais nos municípios, entre elas à avaliação institucional das 

escolas pelo envolvimento da comunidade escolar. 

Independentemente das discussões no que concerne ao IDEB, este é o instrumento 

oficial disponível para que a sociedade tenha conhecimento sobre a qualidade da educação 

oferecida nas escolas do país. Neste sentido, refletir sobre a adequação e aplicabilidade do 

IDEB não faz parte do escopo desse trabalho. O IDEB foi utilizado como um critério oficial 

para definir as escolas pesquisadas. 

 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

2.2.1 Inserção na área da Linguística Aplicada 

 

De acordo com Oliveira (2009b), a Linguística Aplicada está sendo compreendida 

como uma área de produção de conhecimentos que pretende assumir como objeto de estudo 

privilegiado a linguagem verbal em uso nos mais diversos universos discursivos. Essa 

produção de conhecimentos busca problematizar e compreender questões de linguagem que 

respondam às exigências da sociedade contemporânea. Segundo Moita Lopes (2008), tais 

exigências parecem estar relacionadas à reinvenção da vida social, o que implica a reinvenção 

do processo de produção de conhecimento, tendo em vista que, ao tentar entender a vida 

social, a construímos. Nesse sentido, os trabalhos nesta área devem assumir a 
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responsabilidade de criar inteligibilidade sobre práticas sociais em que a linguagem 

desempenha um papel central (MOITA LOPES, 2009). 

Assim sendo, a Linguística Aplicada, atualmente, se preocupa em examinar o uso da 

linguagem em situações sociais e em contribuir para a produção de conhecimentos que 

proporcionem benefícios a práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor 

qualidade de vida. 

Nesse sentido, Rojo defende: 

 

A questão é: não se trata de qualquer problema – definido teoricamente –, 
mas de problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas 
teóricas que tragam ganhos a práticas sociais e a seus participantes, no 
sentido de uma melhor qualidade de vida, num sentido ecológico. (ROJO, 
2008, p.258). 

 

Dessa forma, este trabalho se insere no paradigma teórico da Linguística Aplicada, a 

qual investiga as práticas de leitura, em turmas de Língua Portuguesa, no Ensino 

Fundamental, concebendo a linguagem como prática social no contexto de aprendizagem de 

língua materna ou em contextos onde se evidenciem questões relevantes sobre o uso da 

linguagem. (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009).  

A pesquisa na Linguística Aplicada realizada em escolas, segundo Oliveira (2009b), 

deve ter o compromisso com a produção de conhecimentos que oriente a formação/construção 

de professores e de estudantes leitores/escritores, a partir do entendimento de que Ler e 

Escrever são práticas sociais fundamentais à inclusão na atual sociedade. Assim, os 

conhecimentos construídos poderão responder às questões sociais contemporâneas. 

 

 

2.2.2 Pesquisa qualitativa 

 

Para atender aos objetivos propostos nesta investigação, optamos pelo enfoque 

metodológico da pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico por entendermos que este 

possibilitará uma melhor compreensão dos sentidos atribuídos pelos sujeitos – professores e 

estudantes – às práticas de leitura no Ensino Fundamental. 

Nessa perspectiva, foram adotados os parâmetros da pesquisa qualitativa, haja vista 

que, segundo Freitas (2007, p.27), “na pesquisa qualitativa de orientação sócio-histórica, 

dentre outros aspectos, procura-se compreender os sujeitos envolvidos na investigação para, 

por meio deles, compreender também o seu contexto”.   
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Ao tecer considerações acerca dos estudos qualitativos com enfoque sócio-historico, 

Freitas (2002) se reporta ao que Bogdan e Biklen comentam: 

 

[..] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e 
estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 
enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 
percepções pessoais. Designamos esta abordagem por Investigação 
Qualitativa. (Bogdan e Biklen, 1994, p.11 apud Freitas, 2002, p.26) 

 

Freitas (2002) considera que a abordagem sócio-histórica aponta para outra maneira de 

produzir conhecimento, a qual envolve a arte da descrição complementada pela explicação. A 

autora enfatiza ainda a compreensão dos fenômenos a partir de seu acontecer histórico, no 

qual o particular é visto como uma instância da totalidade social. Nos estudos qualitativos na 

perspectiva sócio-histórica ocorre um encontro, uma relação de textos com o contexto, 

proporcionando a construção de conhecimentos. Neste trabalho, ocorrem, pois, relações 

dialógicas entre sujeitos, os quais se ressignificam a partir do processo investigativo.  

 Freitas (2007) enfatiza que Bakhtin tem contribuído para as pesquisas na área das 

Ciências Humanas que são desenvolvidas numa abordagem sócio-histórica, haja vista que o 

pensamento bakhtiniano assume a interação como essencial no estudo dos fenômenos 

humanos. 

A investigação na abordagem bakhtiniana ocorre entre sujeitos num processo 

dialógico, o qual traz para o trabalho a diversidade de vozes sociais acerca do objeto ou 

acontecimento estudado. Como argumenta Jobim e Souza (2011), a pesquisa em Ciências 

Humanas significa ter o outro como parceiro no processo de investigação. O outro é o sujeito, 

cuja palavra confronta-se com a do pesquisador, exigindo um posicionamento, uma resposta. 

 

2.2.2.1 Instrumentos de pesquisa 

 

 Como instrumentos de investigação foram utilizados questionários aplicados com os 

sujeitos pesquisados e observação em sala de aula.  
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2.2.3 Ambientes da pesquisa 

 

 A escola tem a responsabilidade de contribuir para a construção da cidadania dos 

sujeitos. Para tanto, o ensino deve ser pensado como produção de conhecimentos e não como 

aprendizagem do conhecido, uma vez que “ensinar não é apenas transmitir e informar, ensinar 

é ensinar o sujeito aprendente a construir respostas [...]” (GERALDI, 2010, p.100). 

Considerando que a escola, instância pública de uso da linguagem, é um lugar de 

aprendizagem, esta pesquisa ocorreu em escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte as 

quais obtiveram resultados exitosos no IDEB 2009, na etapa de Ensino Fundamental do 6º ao 

9º ano. Mais especificamente, foram selecionadas as três instituições de ensino estaduais que 

obtiveram maior valor de IDEB em 2009. Nestas escolas, elencadas na tabela 2.1, foram 

investigados os posicionamentos de professores e de estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental em turmas de Língua Portuguesa. 

 

Tabela 2.1 – Instituições Educacionais pesquisadas. 

Instituição de Ensino Localização IDEB 2009 

Escola Estadual Barão do Rio Branco (EEBRB) Parelhas 5,3 

Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros (EEJGM) Acari 4,6 

Escola Estadual Joaquim José de Medeiros (EEJJM) Cruzeta 4,5 

 

No gráfico 2.1, podemos perceber a evolução dos resultados das três escolas estaduais 

no que se refere ao IDEB 2005, 2007 e 2009. Além disso, os índices apontam que no IDEB 

2009 as escolas pesquisadas se sobressaem em relação aos resultados do Ensino Fundamental 

nos anos finais em nível de Rio Grande do Norte (2,9) e de Brasil (3,8). 

Com relação ao IDEB 2011, as escolas obtiveram os seguintes índices: Escola 

Estadual Barão do Rio Branco (5,6), a qual continua com índices significativos; Escola 

Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros (4,5), apresenta certa regularidade em seus 

resultados; e Escola Estadual Joaquim José de Medeiros (3,8), resultado esse que, dentre 

outros fatores, possivelmente tenha sido reflexo da ausência de aulas por determinado 

período, tendo em vista a adesão dos professores ao movimento grevista ocorrido em 2011. 

Embora o índice dessa escola tenha decrescido, esse fato não desqualifica todo o trabalho 

pedagógico que a instituição educacional vem desenvolvendo ao longo dos anos. 
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Gráfico 2.1 – IDEB 2005, 2007 e 2009 do Brasil, do RN e das escolas pesquisadas.  

 

 

A seguir, apresentamos a estrutura física das escolas mencionadas, as quais se 

encontravam com seus mobiliários, equipamentos e instalações organizadas e limpas. Ou seja, 

as escolas disponibilizam um espaço físico adequado e propício à aprendizagem dos 

estudantes, o que se caracteriza como fator positivo para que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorra. 

A Escola Estadual Barão do Rio Branco, sediada na Praça Antão Elisiário, 15, Centro, 

Parelhas-RN, apresenta a seguinte estrutura física: 07 salas de aula, direção, secretaria, 

biblioteca, sala de professor, sala de assistência pedagógica, sala de informática, área livre 

para recreação, almoxarifado e instalações sanitárias para estudantes, professores e 

funcionários. 

As figuras 2.1 e 2.2 correspondem, respectivamente, às fotos da fachada e da 

biblioteca da Escola Estadual Barão do Rio Branco. 
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Figura 2.1 – Fachada da E. E. Barão do Rio Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) (d) 

Figura 2.2 – Biblioteca Alzira Fernandes Câmara, da E. E. Barão do Rio Branco. 
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A Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros, situada na Rua Silvino Adonias 

Bezerra, 72, Bairro Ary de Pinho, cidade de Acari-RN, tem 11 salas de aula, direção, 

secretaria, biblioteca, sala de professores/sala de assistência pedagógica, sala de informática, 

telessala, sala multifuncional, quadra de esportes, almoxarifado e instalações sanitárias para 

estudantes, professores e funcionários. 

As figuras 2.3 e 2.4 se referem, respectivamente, às fotos da fachada e da biblioteca da 

Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros. 

 

 

Figura 2.3 – Fachada da E. E. Dr. José Gonçalves de Medeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) (c) 

Figura 2.4 – Biblioteca Profa. Terezinha Dantas, da E. E. Dr. José Gonçalves de Medeiros. 

 

A Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, situada na Praça Dr. Sílvio Bezerra de 

Melo,10, Centro, Cruzeta-RN possui 08 salas de aula, direção, secretaria, biblioteca, sala de 

professores/sala de assistência pedagógica, sala de informática, telessala, sala multifuncional, 

quadra de esportes, almoxarifado e instalações sanitárias para estudantes, professores e 

funcionários. 

As figuras 2.5 e 2.6 apresentam, respectivamente, fotos da fachada e da biblioteca da 

Escola Estadual Joaquim José de Medeiros. 

 

Figura 2.5 – Fachada da E. E. Joaquim José de Medeiros. 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figura 2.6 – Biblioteca Profa. Carmem Sylvia Machado, da E. E. Joaquim José de Medeiros. 

 

Conforme já mencionado, as escolas estaduais abordadas nesta pesquisa estão 

localizadas nos municípios de Parelhas, Acari e Cruzeta, os quais fazem parte da Microrregião 

do Seridó Oriental. Os dados básicos acerca desses municípios, conforme consta em IBGE 

(2013), são exibidos na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Informações básicas sobre os municípios envolvidos na pesquisa. 

Município População Área Bioma Economia 

Acari 11.035 hab. 609 km2 Caatinga Serviços, agropecuária e indústria 

Cruzeta 7.967 hab. 296 km2 Caatinga Serviços, agropecuária e indústria 

Parelhas 20.354 hab. 513 km2 Caatinga Serviços, agropecuária e indústria 
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A Microrregião do Seridó Oriental é composta pelos municípios de Currais Novos, 

Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas São José do Seridó, Jardim do Seridó, Parelhas, Ouro 

Branco, Equador e Santana do Seridó e está inserida na Mesorregião Central Potiguar do 

Estado do Rio Grande do Norte. Em junho de 1989, o espaço norte-rio-grandense foi dividido 

pelo IBGE em 04 mesorregiões, a saber: mesorregião do oeste potiguar, mesorregião do 

agreste potiguar, mesorregião do leste potiguar e mesorregião central potiguar. É nessa última 

mesorregião que estão situadas as Microrregiões de: Macau, Angicos, Serra de Santana, 

Seridó Oriental e Seridó Ocidental (IDEMA, 2013). 

A figura 2.7 mostra o mapa do Rio Grande do Norte e suas microrregiões (IDEMA, 

2013). A figura 2.8, por sua vez, destaca as microrregiões do Seridó Oriental e do Seridó 

Ocidental. 

 

Figura 2.7 – Mapa das Microrregiões do Rio Grande do Norte. 
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Figura 2.8 – Mapa das Microrregiões do Seridó Ocidental e do Seridó Oriental. 

 

 

2.2.4 Sujeitos participantes da pesquisa 

 

Para Bakhtin, como salienta Freitas (2007), a interação é essencial nos estudos dos 

fenômenos humanos, tendo em vista que considera a pesquisa como uma relação entre 

sujeitos. Nesse sentido, o autor destaca o valor da compreensão construída a partir dos textos 

signos criados pelo homem, que no processo de pesquisa torna-se sujeito coparticipante, uma 

vez que possui uma voz reveladora da capacidade de construir um conhecimento sobre sua 

realidade. Dessa forma, o sujeito bakhtiniano é dialógico e seu conhecimento é fundamentado 

no discurso que ele produz em relação com o outro. 

Como destaca Amorim: 

 

As Ciências Humanas são entendidas por Bakhtin como ciências do texto, 
pois o que há de fundamentalmente humano no homem é o fato de ser um 
sujeito falante, produtor de textos. Pesquisador e sujeito pesquisado são 
ambos  produtores de texto, o que confere às Ciências Humanas um caráter 
dialógico. (AMORIM, 2010, p.98) 
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Sobre a noção de sujeito para o Círculo de Bakhtin, Faraco comenta: 

 

[...] o sujeito é social de ponta a ponta (a origem do alimento e da lógica da 
consciência é externa à consciência) e singular de ponta a ponta (os modos 
como cada consciência responde às suas condições objetivas são sempre 
singulares, porque cada um é um evento único do Ser) (FARACO, 2010, p. 
86).  

 

Na visão bakhtiniana, o sujeito, além de ser singular, social, é responsável pelo outro e 

constituinte do outro. Conforme ressalta Oliveira (2009a), a constituição do sujeito tem que 

passar pela consciência do outro, o que implica compreender que a alteridade define o ser 

humano. 

Assim sendo, o sujeito é responsivo, pois o sentido se constrói na consonância e na 

dissonância entre as vozes que se manifestam no ato dialógico. As relações dialógicas ou 

relações de sentido decorrem da responsividade, isto é, da tomada de posição axiológica, 

inerente a todo e qualquer enunciado (FARACO, 2010). 

Considerando a noção bakhtiniana de sujeito que se constitui na e pela linguagem, 

linguagem concebida como atividade, realizada por sujeitos que são histórica, social e 

culturalmente situados, os sujeitos desta pesquisa são professores e estudantes de turmas de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental nos anos finais. 

 

A pesquisa em questão ocorreu em março de 2012 e, das escolas estaduais citadas, 

participaram 102 dos 110 estudantes, as três professoras de Língua Portuguesa do 9º ano do 

Ensino Fundamental, como também as equipes de direção e pedagógicas das escolas. Com o 

intuito de manter o anonimato dos sujeitos pesquisados, nomeamos as professoras de P1, P2 e 

P3. Ressaltamos que também mantivemos o anonimato dos estudantes. Desse modo, foram 

aplicados questionários com os sujeitos da pesquisa, além de observação de uma aula/hora 

relógio de Língua Portuguesa em cada turma e a realização de um encontro informal com as 

equipes de direção e pedagógicas de cada escola.  

Por meio das tabelas 2.3 e 2.4 explicitamos as identidades dos sujeitos participantes. A 

tabela 2.3 apresenta o perfil das professoras no que diz respeito à formação acadêmica e ao 

tempo de exercício docente. 
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Tabela 2.3 – Formação acadêmica e tempo de atuação dos professores de Língua Portuguesa 

Professor Formação 
Acadêmica 

Tempo de 
exercício 
docente 

Tempo de 
serviço na 
escola que 

leciona 
atualmente 

Turnos que 
trabalha na 

escola 
pesquisada/ 
Disciplinas 

Vínculo 
empregatício 

 

P1 

Licenciatura 
em Pedagogia 
Especialização 
em Gestão de 

Pessoas 

10 anos 03 anos 
Matutino/ 

Língua 
Portuguesa  

Estagiária 

P2 

Licenciatura 
em Letras 

Especialização 
em Língua, 
Literatura e 
Linguística 

13 anos 06 anos 

Matutino, 
vespertino e 

noturno/ 
Língua 

Portuguesa, 
Língua Inglesa e 

Língua Espanhola 

Estatutário 

P3 

Licenciatura 
em Letras 

Especialização 
em Língua 

Inglesa 

08 anos 04 anos 

Matutino e 
vespertino/ 

Língua 
Portuguesa e 

Língua Inglesa 

Estatutário 

 

Os dados construídos, a partir da aplicação do questionário de caracterização do 

professor, são elementos relevantes para nossa análise, uma vez que poderão enriquecer nossa 

compreensão acerca das vozes dos professores e dos estudantes sobre as práticas de leitura no 

Ensino Fundamental. 

Ante os dados, podemos perceber que as professoras que participaram da pesquisa têm 

Pós-graduação e são graduadas em Letras, com exceção de P1 que é formada em Pedagogia2. 

No que se refere ao tempo de exercício na profissão, as professoras lecionam há alguns 

anos, o que lhes confere certa experiência em docência. Para atender às exigências no que 

concerne à distribuição de carga horária do quadro de professores permanentes da Secretaria 

de Estado da Educação e da Cultura do RN, P2 e P3 assumem outras disciplinas, além de 

Língua Portuguesa. É interessante observar que P1 e P2 lecionam a disciplina Língua 

Portuguesa para suas respectivas turmas de 9º ano (em 2012), desde o 8º ano (2011) e P3, 

desde o 6º ano (2009).  

                                                           
2 A escola nos informou, por meio da supervisão pedagógica, que, neste ano de 2013, o quadro docente está 
composto por profissionais habilitados para o exercício de suas funções, uma vez que os professores aprovados 
no Concurso Público para Provimento dos Cargos de Professor e de Suporte Pedagógico foram convocados 
pela SEEC-RN. As normas para o referido concurso estão dispostas no Edital nº 001/2011 – SEARH/SEEC-RN, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de outubro de 2011. 
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A tabela 2.4 apresenta o perfil das turmas de Língua Portuguesa investigadas no que 

concerne à quantidade de estudantes participantes da pesquisa, faixa etária e procedência dos 

estudantes. 

 

Tabela 2.4 – Perfil das turmas de Língua Portuguesa investigadas 

Turma 
Quantidade de 

estudantes 

Estudantes 
participantes 
da pesquisa 

Faixa etária Procedência 

T1  39 35 13 a 14 anos Própria escola 
T2 34 30 13 a 17 anos Própria escola 
T3 37 37 12 a 15 anos Própria escola 

 

A partir das informações expressas na tabela 2.4, podemos perceber que as turmas de 

Língua Portuguesa pesquisadas são formadas por estudantes que estão na faixa etária coerente 

com o ano cursado e são estudantes que vêm construindo sua formação escolar na própria 

escola. Vale salientar que, na turma T2, há apenas 01 estudante com 17 anos. Além disso, a 

quantidade de estudantes por turma está de acordo com o limite máximo, que é de 40 

(quarenta) estudantes por turma no Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano, estabelecido pelas 

Diretrizes para elaboração do Regimento Escolar – SEEC/RN. Tais constatações são 

relevantes, uma vez que favorecem a interação, o diálogo, enfim, a construção do 

conhecimento em sala de aula.  

 

 

2.2.5 Construção do corpus da pesquisa  

 

O corpus da pesquisa é constituído por: (i) informações construídas por meio da 

aplicação de questionários com os professores e os estudantes; (ii) informações construídas a 

partir da aula observada e do diálogo com as equipes de direção e pedagógicas; (iii) um 

conjunto de informações selecionadas, ou seja, de empiria construída por meio da análise 

documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010) e dos Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas investigadas. 

Dessa forma, as vozes sociais de professores e de estudantes, das equipes de direção e 

pedagógicas e as vozes que se fazem presentes nos documentos oficiais foram analisadas 

considerando-se a noção bahktiniana de compreensão ativa que possibilita a apreensão dos 

sentidos dos enunciados. Para tanto, enquanto sujeito pesquisador fui ao encontro dos sujeitos 
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pesquisados, cujas vozes são objeto de pesquisa para, depois, num movimento de 

distanciamento, numa posição exotópica, ou seja, a partir de um lugar exterior, ouvir, a partir 

de minha posição, constituída por meus conhecimentos/valores e pelo lugar social na 

interação, o que as vozes estão falando, encontrando-me, assim, com o outro. A respeito do 

excedente de visão que se tem em relação ao outro, Bakhtin afirma: 

 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal como ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para 
ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do 
meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (BAKHTIN, 
2010, p. 23). 

    

Assim sendo, no movimento de encontrar-me com os sujeitos pesquisados e depois 

retornar ao meu lugar como pesquisadora, pude compreender as vozes dos sujeitos 

pesquisados e estabelecer com esses sujeitos um processo de interlocução. Com destaca 

Geraldi (2010), é na tensão do encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se constituem. E 

nesta atividade, constrói-se a linguagem enquanto mediação sígnica necessária.  

 

 

2.2.6 Construção e análise dos dados da pesquisa 

 

Os dados da pesquisa foram construídos e analisados com base nos posicionamentos 

de professores e estudantes sobre as práticas de leitura, a partir das vozes sociais que 

permeiam os enunciados presentes nos questionários aplicados e nos documentos oficiais. O 

processo de compreensão dos dados foi norteado pelas orientações do pensamento 

bakhtiniano que considera o ser expressivo e falante (BAKHTIN, 2010) como objeto de 

estudo e se refere à noção de texto como um conjunto de enunciados. A esse respeito Bakhtin 

(2010, p.307) enfatiza que “[...] o texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e das 

vivências). Onde não há texto não há projeto de pesquisa e pensamento”. Nesse sentido, o 

texto é o ponto de partida, quaisquer que sejam os objetivos da pesquisa e é por meio das 

relações dialógicas que os sentidos são construídos. 

Outra noção que norteou as análises dos dados foi a de compreensão ativa, responsiva. 

Conforme Bakhtin (2010, p. 271) “ [...] toda compreensão é prenhe de resposta, e, nessa ou 
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naquela forma, a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. A compreensão sendo 

responsiva exige uma participação ativa dos interlocutores. Como enfatiza o autor: 

 

A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim 
como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à 
palavra do locutor uma contrapalavra. [...] Na verdade, a significação 
pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os interlocutores, isto 
é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. 
(BAKHTIN, 2009, p.137) 
 

O processo de compreensão é dialógico, tendo em vista que ocorre entre duas 

consciências. Para Bahktin (2010, p.316), na compreensão existem duas consciências, dois 

sujeitos. A compreensão implica orienta-se para o outro e emitir juízos de valor sobre o 

“outro”, por isso, buscamos, nesta investigação, ouvir as vozes que ressoam nos enunciados 

de professores e estudantes para explicitar as práticas de leitura, em turmas de Língua 

Portuguesa, no Ensino Fundamental. Essas vozes são compreendidas como manifestação de 

consciências que dialogam, concordam, discordam, silenciam a voz do outro ou a si próprio, 

expressando valores. (OLIVEIRA, 2005).   

Nessa perspectiva, esta investigação ocorreu nas Escolas Estaduais Dr. José Gonçalves 

de Medeiros, Joaquim José de Medeiros e Barão do Rio Branco, as quais obtiveram resultados 

exitosos, segundo o IDEB 2009. Para tanto, foram encaminhados, pelo Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, ofícios aos diretores das referidas escolas, 

com o objetivo de solicitar autorização para a realização da pesquisa, conforme consta nos 

Apêndices E, F e G. 

Conforme mencionado na seção 2.2.4, a pesquisa foi desenvolvida em março de 2012, 

da qual participaram as três professoras de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino 

Fundamental e 102 dos 110 estudantes. Assim sendo, houve aplicação de questionários com 

os sujeitos da pesquisa, observação de uma aula/hora relógio de Língua Portuguesa em cada 

turma, além de um encontro com as equipes de direção e pedagógica de cada escola.  

Para a construção dos dados da pesquisa, as professoras das instituições educacionais 

supramencionadas receberam uma carta explicativa e responderam a um questionário 

composto por cinco questões abertas, bem como a um questionário de caracterização do 

professor também com cinco questões, que correspondem respectivamente aos Apêndices C e 

D.  
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Com relação aos estudantes, esses também receberam uma carta explicativa e 

responderam a dois questionários: o primeiro, com cinco questões abertas e o segundo 

questionário composto por seis questões fechadas, segundo Apêndices A e B. 

Os questionários aplicados com os professores foram analisados e suas vozes sociais 

são apresentadas na seção 7.1. No que diz respeito aos questionários aplicados com os 

estudantes, as respostas às questões abertas foram analisadas e categorizadas, conforme 

comentamos a seguir. As respostas às questões fechadas por sua vez foram analisadas e 

apresentadas por meio de gráficos em função das opções de respostas do questionário, 

conforme consta na seção 7.2. 

As vozes dos estudantes foram sendo reveladas a partir de suas respostas às questões 

abertas, as quais foram categorizadas de acordo com o seguinte processo: 

(i) Os questionários foram numerados e codificados para identificação da turma do 9º 

ano por escola. 

(ii) Todas as respostas de cada questão, ou seja, as questões 1, 2, 3, 4 e 5 foram 

analisadas e categorizadas por turma. 

(iii) Cada posicionamento correspondia a uma categoria. À proporção que surgiam 

novos posicionamentos também surgiam novas categorias. A quantidade de 

referências a um mesmo posicionamento foi computada em tabelas. 

(iv)  Foram construídas tabelas computando os posicionamentos por turma e por 

questão, ou seja, para as questões abertas 1, 2, 3, 4, e 5 e para as três turmas 

totalizaram 15 tabelas. 

(v) Em seguida, a partir da junção dos posicionamentos de cada questão por turma de 

9º ano, foram construídas 5 tabelas, uma para cada questão analisada. Sendo 

assim, cada tabela resume os posicionamentos dos estudantes das 3 turmas de 9º 

ano no que se refere à cada questão. 

(vi) Os posicionamentos categorizados e computados que compõem cada tabela são 

apresentados por ordem decrescente e comentados na seção 7.2 que trata das 

vozes sociais dos estudantes. 

Os conhecimentos construídos a partir da observação de uma aula hora/relógio de cada 

professor são abordados na seção 7.3. 

Na ocasião, enquanto pesquisadora, procurei dialogar com os diretores, os 

coordenadores pedagógicos, os supervisores, as bibliotecárias acerca das atividades 

pedagógicas desenvolvidas na escola, especialmente, no tocante aos projetos sob a 

responsabilidade da biblioteca e com a participação da comunidade escolar. Foram, pois, 
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apresentados os Planos de Ação das Bibliotecas, os Projetos das Semanas Literárias e os 

Projetos de Incentivo à Leitura e à Escrita cujos dados foram analisados e são apresentados no 

item 7.4 desse trabalho. Desse modo, foi vivenciado, com as equipes de direção e 

pedagógicas, um encontro informal em cada escola pesquisada, o qual foi denominado de 

Encontro Dialógico. 

Apresentamos, a seguir, os postulados bakhtinianos que nortearam a pesquisa. 

Conhecer os aportes teóricos que fundamentam esse trabalho é importante para que possamos 

compreender a construção e análise do seu corpus. 
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3 POSTULADOS BAKHTINIANOS QUE NORTEARAM A PESQUISA  

 

 

O estudo da Língua Portuguesa é extremamente importante no 
convívio social, na formação de um individuo que saiba 
posicionar-se perante a sociedade, uma pessoa que saiba 
dialogar corretamente. 

Estudante C21 
 

 

Este capítulo apresenta os pressupostos do pensamento de Bakhtin e do Círculo, os 

quais nortearam a pesquisa no que concerne às concepções de linguagem, enunciado, 

compreensão responsiva, vozes sociais, relações dialógicas e práticas discursivas. 

Bakhtin/Volochinov (2009) definem a língua como interação e desenvolvem esta 

concepção de linguagem a partir de uma crítica às grandes correntes teóricas da linguística 

contemporânea. Criticam, por um lado, a noção saussuriana da língua constituída como 

sistema abstrato, estável e imutável, o que denominaram objetivismo abstrato da língua. Por 

outro lado, se opõem à noção de que o sujeito em sua individualidade é o ponto de partida da 

enunciação, em uma visão monologizada da língua, perspectiva denominada, segundo os 

autores, de subjetivismo idealista. 

Bakhtin e o Círculo (2009) compreendem a língua como interação verbal, a partir da 

realização da enunciação, uma vez que toda palavra procede de alguém e se dirige a alguém.  

De acordo com Bakhtin (2009, p.117), “[...] toda palavra serve de expressão a um em relação 

ao outro. Por meio da palavra, o sujeito se define em relação ao outro e, em última análise, em 

relação à coletividade [...]”. Desse modo, na interação entre os sujeitos, as reações às palavras 

do outro envolvem um processo de compreensão responsiva por meio de enunciados. 

Para Bakhtin (2010), o enunciado é a real unidade da comunicação discursiva, uma 

vez que todo discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. As enunciações podem se diferenciar no que se 

refere ao seu volume, conteúdo, construção composicional, mas possuem como unidades da 

comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns, além de limites precisos. Esses 

limites são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, o falante termina o 

seu enunciado para que o outro possa ficar com a palavra ou dar lugar à sua compreensão 

ativamente responsiva. Segundo Bakhtin (2010) todo enunciado tem um princípio e um fim 

absoluto. 
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A alternância dos sujeitos do discurso pode ser evidenciada na forma simples de 

comunicação discursiva, ou seja, no diálogo real, cujas enunciações dos sujeitos, que são as 

réplicas, se alternam. Mesmo sendo breves, as réplicas possuem uma conclusibilidade 

específica, que é um dos traços fundamentais do enunciado.  

As relações existentes entre as réplicas do diálogo, ou seja, as relações de 

pergunta-resposta, afirmação-concordância, proposta-aceitação, etc., são impossíveis entre as 

palavras e orações, que são unidades da língua, pois as relações entre enunciações plenas não 

se prestam à gramaticalização.  

No que se refere à oração como unidade da língua e ao enunciado como unidade de 

comunicação discursiva, destacamos que a oração tem natureza gramatical e não é delimitada 

pela alternância dos sujeitos do discurso, não tem contato imediato com a realidade, nem 

relação imediata com enunciados alheios, além de não suscitar resposta. Por outro lado, as 

unidades de comunicação discursivas, quer sejam as obras especializadas dos diversos 

gêneros científicos e artísticos, quer sejam as réplicas do diálogo, estão delimitadas pela 

alternância dos sujeitos do discurso, bem como dispostas para a resposta do outro, para a sua 

ativa compreensão responsiva. (BAKHTIN, 2010). 

Nesse sentido, como destaca Bakhtin (2010), a primeira peculiaridade constitutiva do 

enunciado que o distingue da unidade da língua é a alternância dos sujeitos do discurso. A 

segunda peculiaridade é a conclusibilidade do enunciado, uma vez que a alternância dos 

sujeitos do discurso pode ocorrer porque o falante disse ou escreveu tudo o que gostaria de 

dizer em dado momento. Na conclusibilidade do enunciado, temos como critério a 

possibilidade de responder a ele, de ocupar uma posição responsiva, que é assegurada pela 

inteireza acabada do enunciado. Essa inteireza é determinada por três elementos ligados ao 

enunciado: a exauribilidade do objeto e do sentido; projeto de discurso ou vontade de discurso 

do falante; e formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. 

No que diz respeito ao primeiro elemento, a exauribilidade semântico-objetal do tema 

do enunciado é diversa nos diferentes campos da comunicação discursiva. Em alguns campos 

oficiais, ordens militares, por exemplo, em que o elemento criativo está ausente quase por 

completo, a exauribilidade pode ser quase plena. Já nos campos da criação, principalmente, no 

científico, só se pode falar de um mínimo de acabamento que permite ocupar uma posição 

responsiva. O objeto ao se tornar tema do enunciado, a saber, de um trabalho científico, ganha 

uma relativa conclusibilidade em determinadas condições e objetivos colocados pelo autor.  

O segundo elemento, a intenção discursiva ou a vontade discursiva do falante 

determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras, haja vista que com a ideia 
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verbalizada do falante e de acordo com o entendimento que temos da vontade verbalizada, 

podemos ter a conclusibilidade do enunciado. 

De acordo com Bakhtin (2010, p.282), “[...] a vontade discursiva do falante se 

concretiza na escolha de um gênero de discurso, [...] pois  falamos, apenas, através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo”. Nas conversas cotidianas, o nosso 

discurso é moldado por determinadas formas de gênero, quer padronizadas ou flexíveis. Desse 

modo, as formas estáveis de gênero do enunciado constituem o terceiro elemento que 

determina a inteireza do enunciado. Este deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo, que pode rejeitá-los, confirmá-los, 

completá-los.  

A terceira peculiaridade do enunciado é a relação do enunciado com o próprio 

falante – autor do enunciado – e com os outros participantes da comunicação discursiva.  

De acordo com Bakhtin:  

 

[...] a escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso é determinada 
pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do discurso (ou autor) centradas no 
objeto e no sentido. Esse primeiro momento do enunciado determina as suas 
peculiaridades estilístico-composicionais.  (BAKHTIN,2010, p. 289) 

 

O elemento do enunciado que lhe determina a composição e o estilo é o elemento 

expressivo, que consiste na relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o 

conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado. Para Bakhtin (2010), a relação valorativa 

do falante com o objeto do seu discurso determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais 

e composicionais do enunciado.  

A palavra, a oração enquanto unidades da língua são neutras e só adquirem aspecto 

expressivo, entonação expressiva, unicamente em um enunciado concreto, no qual surgem as 

emoções, os juízos de valor e a visão de mundo. A palavra, conforme Bakhtin (2010), existe 

para o falante em três aspectos: como palavra da língua neutra e não pertence a ninguém; 

como palavra alheia dos outros e, finalmente, como a minha palavra. 

Assim sendo, a entonação expressiva é um traço constitutivo do enunciado, no qual a 

relação valorativa do falante com o elemento semântico-objetal determinam o estilo e a 

composição do enunciado. 

Convém destacar mais um traço constitutivo do enunciado, que é o seu 

direcionamento a alguém, o seu endereçamento. Segundo Bakhtin (2010) enquanto as 
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palavras e as orações não estão endereçadas a ninguém, o enunciado tem autor e destinatário. 

Esse último é aquele a quem responde o enunciado.  

As modalidades e concepções do destinatário são determinadas pelo campo da 

atividade humana, à qual o enunciado se refere. Desse modo, o destinatário pode ser um 

participante direto do diálogo cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de 

especialistas, pode ser um público, os correligionários, os adversários, o chefe, uma pessoa 

íntima, um estranho, etc.; o destinatário também pode ser um outro não concretizado, 

indefinido. As várias formas típicas de direcionamento e as diferentes concepções de 

destinatários são peculiaridades constitutivas e determinantes dos diferentes gêneros do 

discurso. (BAKHTIN, 2010). Nesse sentido, o direcionamento, o endereçamento do 

enunciado é sua peculiaridade constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado. 

Cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada 

esfera da comunicação discursiva. Assim sendo, a compreensão do enunciado vivo é de 

natureza ativamente responsiva, ou seja, que visa a uma resposta por meio de uma execução, 

uma objeção, uma concordância, uma participação. A compreensão responsiva inclui em si o 

juízo de valor e é sempre dialógica, uma vez que os enunciados são ligados entre si por 

relações dialógicas. (BAKHTIN, 2010).  

As relações dialógicas, segundo Bakhtin (2010, p 323), “pressupõem linguagem, no 

entanto, elas não existem no sistema da língua, não são possíveis entre os elementos da língua 

[...]”. As relações dialógicas são relações semânticas entre toda espécie de enunciados na 

comunicação discursiva. Dialógica no sentido de ser/estar orientada, não apenas, para o outro 

imediato, como também para os outros (enunciados). Dialógica, principalmente, em razão do 

movimento infindo de constituição do sujeito e da própria linguagem.   

Dessa forma, os enunciados manifestam-se como uma tomada de posição axiológica, 

como uma resposta ao já dito. Sua significação comporta sempre esse estrato valorativo. Para 

Bakhtin, conforme enfatiza Faraco (2010), as posições socioaxiológicas são entendidas como 

vozes ou línguas sociais. A multidão de vozes sociais é caracterizada como heteroglossia ou 

plurilinguismo. A dialogização das vozes sociais tem mais relevância para Bakhtin do que a 

heteroglossia como tal. Para o Círculo, as vozes sociais estão numa cadeia de responsividade, 

pois os enunciados, ao responder ao já dito, provocam as mais diversas respostas, que podem 

ser de recusas, adesões, críticas, ironias, revalorizações, etc. Isso implica posicionar-se 

axiologicamente, posicionar-se em relação a valores, tendo em vista que nossos atos são 

gestos axiologicamente responsivos num processo contínuo.   
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Faraco, com base no pensamento bakhtiniano, comenta: 

 

[...] o mundo só adquire sentido para nós, seres humanos, quando 

semiotizado. E mais: como a significação dos signos envolve sempre uma 

dimensão axiológica, nossa relação com o mundo é sempre atravessada por 

valores. (FARACO, 2010, p.49) 

 

As vozes sociais se enfrentam em um mesmo enunciado e representam os diferentes 

elementos históricos, sociais e linguísticos que atravessam a enunciação. Sendo, pois, vozes 

sociais que manifestam as consciências valorativas que compreendem ativamente os 

enunciados. Vozes sociais entendidas como pontos de vista, posicionamentos, posições 

avaliativas sociais que singularizam os sujeitos enquanto ser social, falante e expressivo.  

No processo de interação das vozes sociais, interessa ao Círculo de Bakhtin, como 

destaca Faraco (2010), não o diálogo em si, mas o que ocorre nele, ou seja, o complexo de 

forças que nele atua. Nesse contexto, as relações dialógicas são relações entre índices sociais 

de valor, tendo em vista que todo enunciado é compreendido como unidade da interação 

social e como um complexo de relações entre pessoas socialmente organizadas. As relações 

dialógicas decorrem da responsividade, isto é, da tomada de posição axiológica dos sujeitos 

envolvidos nessas relações.  

Assim sendo, Faraco (2010, p.69), tomado pelas concepções bakhtinianas, tece 

considerações sobre “[...] o diálogo, no sentido amplo do termo, que este deve ser entendido 

como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais, no qual atuam forças centrípetas e 

forças centrífugas [...]” que atuam, respectivamente, buscando impor certa centralização 

verboaxiológica sobre o plurilinguismo real ou buscando corroer continuamente as tendências 

centralizadoras. 

Na dialogização, em que há relações de convergência e de divergência, o sujeito vai se 

constituindo. Como afirma Bakhtin, viver significa participar do diálogo, quer seja ouvindo, 

concordando, respondendo, etc. A responsividade, de acordo com Bakhtin, quer dizer 

“compreensão”, “resposta”. Toda compreensão plena real é ativamente responsiva, sendo uma 

fase inicial preparatória da resposta. O próprio falante não espera uma compreensão passiva, 

que apenas duble o seu pensamento, mas que o ouvinte se posicione frente aos enunciados 

proferidos (BAKHTIN, 2010). Assim, a compreensão responsiva tem caráter ativo, quer seja 

na forma verbalizada, quer seja ao se executar qualquer ação. Esse ativismo decorre do fato de 

o ouvinte se posicionar frente aos enunciados proferidos, tendo em vista que ao entrar em 
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diálogo com o outro, o ouvinte torna-se falante e sua resposta também vai ao encontro de 

outras respostas, suscita contrapalavras. 

Convém destacar que, na perspectiva dialógica da linguagem, o outro é constitutivo do 

sujeito, haja vista que não há linguagem sem que haja o outro, a quem eu falo e que é ele 

próprio falante/respondente. Assim, a linguagem constituída pelo fenômeno social da 

interação verbal, em que o outro desempenha um papel essencial na construção dos sentidos, 

revela as relações entre o linguístico e o social. 

Nesse estudo, a noção de prática discursiva também é necessária, tendo em vista que 

investigamos as práticas exitosas de leitura no Ensino Fundamental, que são consideradas, na 

perspectiva adotada, práticas discursivas. A esse respeito Oliveira (2009a) comenta que: 

 

[...] hoje a noção de prática discursiva pode referir-se a qualquer 
atividade discursiva que, independentemente da vertente teórica, 
implique uma imprescindível relação com a realidade concreta na qual 
essas práticas emergem. (OLIVEIRA, 2009a , p.3) 

 
 
 De acordo com Oliveira (2009a), atualmente, há cada vez mais pesquisas sobre a 

linguagem compreendida como prática discursiva. Nesse sentido, a linguagem é um modo de 

ação e refração da realidade e seus processos investigativos consideram a noção de sujeito, de 

história, de acontecimento, de relações de poder. 

Ante esses pressupostos que ancoraram nossa pesquisa, concordamos com Faraco e 

Castro (2000) ao ressaltar que se é a interação verbal o que importa, então, nossa atitude como 

professor de linguagem seria privilegiar não só o contato frequente de nossos estudantes com 

a leitura e a produção de textos, bem como fazer dessa leitura e dessa produção uma relação 

linguística viva. Além de buscar compreender as posições dos estudantes expressas em forma 

de enunciados, considerando a relação entre a linguagem e a vida para entender, enfim, seus 

anseios, valores e tensões.  

Dessa forma, o pensamento de Bakhtin, em seus princípios mais gerais, pode 

fundamentar uma proposta linguístico-pedagógica interacional para o ensino de Língua 

Portuguesa, ou melhor, para o ensino da leitura a partir da concepção de linguagem enquanto 

fenômeno vivo, concreto à disposição das interações verbais. De acordo com os pressupostos 

bakhtinianos, o real funcionamento da linguagem está fundado no diálogo, na enunciação, no 

acontecimento verbal e social que se realiza entre sujeitos. 

Nessa perspectiva, o ensino de Língua Portuguesa pautado nas posições teóricas de 

Bakhtin proporcionará aos estudantes a vivência de uma educação próxima à vida quotidiana, 
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além da capacidade de assegurar aos estudantes a reflexão sobre o lugar de cada um no 

mundo como sujeito, ser de linguagem, histórico, social, constituindo-se na relação com o 

outro. Assim, a formação escolar estará voltada para uma educação mais humana e, 

consequentemente, cidadã. 

Buscamos, no próximo capítulo, tecer considerações sobre a disciplina de Língua 

Portuguesa na etapa de Ensino Fundamental à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem.  
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4 A DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA NA ETAPA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL À LUZ DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS  

 

 

A disciplina de Português é esencial para a vida do ser humano 
com ela nós estudantes, podemos ler, escrever, recitar poemas, 
aprender as regras da língua portuguesa, e principalmente, 
tomar o gosto pela leitura. 

Estudante B4  
 
 

Abordamos, neste capítulo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 

Ensino Fundamental e sua contribuição para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) para o Ensino Fundamental, 

em sua versão final, chegaram às instituições educacionais em 1997. Esse documento foi 

elaborado para servir de referência ao trabalho docente, visando à melhoria da qualidade da 

educação e da formação dos estudantes para a cidadania. Desse modo, os PCN buscam 

estabelecer diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental, com o intuito de proporcionar 

aos sistemas de ensino e, principalmente, aos professores, subsídios à reelaboração do 

currículo escolar. Assim, seriam construídas referências nacionais comuns ao processo 

educativo em todas as regiões brasileiras. 

De acordo com Rojo (2001, p.27), “a publicação dos PCN para o Ensino Fundamental 

representa um avanço nas políticas educacionais brasileiras, especialmente, no que se refere 

aos PCN de Língua Portuguesa, nas políticas linguísticas em favor da cidadania crítica e 

consciente”. Dessa forma, os PCN tornam-se um referencial de apoio ao trabalho do 

professor, cujas atividades pedagógicas devem estar voltadas para a formação de cidadãos, 

que possam exercer seus direitos e deveres. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º 

ano - Língua Portuguesa - indicam como objetivos, dentre outros, que os estudantes sejam 

capazes de: 

 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; além de 
posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas. (BRASIL, 1998, p.7) 
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Assim sendo, o documento em questão conduz as suas perspectivas em função da 

constituição da cidadania, sugerindo que é imprescindível para a educação uma visão ampla 

para compreender o presente e direcionar a formação escolar para a ética, o compromisso, o 

respeito e a solidariedade. Nesse sentido, é imprescindível que, durante o Ensino 

Fundamental, o estudante seja capaz de posicionar-se e exercer seu papel de cidadão, 

interpretando e produzindo textos de maneira eficiente nos mais variados contextos sociais. 

Os PCN de Língua Portuguesa estão organizados em duas partes. A primeira delas 

apresenta a área de Língua Portuguesa. Assim, são discutidas (i) questões sobre a natureza da 

linguagem; (ii) os objetivos e os conteúdos do ensino de Língua Portuguesa e (iii) a relação 

texto oral/escrito e reflexão gramatical. A segunda parte se refere à Língua Portuguesa nos 

anos finais, contemplando os objetivos e conteúdos específicos dessa fase, divididos em 

prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos, prática de produção de textos orais 

e escritos e prática de análise linguística. Convém destacar que a inclusão de textos orais no 

ensino de língua, ou seja, a ênfase à oralidade em sala de aula é proposta inovadora dos PCN. 

Esse documento sugere, ao tratar do ensino de língua oral, o desenvolvimento de atividades 

que envolvam entrevista, debate, palestra, teatro, etc. 

Na primeira parte do documento, a Língua Portuguesa é apresentada, no que diz 

respeito ao ensino, como uma área em mudança, uma vez que nos PCN se orienta o 

questionamento de regras e comportamentos linguísticos em detrimento ao excesso de regras 

e tradicionalismo típicos das escolas.  

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem deveria ter como base a análise de 

textos voltada para a compreensão e produção ancorada na noção de gêneros discursivos3, os 

quais são mais flexíveis e proporcionam uma abordagem persuasiva, apreciações de valor e 

uma abordagem crítica, tendo em vista que tais gêneros fundamentam-se nas posições teóricas 

de Bakhtin. 

A questão dos gêneros está associada às concepções de linguagem e de língua 

propostas nos PCN, a saber: 

 

Linguagem [...] como ação interindividual orientada por uma finalidade 
específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 
existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos 
de sua história. Os homens e as mulheres interagem pela linguagem tanto 
numa conversa informal, entre amigos, ou na redação de uma carta pessoal, 

                                                           
3 De acordo com Rojo (2005), a designação gêneros do discurso/discursivos é exclusivamente adotada por 
bakhtinianos ou quando se faz referência a trabalhos de autores bakhtinianos.  
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quanto na produção de uma crônica, uma novela, um poema, um relatório 
profissional. (BRASIL, 1998, p. 20) 
 

[...] língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que 
possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. 
Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber combiná-las em 
expressões complexas, mas apreender pragmaticamente seus significados 
culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmas. (BRASIL, 1998, p. 20) 

 

Apesar de não ser explicitamente apresentada, percebe-se a influência dos 

pressupostos do pensamento bakhtiniano quanto à orientação filosófica e científica dos PCN, 

uma vez que, na concepção de linguagem proposta, o sujeito, a história e o mundo das 

práticas de linguagem são inseparáveis (DINIZ; GASPARELLO, 2003). 

Surgem, no decorrer dos PCN, os conceitos de discurso, texto e gênero. O discurso se 

manifesta linguisticamente por meio de textos e é visto como interação por meio da 

linguagem. A noção de texto é concebida como sequência verbal constituída por um conjunto 

de relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência. A conceituação de gênero, 

por sua vez, ancora-se em Bakhtin, haja vista que o documento oficial trata o conceito de 

gêneros como formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, 

determinados historicamente e caracterizados por três elementos: conteúdo temático, 

construção composicional e estilo.(BRASIL, 1998, p. 21). 

De acordo com Brait (2001), apesar de os PCN definirem a noção de gênero com base 

em Bakhtin, no decorrer do documento, percebe-se que também há influência de outras fontes 

teóricas, especialmente ao mencionar a concepção de sequências discursivas. Sendo assim, o 

documento não faz distinção entre os conceitos de gêneros discursivos e tipologias textuais, o 

que, de certa forma, compromete a compreensão das sugestões dos PCN pelos professores e, 

portanto, o próprio desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Os PCN recomendam um ensino de Língua Portuguesa fundamentado nos gêneros 

discursivos e sugerem para a prática de escuta e leitura de textos no Ensino Fundamental os 

gêneros literários (cordel, canção, conto, romance, crônica, poemas, etc.); os de imprensa 

(entrevista, debate, depoimento, notícia, editorial, reportagem, charge e tira, carta do leitor, 

etc.); os de divulgação científica (exposição, seminário, palestra, relatório de experiências, 

artigo, etc.) e os de publicidade (propaganda). 

Segundo Brait (2001), mesmo que as teorias selecionadas para o ensino e a 

aprendizagem tenham como fonte, dentre outras, o pensamento bakhtiniano, a restrição de se 
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trabalhar o texto com modelos preestabelecidos afasta as indicações dos PCN do dialogismo 

bakhtiniano diante do texto, da vida, do acontecimento. 

Assim, é necessário que, ao serem adotadas as sugestões dos PCN, haja a distinção 

entre gêneros, textos e tipos de textos, bem como a necessidade de se relacionar leitura, 

escrita e gramática e estabelecer práticas de reflexão sobre a linguagem em vez de o estudo da 

gramática normativa. 

Os PCN de Língua Portuguesa, por meio de suas propostas, oferecem subsídios para 

um processo de ensino-aprendizagem que proporcione aos estudantes o uso eficaz da leitura e 

da escrita e, consequentemente, a diminuição do fracasso escolar e o exercício da cidadania. 

Para tanto, a linguagem é vista como atividade discursiva, o texto como unidade de ensino e a 

noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante tem de sua linguagem. 

(BRASIL, 1998). 

Nessa perspectiva, a partir dos conteúdos dos quais os sujeitos se apropriam, os 

conhecimentos são transformados na interação com o outro. Para que o funcionamento das 

práticas de linguagem que ocorrem na esfera escolar propicie aos estudantes falar, escutar, ler 

e escrever nas diversas situações de interação, os conteúdos de Língua Portuguesa devem se 

articular em torno de dois eixos básicos: (i) o uso da língua oral e escrita e (ii) a reflexão sobre 

a língua e a linguagem. Sendo assim, os conteúdos estão organizados em prática de escuta e 

de leitura de textos e prática de produção de textos orais e escritos, as quais estão articuladas 

no eixo do USO; e em prática de análise linguística articulada ao eixo REFLEXÃO. Em 

torno desse eixo do uso – reflexão – uso, estão organizadas, portanto, as práticas de 

compreensão e produção de textos e análise linguística. 

Na segunda parte dos PCN para o Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano são apresentados 

os conceitos e os procedimentos subjacentes às práticas de linguagem, bem como o 

tratamento didático dos conteúdos. Ao organizar o aprendizado de Língua Portuguesa, 

consideram-se as características próprias do estudante adolescente, a especificidade do espaço 

escolar e a natureza e peculiaridades da linguagem e de suas práticas.  

As diferentes práticas de trabalho com a linguagem, conforme os PCN, têm o intuito 

de desenvolver no estudante: 

 

O domínio da expressão oral e escrita em situações de uso público da 
linguagem, levando em conta a situação de produção social e material do 
texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatários(s); 
destinatário(s) e seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e 
lugar material da produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os 
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gêneros adequados para a produção do texto, operando sobre as dimensões 
pragmática, semântica e gramatical. (BRASIL, 1998, p.49) 

 

Nesse sentido, a prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos, a prática 

de produção de textos orais e escritos e a prática de análise linguística constituem a base do 

ensino de Língua Portuguesa, cujos conteúdos devem ser ministrados a partir de textos que 

levem o estudante a discutir o que lê/escreve, participando, assim, do processo de 

ensino-aprendizagem num movimento metodológico de ação – reflexão – ação. 

No que diz respeito ao ensino da leitura, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

sugerem uma prática fundamentada no desenvolvimento da capacidade de compreender textos 

orais e escritos, considerando a leitura como um processo no qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de compreensão e interpretação de textos, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc. 

(BRASIL,1998, p.69). Vale ressaltar que o leitor proficiente utiliza na atividade de leitura 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação. 

Os PCN apresentam algumas propostas didáticas para a formação de leitores, a saber: 

leitura autônoma, leitura colaborativa, leitura em voz alta pelo professor, leitura programada e 

leitura de escolha pessoal, as quais são importantes na prática pedagógica que busca formar o 

leitor que saiba selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que podem 

atender as suas necessidades, estabelecendo as estratégias para abordar tais textos, além de ler 

as entrelinhas, identificando elementos implícitos, a fim de confrontar o texto lido com outros 

textos e opiniões, posicionando-se criticamente. 

Nesse contexto, o Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano tem papel decisivo na formação 

de leitores, tendo em vista que muitos estudantes ou desistem de ler ou adquirem cada vez 

mais autonomia ante os desafios postos pela leitura. Assim, a escola deve organizar-se em 

torno de um projeto educativo comprometido com a formação de leitores. 

Há muitas discussões na área de educação acerca dos PCN e suas contribuições para o 

processo de ensino-aprendizagem. Críticas são feitas no tocante à linguagem, que nem sempre 

é clara e à estrutura do texto em si, e aos conceitos por vezes misturados de linhas teóricas 

diferentes.  

Críticas à parte, é possível vislumbrar um ensino de Língua Portuguesa em que sejam 

desenvolvidas atividades em sala de aula, a partir das sugestões propostas nos PCN de modo 

eficaz para a formação crítica do cidadão, a partir do momento em que seja possível para os 

professores aliarem a teoria à prática. 
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Esclarecemos, no capítulo seguinte, as concepções de linguagem e de leitura que 

orientam o diálogo com os enunciados dos sujeitos dessa pesquisa, como também refletimos 

acerca do Ensino de Língua Portuguesa, destacando as vozes de pesquisadores sobre o ensino 

da leitura.  
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5 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Na minha opinião a importância da língua portuguesa é muito 
precisa, pois é através dela que podemos nos comunicar com 
palavras, aprendemos a ler, a escrever e principalmente adquirir 
conhecimento para que cada vez mais nossas mentes despertem 
o prazer pela leitura. 

Estudante B6 
 
 

Este capítulo traz reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa e tece considerações 

acerca da linguagem como processo de interação e da leitura como prática dialógica. 

Ademais, apresenta alguns pesquisadores que têm se dedicado às investigações sobre 

linguagem, leitura e ensino, em especial, no que se refere à formação de professores na 

perspectiva de Bakhtin e seu Círculo. A seguir, destacamos as vozes sobre o ensino da leitura 

a partir dos posicionamentos de Antunes (2005, 2009), Geraldi (2003, 2006, 2010) e Freire 

(2001, 2006). Apresentamos também pesquisas que trazem as vozes sociais acerca das 

práticas pedagógicas vivenciadas com sucesso no Ensino Fundamental.  

O ensino de Língua Portuguesa busca propiciar a formação de leitores e escritores 

proficientes, a fim de que estes sejam cidadãos em condições de assumir uma postura crítica 

ante a realidade cultural, econômica e política do mundo contemporâneo. Isso implica 

proporcionar aos estudantes um processo de ensino-aprendizagem a partir do qual eles 

possam ler criticamente, isto é, ler com um olhar mais aguçado e atento à compreensão da 

realidade social, ou melhor, como diz Silva (1998) “[...] com lentes diferentes das habituais, 

além de retinas sensibilizadas [...].” Nessa perspectiva, Silva destaca: 

 

[...] Numa sociedade como a nossa, onde se assiste à reprodução eterna das 
crises e à naturalização da tragédia e da barbárie, a presença de leitores 
críticos é uma necessidade imediata de modo que os processos de leitura e os 
processos de ensino da leitura possam estar diretamente vinculados a um 
projeto de transformação social. (SILVA, 1998, p.33) 
 

 
Eis a relevância de o ensino de Língua Portuguesa priorizar, por meio das práticas de 

leitura, a formação de leitores críticos, os quais precisam ler para além das linhas, e, não 

apenas, ler as linhas ou nas entrelinhas. Conforme Silva (1998), ler para além das linhas 

significa ir além do reconhecimento de uma informação e compreender as circunstâncias, as 

razões e os desafios sociais permitidos ou não pelo texto. 
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Nesse contexto, a forma como o professor concebe a linguagem é fundamental para o 

seu fazer pedagógico e, consequentemente, para a formação de leitores e escritores. A esse 

respeito, Geraldi (2003) argumenta que algumas questões devem ancorar o processo de 

ensino-aprendizagem, a saber: para que ensinamos o que ensinamos e para que os estudantes 

aprendem o que aprendem. O para que remete a uma concepção de linguagem, bem como a 

uma postura relativamente à educação.  

De acordo com Geraldi (2003), há, fundamentalmente, três concepções de linguagem. 

A primeira concepção define a linguagem como expressão do pensamento e, conforme essa 

concepção, as pessoas não conseguem se expressar bem porque não pensam. Assim sendo, 

presume-se que há regras a serem seguidas para a organização lógica do pensamento e da 

linguagem. Essas regras, denominadas de normas gramaticais, têm o intuito de garantir o bem 

falar e escrever. A segunda concepção de linguagem está associada à teoria da comunicação 

que, neste caso, vê a língua como um código, ou seja, conjunto de signos que se combinam 

segundo regras capazes de transmitir ao receptor certa mensagem. Finalmente, a concepção de 

linguagem como forma de interação. Neste caso, o sujeito pratica ações, age sobre o 

interlocutor constituindo compromissos e vínculos e não somente traduz e exterioriza o 

pensamento.   

Como enfatiza Geraldi: 

 

A linguagem não se presta apenas à comunicação. É nas interações com os 
outros que ela se materializa, não só a si mesma, mas também aos sujeitos 
que por ela se constituem, internalizando formas de compreensão do mundo, 
construindo sistemas ântropo-culturais de referência e fazendo com que 
sejamos o que somos: sujeitos sociais, ideológicos, históricos, em processo 
de constituição contínua. (GERALDI, 2010, p.10) 

 

Sendo assim, a concepção de linguagem como processo de interação situa a linguagem 

como o lugar de constituição de relações sociais e promove uma postura educacional 

diferenciada, que contribuirá para o êxito do aprendizado no ensino de Língua Portuguesa, 

especialmente, no que se refere à formação de leitores reflexivos.  

 A educação ocorre por meio do processo de mediação entre sujeitos e a leitura é uma 

das formas de interação entre os homens, pois estes se constituem por meio da leitura do 

mundo e da leitura da palavra (Geraldi 2010). O ato de ler constitui-se em compreensão 

mútua, em diálogo. Assim, a compreensão se constrói no processo de interlocução e implica 

atitudes responsivas dos sujeitos do discurso. 
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Para Bakhtin a compreensão é um evento dialógico e, sendo responsiva, exige uma 

participação ativa dos interlocutores. Como afirma o autor: 

 

A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim 
como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à 
palavra do locutor uma contrapalavra. [...] Na verdade, a significação 
pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os interlocutores, isto 
é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. 
(BAKHTIN, 2009, p.137) 

 

Nesse sentido, o ensino de Língua Portuguesa desenvolvido a partir da concepção de 

linguagem como forma de interação e de leitura como prática dialógica contribuirá para a 

construção de uma sociedade de sujeitos, de cidadãos participativos. 

 

 

5.1 LINGUAGEM COMO PROCESSO DE INTERAÇÃO 

 

A escola, instância pública de uso da linguagem, é um lugar de aprendizagem, onde 

quem está aprendendo é um sujeito produtor de compreensões, com interesses e história 

(Geraldi, 2010). Dessa forma, a maneira como os professores concebem a linguagem torna-se 

fundamental para o processo educacional, que não envolve atividades neutras, mas atividades 

políticas, sociais, construídas por sujeitos. 

Oliveira (2008b, p.178) destaca que “[...] para atender às exigências dessa sociedade, 

cada vez mais semiotizada, seria necessária uma concepção de linguagem [...] pensada como 

atividade e ação no mundo, emergindo em situações intersubjetivas”.  Assim, o processo 

educativo deve basear-se em uma concepção interativa de linguagem, considerada em um 

processo discursivo de construção do pensamento. 

Segundo Bakhtin: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2009, 
p.127). 
 

 
O professor, ao desenvolver as atividades pedagógicas em sala de aula a partir da 

concepção dialógica de linguagem, estará redimensionando o ensino de Língua Portuguesa, 
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ora direcionado para a prescrição das normas gramaticais, proporcionando aos estudantes 

práticas de leitura que os tornem sujeitos do processo de ler. 

A esse respeito Alves comenta: 

 

Pensar a linguagem como atividades de sujeitos, socialmente constituídos, 
implica considerar a diversidade e a pluralidade de vozes sociais, de 
posicionamentos axiológicos, enfim, considerar que a heteroglossia 
dialogizada é a verdadeira realidade da linguagem e não apenas o sistema 
abstrato de formas reiteráveis, muitas vezes, tomado como centralidade na 
sala de aula de Língua Portuguesa. (ALVES, 2009). 

 

Nesse contexto, torna-se imprescindível que o processo educacional esteja 

fundamentado numa concepção de linguagem como prática social e intersubjetiva, pois é por 

meio da linguagem que os sujeitos compreendem o mundo e nele agem.  Agir humano que 

ocorre no processo de interação, ou seja, no processo dialógico, em que o sujeito é social, uma 

vez que a linguagem que utiliza não é sua, mas também dos outros. (GERALDI, 2010).  

A interlocução é o espaço de produção de linguagem e de constituição dos sujeitos. É 

pela linguagem que os discursos são construídos nas interações sociais e é por meio da 

linguagem que os sujeitos vão se completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos 

outros. Dessa forma, a linguagem é uma atividade histórica, social e constitutiva do sujeito.   

 

 

5.2 LEITURA COMO PRÁTICA DIALÓGICA 

 

A leitura como atividade de linguagem é uma prática social, que promove a interação 

entre os sujeitos, a fim de que estes sejam capazes de compreender o mundo e atuar como 

cidadãos. Desse modo, a partir das contribuições das ideias de Bakhtin e seu Círculo, 

entendemos a leitura como prática dialógica, na qual as relações de sentido entre os 

enunciados são estabelecidas a partir da dinâmica do processo de interação das vozes sociais. 

Faraco (2010, p.56), fundamentando-se em Bakhtin, comenta que o diálogo deve ser 

entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais ou línguas sociais 

compreendidas como “complexos semiótico-axiológicos com os quais os sujeitos dizem o 

mundo”.   

O ato de ler é um processo de compreensão que envolve a capacidade de interação 

entre os sujeitos por meio da linguagem, enquanto signo vivo, dialético, voltado para o outro. 
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Nessa perspectiva, Brandão e Micheletti comentam: 

 

Se um texto é marcado por sua incompletude e só se completa no ato da 
leitura; se o leitor é aquele que vai fazer “funcionar” o texto, na medida em 
que o opera através da leitura, o ato de ler não pode se caracterizar como 
uma atividade passiva. Ao contrário, para essa concepção de leitura, o leitor 
é um elemento ativo no processo. (BRANDÃO; MICHELETTI, 1998, p.18) 

 

O leitor enquanto sujeito ativo do processo de leitura, para tornar-se um leitor crítico 

deve dialogar com o texto, recriando sentidos implícitos; ser cooperativo, construindo o 

universo textual a partir das informações dadas; ser produtivo; e, efetivamente sujeito do 

processo de ler. Assim sendo, o leitor crítico é, por excelência, um leitor dialógico, na medida 

em que se constitui como respondente, que reconstrói os sentidos na interação com o outro.   

Com base em Bakhtin, Benevides (2008a, p.89) destaca que “o sujeito que lê 

estabelece uma relação de sentido entre os enunciados existentes nos textos escritos”.  Essas 

relações que se estabelecem na prática da leitura devem visar à compreensão. Assim, o leitor 

se constrói e constrói a leitura, construindo, também, responsividade. O leitor é questionado 

pelo texto, que busca compreendê-lo a partir de uma leitura responsiva, ativa. Após a leitura, 

o leitor transforma-se, muda a sua visão de mundo. Esse fato estar relacionado ao poder 

transformador da linguagem. 

Nas palavras de Oliveira (2008a, p.18), “a compreensão, portanto, implica orientar-se 

para o outro, perceber sua subjetividade, seus pontos de vista, mas ela só será responsiva e 

ativa quando emitir juízos de valor sobre esse ‘outro’”. Assim, compreender é dar uma 

resposta ao outro, posicionando-se com responsibilidade de forma ativa e criativa para a 

reconstrução de sentidos. A esse respeito, Faraco (2010, p.42) comenta que “a compreensão 

não é um ato passivo (um mero reconhecimento), mas uma réplica ativa, uma resposta, uma 

tomada de posição diante do texto”. 

Assim sendo, a leitura entendida como atividade responsiva possibilita aos sujeitos o 

exercício da criticidade, ou seja, pensar de modo reflexivo, avaliar que elementos os levam a 

ter as ideias e opiniões que defendem. Esses sujeitos terão condições de fazer escolhas 

conscientes e de expressar seus pontos de vista. 

De acordo com Larrosa (2006), a leitura está diretamente envolvida com o ensinar e o 

aprender, uma vez que é por meio da leitura que o ensinar e o aprender acontecem. A 

experiência da leitura relacionada ao processo de ensino-aprendizagem implica a relação de 

cada um consigo mesmo e com os outros. Dessa forma, a atuação dos professores é primordial 

para a formação de leitores, uma vez que o professor é quem remete o texto, convocando à 
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leitura. Para o autor, ao ler temos responsabilidade para com aquilo que nos foi dado, bem 

como nos colocamos em movimento, sendo, pois, o ato de ler considerado como uma dívida 

ou uma tarefa e não um dever, uma obrigação. Conforme Larrosa (2006, p.140) “Dívida que 

só se salda assumindo a responsabilidade da leitura, tarefa que só se cumpre no movimento de 

ler”.  

Nessa perspectiva, a escola tem a responsabilidade de contribuir para a construção da 

cidadania dos sujeitos. Para tanto, o ensino deve ser pensado como produção de 

conhecimentos e não como aprendizagem do conhecido, uma vez que ensinar não é apenas 

transmitir e informar, ensinar é ensinar o sujeito aprendente a construir respostas (GERALDI, 

2010). Assim sendo, o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa pressupõe a 

concepção de linguagem como interação verbal entre sujeitos histórica e socialmente situados, 

bem como o entendimento de leitura como prática dialógica. 

 

 

5.3 VOZES SOBRE O ENSINO DA LEITURA 

 

Atualmente, alguns pesquisadores têm se dedicado às investigações sobre linguagem, 

leitura e ensino, em especial, no que se refere à formação de professores na perspectiva de 

Bakhtin e seu Círculo.  

Alves (2008, 2009, 2012) desenvolve pesquisas sobre leitura e escrita, práticas 

discursivas em ambiente escolar e formação inicial e continuada de professores de língua 

materna. No que diz respeito à formação inicial e continuada de professores, podemos 

destacar pesquisas, realizadas a partir do gênero discursivo “Diário de leituras”, que 

proporcionam aos docentes reflexões sobre sua formação leitora e suas práticas de sala de 

aula. Recentemente, o foco das pesquisas de Alves (2009,2012) está voltado para os conceitos 

de gêneros discursivos e cronotopo com a finalidade de compreender a dinâmica da sala de 

aula de língua materna no que concerne ao ensino da leitura e da produção de textos.  

Antunes (2005, 2009), comprometida com as questões da educação nacional, apresenta 

suas reflexões e alternativas para o ensino de Português, a partir das discussões sobre a leitura, 

a escrita e a reflexão sobre a língua. As discussões em referência são desenvolvidas com base 

na concepção de linguagem como diálogo, interlocução e prática social. 

Benevides (2008a, 2008b), por meio de artigos e ensaios, tece considerações a respeito 

do ensino de línguas, com ênfase no ensino de leitura, e reflete sobre a formação de 

professores e como estes se constituem como leitores. 
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Os artigos reunidos por Coracini (1995) discutem sobre a aula de línguas, em especial, 

sobre a aula de leitura, com o intuito de compreender melhor a realidade da sala de aula e 

apresentar soluções para os problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. 

Geraldi (2003, 2006, 2010), por meio de pesquisas e de livros publicados que 

envolvem o estudo da leitura e escrita no país, proporciona aos professores reflexões críticas 

sobre as suas práticas pedagógicas, bem como apresenta propostas que contribuem para o 

redimensionamento do processo de ensino-aprendizagem da língua materna. 

Oliveira (2005, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b), em seus ensaios e artigos, relaciona 

teorias e discussões que se inserem nas práticas de ensinar e aprender Português e na 

formação inicial e continuada de professores de língua materna, a partir de inquietações sobre 

como realizar um trabalho docente com a linguagem, visando à inclusão dos estudantes na 

sociedade contemporânea. 

Rojo (2001, 2004, 2005, 2008) dedica-se a pesquisas que discutem a implementação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa, a formação de professores, como 

também, o letramento e capacidades de leitura para a cidadania. 

Neste estudo, dentre os autores citados, enfocaremos Antunes (2005, 2009) e Geraldi 

(2003, 2006, 2010), uma vez que o trabalho desenvolvido por estes pesquisadores propiciam 

reflexões e apresentam propostas para o ensino de Língua Portuguesa, especificamente, no 

que concerne ao ensino da leitura. 

Ao iniciar suas reflexões sobre as aulas de Língua Portuguesa, Antunes (2005) 

comenta que se ainda predomina nas referidas aulas o estudo das nomenclaturas e classes 

gramaticais, os estudantes ficam privados de conscientemente assumirem o destino de suas 

vidas. E a seguir, convoca os professores ao desafio de estimular o desenvolvimento pessoal, 

social e político de seus estudantes, embora a autora reconheça a ausência de uma política 

pública de valorização do trabalho do professor.  

Antunes (2005) enfatiza que as instituições governamentais têm atuado em favor de 

uma educação com qualidade. E prossegue comentando que, são ações que podemos 

evidenciar a partir da elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

do trabalho desenvolvido pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que busca 

oferecer ao próprio Governo Federal e aos Estados subsídios para a reelaboração de políticas 

educacionais mais eficazes.  

Nesse contexto, segundo a autora ainda são desenvolvidas nas escolas atividades 

pedagógicas de ensino de Língua Portuguesa que não proporcionam ao estudante saber falar, 

ouvir, escrever e ler de forma competente. No que se refere à leitura, as atividades ainda estão 
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centradas nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita; atividades sem interesse, 

sem função; atividades de leitura que apenas recuperam os elementos literais e explícitos 

presentes na superfície do texto; atividades que não motivam o estudante a compreender as 

várias funções sociais da leitura;  e por fim uma escola “sem tempo para a leitura”. 

Assim sendo, para que as escolas proporcionem aos estudantes o exercício consciente 

de sua cidadania são necessárias ações planejadas e sistemáticas das políticas públicas, dos 

professores como classe e de cada professor.  

Segundo Antunes (2005) é imprescindível, também, que o professor seja pesquisador e 

com seus estudantes produza conhecimentos, bem como no processo pedagógico avalie as 

concepções de linguagem, de língua; os objetivos, para que ensinamos; procedimentos, como 

ensinamos; e os resultados, a fim de que as competências comunicativo-interacionais dos 

estudantes sejam ampliadas.  

Uma vez que nas atividades pedagógicas de Língua Portuguesa encontra-se subjacente 

uma concepção de linguagem, a autora, nas reflexões, assume a concepção interacionista, 

funcional e discursiva da língua, pois esta concepção fundamenta um ensino da língua de 

forma produtiva e significativa. Além de tecer considerações acerca da leitura e apresentar 

propostas para o ensino da leitura.  

A princípio a pesquisadora comenta que “a leitura é parte da interação verbal escrita, 

enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do 

sentido e das intenções pretendidas do autor” (ANTUNES, 2005, p.66). Assim, o leitor atua 

de forma participativa, a fim de compreender os sentidos do texto e as intenções pretendidas 

pelo autor. A seguir, enfatiza que a leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento 

produzido, ao prazer estético, ou seja, ler pelo prazer de ler; além de a leitura proporcionar 

conhecimentos acerca da escrita e depender não apenas do contexto linguístico do texto, bem 

como do contexto extralinguístico de sua produção e circulação, a partir dos conhecimentos 

prévios do leitor. Segundo a autora a leitura é uma atividade de encontro, de interação entre 

sujeitos. 

Nessa perspectiva, Antunes (2005) orienta o professor de Língua Portuguesa que nas 

práticas de leitura desenvolva as atividades a partir de uma leitura de textos autênticos, em 

que haja claramente uma função comunicativa; uma leitura interativa em que ocorra o 

encontro entre autor e leitor; uma leitura motivada, visto que ao estudante devem ser 

explicitados os objetivos de toda atividade de leitura, fazendo com que ele perceba as 

vantagens de saber ler e de poder ler; uma leitura do todo, em que o estudante identifique a 

ideia central do texto, ou seja, a informação principal e as informações secundárias; uma 
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leitura crítica, que proporcione ao estudante a compreensão dos aspectos ideológicos do texto 

e a percepção de que nenhum texto é neutro, pois há visões de mundo e crenças subjacentes; 

uma leitura de reconstrução do texto, após a compreensão global do texto, o leitor deve buscar 

as partes do plano de organização das ideias e os elementos responsáveis pela articulação 

dessas partes; uma leitura diversificada, isto é, de gêneros diferentes, tais como: contos, 

fábulas, poemas, editoriais, notícias, avisos, propagandas, etc., com objetivos variados para a 

leitura, alterando-se, para tanto, as estratégias de leitura e interpretação; uma leitura prazerosa, 

sem cobranças, a partir da seleção de textos que provoquem o prazer estético; uma leitura 

apoiada no texto, tendo em vista que as palavras que se encontram no texto são pistas para a 

construção dos sentidos do texto, por isso a relevância das palavras e de certos recursos de 

textualização; uma leitura não só de palavras expressas no texto, pois o leitor a partir se seu 

conhecimento prévio realiza inferências ou interpreta os elementos não explicitados no texto 

e, assim, compreende o texto; uma leitura nunca desvinculada do sentido, mesmo que seja 

leitura em voz alta, as orientações para ler com boa pronúncia, ler observando os sinais de 

pontuação devem estar voltadas para a compreensão do texto.  

Com base nas orientações acima, a autora sugere que o professor, ao desenvolver 

atividades a partir do texto, deve primeiro analisá-lo, a fim de compreendê-lo. E para 

compreendê-lo vão sendo ativados os saberes gramaticais e lexicais que são necessários. 

Ocorre, neste caso, uma mudança de foco nos estudos da linguagem que se afasta da 

perspectiva classificatória centrada, apenas, no reconhecimento de nomenclaturas e de 

exercícios de análise morfológica e sintática. Dessa forma, o ensino de Língua Portuguesa 

deve propiciar ao estudante o exercício mais interessante da fala e da escrita, inserindo, 

evidentemente, a escuta e a leitura. No processo de ensino-aprendizagem, as aulas seriam de 

falar, ouvir, ler e escrever textos em Língua Portuguesa, que correspondem à produção e 

compreensão de textos, com suas funções sociais. 

Nesse sentido, Antunes (2005) sugere várias atividades para que o estudante 

desenvolva suas habilidades de falar e ouvir, a saber: contar histórias, inventando-as ou 

reproduzindo-as; relatar acontecimentos; debater, discutir sobre temas diversos; argumentar; 

emitir opiniões; justificar ou defender opções tomadas; criticar pontos de vista de outros; 

colher e dar informações; fazer e dar entrevistas; dar depoimentos; apresentar resumos; expor 

programações; dar avisos, etc.  

Convém destacar, que ouvir o outro é um exercício de ativa interpretação. No entanto, 

o desenvolvimento dessa competência comunicativa não tem ainda a devida atenção na 

escola. 
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No que concerne ao desenvolvimento da competência de escrever foram propostas 

atividades de produção textual, tais quais: convites; avisos; pequenas informações aos pais e a 

outras pessoas da comunidade escolar; cartas: uns aos outros, aos professores, às pessoas da 

escola, do bairro, da cidade, a um jornal, a autoridades locais e nacionais, etc.; pequenas 

narrativas, informações sobre a cidade, o bairro, a escola, lugares visitados, eventos; projetos 

de pesquisa; resultados de consultas bibliográficas, de pesquisas de campo; esquemas, 

resumos, resenhas; relatórios de experiências ou de atividades realizadas; solicitações, 

requerimentos; poemas; mensagens eletrônicas; e outros textos em uso atualmente. É 

interessante que as atividades de produção textual devem ser significativas e desenvolvidas de 

acordo com as habilidades de escrever textos apresentadas pelos estudantes. 

Com relação às atividades de leitura, todos os textos produzidos pelos estudantes são 

sugeridos, além de histórias, com ou sem gravuras e em quadrinhos; fábulas; contos; crônicas; 

editoriais; artigos de opinião; notícias de jornal; poemas; avisos; folhetos; cartazes; adivinhas; 

provérbios populares; mapas, tabelas e gráficos; anúncios e mensagens publicitárias; 

instruções; resumos; lições de outras disciplinas, etc. Nas atividades de leitura é 

imprescindível que o estudante identifique os usos e funções dos gêneros, conforme as 

diversas situações em que acontecem. Além de nas práticas de leitura serem discutidos temas 

locais, para integrar o estudante com a vida de seu meio social. Como enfatiza Antunes (2005, 

p. 119) “[...] sabemos quanto a integração da pessoa em seu grupo social passa pela 

participação linguística, passa pelo exercício da voz, que não deve ser calada, nem reprimida, 

mas, sim, promovida, estimulada e encorajada.[...]” 

Nesse contexto, a autora comenta que o professor de Língua Portuguesa precisa 

comprometer-se com a causa da educação linguística de seus estudantes e conquistar sua 

autonomia didática, por meio de muita pesquisa e reflexão, no sentido de fazer um trabalho 

crítico, diferenciado, que culminará com a formação de leitores que saibam posicionar-se e 

atuar diante das situações diversas. A preocupação com a leitura dos estudantes deve ser de 

todo professor independente da disciplina que lecione, pois suas atividades de ensino 

dependem do convívio com os mais diversos textos.  

Desse modo, Antunes (2009, p.186) comenta que a “[...] leitura propicia o acesso ao 

conhecimento já produzido, a produção de novos conhecimentos, a continuidade e o avanço 

das descobertas científicas e do patrimônio artístico-cultural da sociedade.” É por meio da 

leitura que temos acesso as novas e diferentes informações sobre a história dos homens e suas 

as intervenções sobre o mundo. Além de a leitura proporcionar o contato com o prazer 

estético da criação artística, a partir do convívio com diferentes gêneros literários.  
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A autora lembra que o processo de leitura dos estudantes é de responsabilidade de 

todos os professores independentemente do componente curricular que lecionam, como 

também da família e de outras instituições sociais.  

É imprescindível, pois, que a escola priorize, a partir de políticas educacionais, o 

desenvolvimento de competências em leitura e em escrita. Competência sendo compreendida 

segundo Perrenoud (2000 apud Antunes, 2009) como a capacidade de o sujeito enfrentar as 

mais diferentes situações da vida, mobilizando conceitos, princípios, informações já 

aprendidas. Convém destacar que o desenvolvimento das referidas competências possibilitará 

aos estudantes a intervenção na sociedade em prol do bem coletivo. Nesse caso, evidencia-se 

o processo de leitura plena – do livro e do mundo – aquela que possibilita ao sujeito uma 

visão crítica do mundo e de si mesmo para o exercício da cidadania, que só ocorrerá se a 

escola abrir caminhos ao assumir realmente a sua função educativa. 

Geraldi (2010), ao desenvolver suas pesquisas sobre a leitura e a escrita, tem como 

motivação a seguinte questão: a aprendizagem da língua materna e as contribuições que o 

processo de ensino pode a ela oferecer. O autor comenta que no processo de 

ensino-aprendizagem, em termos de linguagem, não há um único caminho, um único 

currículo. 

 

[...] porque na língua tudo é complexo: aprende-se a língua num processo de 
vai e vem; as reflexões podem ser mais ou menos aprofundadas, dependendo 
crucialmente dos objetivos mais imediatos da construção de compreensões 
ou da elaboração de textos dentro das suas condições discursivas de 
produção. (GERALDI, 2010, p. 9) 
 

Nesse sentido, deve-se considerar que o sujeito que aprende é produtor de 

compreensões e que se constitui, na interação com os outros, a partir da leitura do mundo e da 

leitura da palavra. Assim, as atividades de leitura e a de escrita proporcionam que os sujeitos 

escolarizados compreendam e interpretem o que leem e que sejam capazes de elaborar textos 

adequados às situações em que estiverem envolvidos. Embora o desenvolvimento das 

atividades do ouvir, falar, ler e escrever seja essencial no ensino de língua materna, as 

unidades básicas do ensino serão sempre a leitura, a produção de textos e a reflexão sobre os 

recursos expressivos mobilizados nestas duas atividades, isto é, na leitura e na escrita.  

(GERALDI, 2010, p.101)  

As práticas de produção de textos, de leitura e de reflexão sobre a língua devem ser 

desenvolvidas, conforme Geraldi (2006), a partir do estudo do texto, mesmo que esse estudo 

favoreça o surgimento das emergências dos imprevistos, dos acontecimentos e dos acasos em 
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sala de aula. É por meio dos textos que circulam os valores para que possamos compreender o 

mundo, os homens e suas ações. A leitura crítica do texto nos leva ao inusitado, à reflexão, 

sem que os sentidos se fechem nas leituras prévias e privilegiadas com que os textos têm sido 

silenciados na sala de aula. 

Ao refletir acerca da leitura Geraldi comenta que: 

 

[...] ler não é apenas reconhecer o signo com suas significações do passado. 
Ler é construir uma compreensão no presente com significações que, 
entranhadas nas palavras, são dissolvidas pelo seu novo contexto – que 
incluem também as contrapalavras do leitor [...] (GERALDI, 2010, p.103) 
 

 

Nessa perspectiva, na sala de aula, os sujeitos deveriam ler para construir sentidos 

tornando-se, também, produtores do texto, e não apenas decodificares de signos. Segundo 

Geraldi (2010) a leitura em função de compreensões distintas amplia os horizontes de 

possibilidades humanas. Desse modo, ler e escrever tornou-se, atualmente, uma necessidade 

social para que todos possam ter direito à expressão. 

Desse modo, Geraldi (2003) sugere atividades práticas de leitura de textos a partir da 

concepção de linguagem como forma de interação. Essas práticas envolvem textos curtos, tais 

como: contos, crônicas, reportagens, lendas, notícias de jornais, editoriais, etc.; além de 

narrativas longas como romances e novelas, para as quais as sugestões estarão direcionadas. 

Considerando que as aulas de Língua Portuguesa sejam ministradas em cinco aulas por 

semana, sugerimos que uma aula seja destinada à prática de narrativas longas, como romances 

e novelas, cujos enredos são fundamentais na obra literária. Providenciada a seleção dos 

romances para a atividade de leitura, os estudantes escolherão um dos livros para sua leitura 

individual, que se iniciará na sala de aula e, possivelmente, fora da classe. Poderá ocorrer que 

os estudantes ora se decidem por um livro, ora por outro, porém depois devem ser tomadas 

definições para que a atividade de leitura realmente aconteça. Após explicar aos estudantes 

como a atividade de leitura será desenvolvida e avaliada, o professor não deve fazer nenhuma 

cobrança, tendo em vista que o que se objetiva é desenvolver o gosto pela leitura e não a 

capacidade de análise literária. Dessa forma, a avaliação terá aspecto quantitativo, não 

excluindo o aspecto qualitativo e a possibilidade de análise de uma obra específica.  

 

 

 



75 
 

Segundo Geraldi (2003) deve-se buscar a qualidade da leitura dos estudantes 

associando-se:  

 

[...]a prática constante de ler livros; a seleção de obras inicialmente sem 
nenhum preconceito, mas a cada ano aumentando o número de obras de 
maior qualidade literária; o aprofundamento da análise na leitura de textos 
curtos, feita coletivamente em sala de aula; o estudo coletivo – com análises, 
discussões, júris simulados, etc. – das obras mais procuradas pelos 
estudantes. (GERALDI, 2003, p.61) 

 

Ao desenvolver suas atividades pedagógicas tendo como foco a leitura de livros, o 

professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental – anos finais terá proporcionado aos 

estudantes a leitura de vários romances que irá subsidiá-los nos estudos de literatura ao longo 

do Ensino Médio. 

Geraldi (2003) aborda as possíveis posturas do leitor ante o texto ao destacar a 

leitura – busca de informações; a leitura – estudo do texto; a leitura do texto – pretexto e; a 

leitura – fruição do texto. 

A leitura como busca de informações, cujo objetivo é extrair do texto uma informação, 

não se refere tão somente à leitura de textos de jornais, livros científicos, etc., mas também à 

leitura de textos literários, por exemplo, na leitura de romances podem-se buscar informações 

a respeito do ambiente da época, dos costumes, dos ideais e dos valores das pessoas, etc. Na 

leitura – estudo do texto, por sua vez, o leitor busca identificar a tese defendida no texto; os 

argumentos em favor da tese defendida; os contra-argumentos levantados em teses contrárias; 

coerência entre tese e argumentos. Já a leitura do texto como pretexto leva em consideração 

diversas questões, dentre as quais: pretexto para a produção de outro texto; para escrever uma 

carta ao jornal; para apreender uma estruturação do texto argumentativo; dramatizar uma 

narrativa; ilustrar uma história, etc.. Geraldi (2003) comenta que o texto pode ser pretexto 

para dramatizações, ilustrações, desenhos, produção de outros textos. No que diz respeito à 

leitura – fruição do texto, esta consiste no ler por ler, gratuitamente. Mesmo nesse tipo de 

interlocução desinteressada, os resultados da leitura existem, uma vez que o leitor busca a 

informação pelo prazer gratuito de informar-se. 

De acordo com Geraldi (2003) para que haja o incentivo à leitura é imprescindível que 

a escola por meio de seu projeto educativo proporcione aos estudantes o prazer de ler.  

Ancorados no pensamento bakhtiniano, os pesquisadores mencionados contribuem 

para que os sujeitos da sala de aula – estudantes e professores – tenham acesso aos avanços da 
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investigação científica sobre a linguagem e possam assim, construir o conhecimento em uma 

prática social comprometida com a formação de leitores e de escritores.  

Nesse contexto em que se aborda a formação leitora, a formação crítica do cidadão, 

não poderíamos deixar de destacar, também, o educador Paulo Freire, que falava com 

propriedade sobre ética e cidadania, muito antes de serem tão discutidas. Seu discurso revela 

um desejo intenso de mudança. Segundo Lúcia Fidalgo (2007), aprender a ler para Freire era 

entender as ameaças, perceber as injustiças e desenvolver uma consciência política para que 

se pudesse lutar contra tais ameaças e injustiças.  

 Freire voltava-se para o processo de ensino-aprendizagem de adultos, ou seja, dos 

analfabetos, como forma de incluir politicamente aqueles que não tinham direito ao voto nas 

eleições presidenciais. Assim sendo, os cidadãos se conscientizariam de seu papel na 

construção da sociedade.  

Ferrari (2008) comenta que Freire propôs uma prática de sala de aula que pudesse 

desenvolver a criticidade do estudante, a partir da valorização da sua cultura, buscando 

provocar questionamentos por parte dos discentes. Nesse processo de ensino-aprendizagem 

prioriza-se a busca do universo vocabular do educando e da sociedade na qual ele vive, uma 

vez que esse vocabulário expressa os anseios, as inquietações, as reivindicações dos grupos 

populares. As palavras geradoras, os temas geradores surgem desse universo político-social, 

constituindo o ponto de partida para o estudo e o entendimento do mundo dos educandos. 

Estes refletiam sobre os seus problemas partindo dos temas geradores, o que os levavam a 

posicionar-se sobre tais questões. As questões relacionadas aos temas em discussão são 

exploradas, a fim de que o estudante construa o caminho do senso comum para uma visão 

crítica da realidade. As palavras são construídas pelos jovens ou adultos, com base no seu 

repertório gerador, que sendo debatidas, escritas e faladas, podem transformar a sua 

realidade. Após as discussões dos temas, ocorre a problematização, que é o momento em que 

devem ser sugeridas ações para superação dos impasses. (FERRARI, 2008). 

No seu pensamento pedagógico assumidamente político, o educador considera a 

alfabetização como formadora da cidadania e enfatiza que cidadão significa indivíduo no 

gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que cidadania tem que ver com a condição 

de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão. (FREIRE, 

2001). Para tanto, o estudante precisa aprender a ler a realidade para em seguida poder 

reescrevê-la, transformá-la por meio da prática consciente. 
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Segundo Freire: 

 

[...] a alfabetização tem que ver com a identidade individual e de classe, que 
ela tem que ver com a formação da cidadania, tem. É preciso, porém, 
sabermos, primeiro, que ele não é a alavanca de uma tal formação – ler e 
escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania - , 
segundo, é necessário que a tomemos e a façamos como um ato político, 
jamais como um que fazer neutro. (FREIRE, 2001, p.58)  

 

Nessa perspectiva, a alfabetização de adultos é vista por Freire (2006) como um ato 

político, como um ato de conhecimento e, consequentemente, como um ato criador, cujo 

educando é um sujeito que se assume como um sujeito em busca de. Ler de acordo com Freire 

é interpretar e interferir no mundo pela ação. Além de escrevê-lo, reescrevê-lo num processo 

de libertação.  

Em sua proposta de alfabetização, Freire (2006, p.20) destaca que “[...]a leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 

daquele”. Na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão 

juntas. A alfabetização de adultos comprometida com o processo de aprendizagem da escrita e 

da leitura da palavra, concomitantemente com a leitura e a reescrita da realidade, e a 

pós-alfabetização são práticas impulsionadoras da reconstrução nacional. Para tanto, no 

processo educativo devemos ter, segundo Freire (2006), como questões fundamentais 

definidas a favor de quem e do quê fazemos a educação. 

Pensar a educação como um ato político, como ato de conhecimento, como ato de 

libertação, de acordo com Freire (2006) é ter compromisso com a prática da reconstrução da 

sociedade, ou seja, com a defesa dos interesses do Povo. É buscar uma educação que estimule 

a colaboração, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade dos educandos. 

Ao vislumbrar a reconstrução de um Brasil alfabetizado, de um Brasil em que a ética, 

a justiça, a igualdade social e a solidariedade realmente existam, é imprescindível considerar a 

enorme contribuição da pedagogia de Freire para a educação, para a formação da cidadania, 

notadamente, para a educação dos oprimidos.  

 

 

5.4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VIVENCIADAS COM SUCESSO – VOZES SOCIAIS  

 

Nesse trabalho, em que investigamos as práticas exitosas de leitura no Ensino 

Fundamental, destacamos duas teses, as quais também tiveram como referência o IDEB para 
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definição das escolas públicas que apresentavam bons índices, a fim de serem pesquisadas as 

práticas pedagógicas vivenciadas pelos educadores e estudantes. 

A primeira tese refere-se à pesquisa de doutorado Em que contextos aprenderam a 

ensinar os professores que propiciam aprendizagens pertinentes à alfabetização? 

desenvolvida pela Profa. Dra. Adélia Dieb Ubarana. Esse trabalho teve como objetivo 

investigar, no percurso formativo de professores que conseguem alfabetizar crianças na escola 

pública, contextos por eles percebidos como originários e propiciadores dos modos de ação 

didático-pedagógicos definidores de sua prática exitosa. O referido objetivo foi definido a 

partir da seguinte questão de estudo: quais os contextos do processo formativo do professor 

alfabetizador que atua na escola pública que foram/são constitutivos de uma prática 

propiciadora de aprendizagens dos alunos relativas à alfabetização?  Esse estudo ancorou-se 

em um marco teórico-metodológico multirreferencial que envolveu, de modo especial, a 

abordagem histórico-cultural, o paradigma indiciário e os aspectos das histórias de vida.   

 A investigação de Ubarana (2011) teve como sujeitos três professoras dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental que atuam em três escolas públicas da cidade de Natal – RN. 

Essas escolas foram selecionadas por apresentarem bons resultados, conforme o IDEB. 

Segundo a pesquisadora, foram realizadas múltiplas sessões de entrevistas semiestruturadas, 

nas quais o passado e o presente se entrelaçaram por meio das narrativas. Assim, as 

professoras rememoraram seus percursos formativos e identificaram, no movimento íntimo de 

sua constituição profissional, em que radicam os sentidos que orientam suas práticas e que se 

aproximam de significações sociais relacionadas às teorizações que compõem, atualmente, 

um novo paradigma em relação à alfabetização. 

Nesse sentido, Ubarana (2011) direciona sua pesquisa para dados relativos à 

alfabetização os quais apontam que há crianças que conseguem aprender, ou seja, há escolas e 

professores que conseguem promover aprendizagens, em especial, a da linguagem escrita. Há 

professores que obtêm sucesso no ensino da linguagem escrita, uma vez que as crianças 

conseguem se apropriar, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, de conhecimentos 

básicos relacionados à linguagem escrita. 

Ubarana (2011) compreende que a apropriação de modos próprios de funcionamento 

psíquico – de pensar, sentir, agir – constitui-se como uma conversão de modos sociais em 

modos individuais, como significação – constituição de sentidos em situações de relação 

social.  

Desse modo, o estudo aponta para os contextos de aprendizagem das ações de 

alfabetizar das professoras, a saber: em vivência na infância e vinculados à formação inicial e 
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continuada. A pesquisa revela, pois, que o processo de formação de professor é sempre 

histórico, social, longo, complexo, inacabado e nem precisamente definido. Desse modo, ao 

se buscar compreender a constituição das professoras, torna-se possível sugerir possibilidades 

teóricas de renovação das práticas de formação profissional de professores. 

 A segunda tese diz respeito à investigação da Profa. Dra. Maria Aparecida Pacheco 

Gusmão denominada Uma ação reflexiva sobre o processo de (re)escrita de textos: a prática 

pedagógica de professora Maria. Esse estudo teve como objetivos (i) investigar, na ação 

pedagógica da professora Maria, as atividades sobre o processo de escrita e (ii) interagir com 

a professora, na forma de investigação-ação, a fim de: refletir sobre os procedimentos 

teórico-metodológicos para desenvolvimento da prática reflexiva sobre o processo de 

(re)escrita de textos e intervir na construção de situações didáticas que possibilitassem a 

aprendizagem e desenvolvimento de ações reflexivas no processo de (re)escrita de textos. 

Para que esses objetivos fossem alcançados, houve o compromisso de se estabelecer uma 

comunicação dialógica com a protagonista, proporcionando sessões reflexivas para que ela 

pudesse analisar sua prática.  

De acordo com Gusmão (2010), a ação reflexiva sobre o processo de (re)escrita de 

textos foi o tema norteador do trabalho, a fim de responder a questão de pesquisa proposta: 

como se configuram as ações/reflexões pedagógicas no ensino-aprendizagem de (re)escrita de 

textos nos anos iniciais do Ensino Fundamental em um contexto/processo de transformação 

da práxis docente? A pesquisadora, na busca de uma nova práxis, defende a tese de que as 

ações reflexivas pedagógicas no ensino-aprendizagem da (re)escrita de textos inclui inúmeras 

fases e sofre influências das relações mediadoras dialógicas adquirindo, assim, movimentos 

de rupturas e continuidade na construção de uma nova práxis docente, mais conscientizadora, 

crítica e autônoma. 

Assim sendo, optou-se pelo enfoque de uma vivência de atividades de (re)escrita, em 

que a singularidade da prática profissional se transformasse em um local de produção do 

saber, oferecendo subsídios teóricos e práticos a uma professora, para compreender a natureza 

interativa da linguagem, como espaço de recuperação do sujeito – ser histórico, social e 

cultural.  

O trabalho em questão ocorreu numa sala de aula do 3º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública municipal situada no município de Porções, interior da Bahia. O trabalho 

pedagógico realizado nessa escola municipal diferenciava-se de todas as outras escolas, 

segundo dados do IDEB 2005. O índice do Ensino Fundamental – anos iniciais – obtido pela 
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escola foi o maior, não apenas entre as escolas municipais, mas também entre as escolas da 

região. 

A investigação realizada por Gusmão (2010) se caracterizou como uma pesquisa 

qualitativa, na modalidade da pesquisa-ação e teve como base as abordagens 

teórico-metodológicas da teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin e sociointeracionista de 

Vygotsky. Para a construção dos dados foi aplicado um questionário aberto e realizadas 

entrevistas semiestruturadas, observações com videogravação, análise documental dos textos 

produzidos pelos estudantes e sessões reflexivas.  

A professora Maria, ao revisar sua práxis docente por meio de reflexão sistemática e 

crítica, construiu uma compreensão mais perspicaz do processo de escrita de seus alunos. Na 

ocasião, foram percebidas ações que refletem o racionalismo técnico; ações que refletem uma 

metamorfose emancipatória e ações que refletem a autonomização e conscientização. 

Nesse sentido, a pesquisa de Gusmão (2010) revela que a ação/reflexão sobre o 

processo de (re)escrita de textos possui uma dimensão em níveis crescentes de 

conscientização e autonomia crítica, proporcionando ressignificações sobre a práxis docente.  

Os estudos apresentados direcionam os olhares para o processo de 

ensino-aprendizagem, ou melhor, para os fatores que estão favorecendo o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas exitosas em turmas do Ensino Fundamental nos anos iniciais de escolas 

públicas. Essas escolas foram definidas tendo como fator principal o IDEB. 

 As investigações que tematizam sobre os processos de formação docente específicos 

para a alfabetização e sobre os processos de (re)escrita de textos são relevantes não só para as 

discussões na Academia, mas também para os professores que buscam refletir sobre sua 

atuação e inovar suas práticas pedagógicas.  

Convém destacar que, embora os estudos referidos já tenham como campo de 

pesquisas escolas públicas que apresentam bons índices – IDEB, é imprescindível, ainda, que 

mais pesquisas sejam realizadas tendo como foco o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido com êxito em escolas públicas, a fim de que o conhecimento produzido seja 

socializado entre os educadores, e, possivelmente, vivenciado em outras escolas. 

   Desse modo, a pesquisa que ora apresento sobre as Práticas exitosas de leitura no 

Ensino Fundamental: vozes sociais de professores e de estudantes tem muito a contribuir, 

haja vista que se trata de um estudo realizado em escolas públicas, cujo olhar está voltado 

para as boas práticas de leitura vivenciadas no Ensino Fundamental nos anos finais. 

Percebe-se que as pesquisas da literatura mencionadas neste capítulo estão direcionadas ao 
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Ensino fundamental nos anos iniciais, por isso faz-se necessário adentrar o universo das 

práticas pedagógicas do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. 

O Ensino Fundamental é o alicerce da Educação Básica, cujos fundamentos refletirão 

na Educação Superior, na Educação Profissional e Tecnológica e na formação cidadã. Nesse 

sentido, o Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, constitui-se em um campo 

de pesquisa inesgotável, tendo em vista que as pesquisas devem acompanhar o contexto 

social, histórico, econômico e político, que está em permanente transformação, o que implica 

transformações também no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o contexto da 

educação pública no Brasil ainda é deveras problemático e criticado por não oferecer, em 

geral, uma formação adequada, o que instiga os pesquisadores a conhecê-lo cada vez mais e a 

contribuir para a melhoria deste quadro. Sendo assim, a pesquisa em questão busca colaborar 

para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira mais eficaz, considerando que 

oferece subsídios para que os professores aprimorem sua prática pedagógica, bem como para 

que todos os segmentos da escola também reflitam e possam se envolver de forma 

responsável no processo educativo. 

No próximo capítulo, buscamos elucidar as vozes sobre o ensino da leitura presentes 

nos documentos oficiais, por meio da análise da Resolução nº 07/2010-CNE/CEB que dispõe 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove), bem como 

da análise dos Projetos Político-Pedagógicos da escola estaduais pesquisadas. 
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6 AS VOZES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS NO TOCANTE À LEITURA 

 

 

A leitura é fundamental pra mim, pois ela abre nossas 
mentes para um outro mundo. Um escritor expressou 
muito bem ao  diser que ‘A leitura é ver o que antes não se 
via’. E é a porta para o nosso futuro. 

Estudante C27. 
 

 

 Buscamos, neste capítulo, elucidar as vozes dos documentos oficiais no que se refere à 

leitura a partir de posicionamentos presentes na Resolução nº 07 de 14/12/2010, que fixa 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, bem como nos 

Projetos Político-Pedagógicos das escolas estaduais investigadas. Nesse estudo, as vozes 

sociais ou línguas sociais são compreendidas, segundo Faraco (2010, p. 56) com base no 

pensamento bakhtiniano, como posições socioaxiológicas, ou seja, como complexos 

semiótico-axiológicos com os quais os sujeitos dizem o mundo.   

 

 

6.1 RESOLUÇÃO Nº 07 DE 14/12/2010 – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

 

 De acordo com o Art. 2º da Resolução nº 07/2010-CNE/CEB, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos reúnem princípios, 

fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as 

políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações 

curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e dos projetos político-pedagógicos das escolas  (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2010). 

 A resolução em questão traz como principal fundamento a oferta do Ensino 

Fundamental como um direito público subjetivo de cada um e a garantia de tal oferta a todos 

como dever do Estado e da família. O Estado deve garantir a oferta do Ensino Fundamental 

público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção.  
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 Nesse sentido, o Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, deve 

assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura 

imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade.  

O documento em referência preconiza em seu Art. 5º: 

 

O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, 
constitui o fundamento maior destas Diretrizes. A educação, ao proporcionar 
o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos 
civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um 
direito social, e possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens sociais e 
culturais. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p.1) 

  

 Nos enunciados, as orientações presentes na resolução em análise estão voltadas para 

o desenvolvimento de um processo educativo comprometido com a formação dos estudantes 

para e com cidadania. Dessa forma, percebemos, no Art. 5º, posicionamentos no que se refere 

à educação como direito humano que objetiva tornar os estudantes críticos, reflexivos, cientes 

de seus direitos e deveres. Assim, os estudantes poderão ter autonomia e condições de se 

posicionarem ante situações conflituosas geradas pelo poder econômico, político e social.  

A escola tem, pois, o desafio de formar leitores e escritores que tenham condições de 

conviver e viver melhor. Para tanto, diversas práticas de leitura precisam ser vivenciadas 

durante o desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

Nesse sentido, as diretrizes curriculares em análise norteiam o processo de 

ensino-aprendizagem, considerando a leitura e a escrita como práticas sociais imprescindíveis 

à inclusão na sociedade.  

No Art. 6º (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010), são apresentados os 

princípios norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas, os quais serão 

adotados pelos sistemas de ensino e pelas escolas, a saber: 

� Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade 

humana, os quais contribuem para combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceito. 

� Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao 

bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da 

redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais, dentre outros. 

� Estéticos: do cultivo da sensibilidade e da racionalidade; do enriquecimento das 

formas de expressão e do exercício da criatividade; da valorização das diferentes 

manifestações culturais, especialmente, a da cultura brasileira.  
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Diante desses princípios, podemos entender que a Resolução nº 07/2010-CNE/CEB 

propõe que o Ensino Fundamental esteja voltado para a formação de sujeitos menos 

dependentes do poder econômico e político. A formação para o exercício da cidadania poderá 

ocorrer por meio da leitura. Assim, o ensino de leitura na escola, a partir de práticas de leitura 

desenvolvidas pelo professor de forma dialógica, na interação com seus estudantes torna-se 

fundamental à referida formação.  

A partir dos princípios elencados e em consonância com o Art. 22 e o Art. 32 da Lei 

nº 9.394/96 – LDB (BRASIL, 1996), o Art. 7º traz os objetivos previstos para o Ensino 

Fundamental, cujas propostas curriculares buscam assegurar ao estudante a formação comum 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. Desse modo, para a segunda etapa da Educação Básica, são relacionados os 

seguintes objetivos:  

 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das 
artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – a aquisição de conhecimento e habilidades, e a formação de atitudes e 
valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo; 
IV – o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 2)  

 

Podemos observar, a partir dos enunciados expressos no Art. 7º, que todo o 

direcionamento do processo educativo conduz para a formação cidadã dos estudantes. Nos 

posicionamentos subjacentes aos incisos que se referem aos objetivos para o Ensino 

Fundamental, podemos perceber que o ensino da leitura é condição essencial para que esses 

objetivos sejam almejados. A leitura torna-se necessária em todo o processo de 

ensino-aprendizagem, principalmente porque buscamos proporcionar ao estudante a 

construção de uma visão crítica do mundo. 

Convém destacar que na Resolução nº 07/2010-CNE/CEB, entende-se o currículo do 

Ensino Fundamental como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e 

saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados. Esse currículo 

exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, considerando os 

modos de ser e de se desenvolver dos estudantes nos diferentes contextos sociais 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 
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Nessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar devem ser 

elaborados pelas escolas, conforme a proposta do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, por 

meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. Nesses documentos, o 

estudante, centro do planejamento curricular, será considerado como sujeito que constrói 

sentidos à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia.   

Assim sendo, na resolução em referência que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 anos, podemos perceber que os enunciados apontam que na 

organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares deve prevalecer 

como objetivo no processo de ensino-aprendizagem a formação do estudante para o exercício 

da cidadania. Para tanto, a escola deve ter o estudante como foco do processo educativo e 

deve assumir o seu papel político de tornar esse discente participante ativo do grupo social ao 

qual pertence. Isso ocorrerá no processo de ensino-aprendizagem por meio das diversas 

práticas de leitura que serão desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou fora dela. 

Ademais, podemos perceber que, no Art. 5º e no Art. 7º, o ensino da leitura encontra-se 

subjacente ao que está preconizado. 

Nesse contexto, o ensino da leitura permeia toda a Resolução nº 07/2010-CNE/CEB, 

pois esse é condição primordial para que tenhamos um Ensino Fundamental que assegure o 

ingresso, a permanência e o sucesso na escola. 

 

 

6.2 PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

  

 De acordo com o que foi mencionado, a Resolução nº 07/2010-CNE/CEB destaca que 

o currículo do Ensino Fundamental requer a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) pelas escolas, o qual resulte em ações integradas que assegurem a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, isto é, na dimensão cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural. Assim sendo, nesse item, direcionamos o nosso 

olhar para os PPP das escolas estaduais pesquisadas, a fim de elucidar as vozes sociais sobre o 

ensino da leitura presentes nesses projetos. 

 Nesse sentido, a LDB – Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996, p.5) que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional – preconiza em seu Art. 12, inciso I, que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Assim, a escola deverá 

refletir sobre a sua função e seus objetivos educacionais, por meio de discussões com a 
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participação da comunidade escolar, a fim de construir e implementar o seu Projeto Político-

Pedagógico. Convém destacar que, na LDB, o legislador ora emprega, em seu texto, a 

terminologia proposta pedagógica (Art. 12 e 13), ora projeto pedagógico (Art. 14) ao se referir 

ao Projeto Político-Pedagógico, documento de reflexão nessa sessão 6.2. 

 No período de análise dos PPP, encontrava-se em vigor a Resolução nº 02/2008 – 

CEE/RN (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RN, 2009), a qual foi revogada 

pela atual Resolução nº 01/2013 - CEE/RN (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

RN, 2013), publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de setembro de 2013, que dispõe 

sobre os atos normativos para funcionamento das instituições de educação básica, educação 

profissional técnica de nível médio e dá outras providências. A resolução em questão 

compreende, em seu Art. 15, o Projeto Pedagógico que se constitui em instrumento de análise 

e acompanhamento da realidade funcional da instituição. O inciso V do referido artigo traz os 

itens que precisam ser contemplados, pela escola, na elaboração do PPP, a saber: 

apresentação, identidade institucional, missão educativa e função político-social, visão de 

futuro, objetivos educacionais, fundamentos teóricos, diretrizes curriculares, procedimentos 

metodológicos, acompanhamento e avaliação. 

A construção do PPP pela escola não deve ocorrer apenas em virtude das exigências 

da legislação educacional vigente, mas também para proporcionar um momento ímpar para se 

definir a identidade da escola e nortear o seu trabalho pedagógico, a partir da contribuição de 

todos os envolvidos com o processo educativo. De acordo com Veiga: 

 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com interesses reais e 
coletivos da população majoritária.  (VEIGA, 1996, p.13)   

  

Sendo assim, o projeto é político, uma vez que a escola assume o compromisso de 

formar cidadãos participativos, responsáveis e críticos. Além de ser político, o projeto é 

também pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, define ações educativas com vistas 

ao cumprimento dos propósitos e intencionalidades da escola. 

 Para Padilha (2003), o PPP da escola compreende um processo de mudança e de 

antecipação do futuro que estabelece princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor 

organizar, sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola. Sua dimensão 

político-pedagógica pressupõe uma construção participativa que envolve ativamente os 
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diversos segmentos escolares, ou seja, professores, equipe de direção, equipe pedagógica, 

estudantes, pais e a comunidade como um todo. 

 Nessa perspectiva, a escola, na construção do PPP, deve ser o espaço público, onde o 

debate dialógico-reflexivo aconteça, para que se reveja o instituído que é a sua história, o 

conjunto dos seus currículos e dos seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e 

externos e o seu modo de vida para, a partir do instituído, instituir novos sentidos para a 

organização do trabalho pedagógico considerando o que foi realizado pela comunidade 

escolar (GADOTTI, 2006). 

 Segundo Veiga e Resende (2008), há dois momentos, interligados pela avaliação, na 

elaboração do PPP: o da concepção e o da execução. No que se refere à concepção, um PPP 

deve apresentar as seguintes características:  

a) ser um processo participativo de decisões; 

b) preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que 

desvele os conflitos e as contradições; 

c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre seus 

agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e 

coletivo; 

d) conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer do 

trabalho educativo voltado para uma realidade específica. 

A execução de um PPP, conforme a mesma autora: 

a) nasce da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos 

problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem; 

b) é exequível e prevê as condições  necessárias ao desenvolvimento e à avaliação; 

c) implica  a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola;  

d) é construído continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando 

ambos numa interação possível. 

A escola é responsável pela construção, execução e avaliação do PPP. Para tanto, é 

imprescindível que ocorram reflexões sobre a concepção da educação e sua relação com a 

sociedade e a escola e, consequentemente, sobre o homem a ser formado e sobre a cidadania e 

a consciência crítica. Desse modo, Veiga e Resende (2008) destacam três atos 

interdependentes no processo de construção do PPP:  

a) o ato situacional descreve a realidade na qual é desenvolvida a ação e nos leva a 

questionar como compreendemos a sociedade atual; qual é a realidade de nossa escola em 

termos legais, históricos, pedagógicos, financeiros, administrativos, físicos e materiais e de 
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recursos humanos; quais são os dados demográficos da região em que se situa a escola; qual é 

a população-alvo da escola; qual é o papel da educação/escola nessa realidade, dentre outras 

questões. 

b) o ato conceitual refere-se à concepção de sociedade, homem, educação, escola, 

currículo, ensino e aprendizagem e nos leva a refletir sobre que tipo de estudante queremos 

formar; para qual sociedade; o que significa ser uma escola voltada para a educação básica; 

que experiências queremos que nosso estudante vivencie no dia-a-dia de nossa escola; quais 

as decisões básicas referentes ao que, para que, e a como ensinar, articulados ao para quem; e 

o que significa construir o PPP como prática social coletiva.  

c) o ato operacional diz respeito a como realizar nossa ação. Requer a tomada de 

decisão de como vamos atingir nossas finalidades, objetivos e metas. Decisões que levam às 

medidas de ação coletiva, a partir de algumas indagações, a saber: Como redimensionar a 

organização do trabalho pedagógico? Qual o tipo de gestão? Quais as ações prioritárias? Qual 

o papel específico de cada membro da comunidade escolar? De que recursos a escola dispõe 

para realizar o seu projeto? Quais os critérios para a organização e a utilização dos espaços 

educativos? Qual a relação entre o pedagógico e o administrativo, no processo de gestão? 

Os atos mencionados associados aos movimentos avaliativos são relevantes no 

processo de construção e execução do PPP, uma vez que norteiam o caminho proporcionando 

reflexões e ações necessárias ao êxito do processo educativo. Entende-se a avaliação como 

responsabilidade coletiva e surge da necessidade de se conhecer a realidade escolar, a fim de 

compreender as causas de existências dos problemas e de se buscar soluções (VEIGA; 

RESENDE, 2008). Dessa forma, o PPP é um documento que está em um processo 

permanente de construção-reconstrução, ou seja, num constante movimento avaliativo, tendo 

em vista as mudanças que ocorrem no contexto socioeducacional. 

É imprescindível que a comunidade escolar questione o trabalho pedagógico e 

contribua, para que a escola tenha condições de formar leitores que cada vez mais construam 

conhecimentos científicos, sociais e tecnológicos produzidos historicamente, e que conheçam 

seus direitos e deveres de cidadão. Para tanto, são necessários debates, reflexões, estudos, 

disponibilidade de tempo, os quais ocorrerão por meio do compromisso assumido pela 

comunidade escolar por ocasião do processo de construção e execução do PPP.  Assim, faz-se 

necessário que a escola, por meio de seus sujeitos, se organize e construa um projeto 

educacional, o qual tem que ser participativo, para ser a verdadeira identidade da escola.  

Nessa perspectiva, passamos a tecer considerações sobre os Projetos 

Político-Pedagógicos das escolas estaduais investigadas, com o intuito de elucidar as vozes 
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sociais sobre o ensino da leitura presentes nos referidos documentos. Ressalte-se que os 

diretores das escolas estaduais em questão foram eleitos. A investidura nesse cargo tem 

duração de dois anos, com direito a uma reeleição, conforme estabelecido na Lei 

Complementar nº 290, de 16 de fevereiro de 2005, a qual dispõe sobre a democratização da 

gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Norte e dá 

outras providências (RIO GRANDE DO NORTE, 2005). 

Os Projetos Político-Pedagógicos construídos pelas escolas nas quais a pesquisa 

ocorreu encontram-se bem elaborados, refletindo o compromisso dessas instituições 

educacionais com o desenvolvimento de uma educação voltada para a formação do 

estudante-cidadão. Cada PPP traz a história, os objetivos e as peculiaridades de sua escola, 

porém, esses documentos também apresentam afinidades, ou seja, pontos convergentes no que 

se refere às práticas pedagógicas desenvolvidas, à postura ante o processo educativo e à 

gestão. Assim sendo, o nosso olhar na análise dos documentos em questão foi direcionado 

para os pontos em comum, que representam o diferencial dessas escolas.   

Uma das escolas pesquisadas inicia a apresentação do PPP enfatizando que os amantes 

da música apreciam a beleza ressoante da sinfonia que ecoa de uma orquestra afinada, assim 

como a comunidade escolar sente-se feliz em realizar o seu trabalho educativo em um espaço 

onde predomina o espírito coletivo. Dessa forma, o PPP nasceu como uma composição que 

traduz em sua essência um sentimento de pertença, que vai além da mera obrigatoriedade para 

atender aos preceitos legais. Podemos perceber, nessas palavras iniciais, o quanto a 

comunidade escolar é sensível à arte literária e vivencia a poesia no cotidiano, além de 

valorizar o diálogo, a parceria e a responsabilidade no que concerne ao processo educativo. 

No PPP, há referências de que muitas dificuldades surgiram no processo de sua 

elaboração, porém todos buscaram possíveis soluções, a fim de que os objetivos da etapa de 

ensino oferecida pela escola – Ensino Fundamental – fossem alcançados. Desse modo, a 

aprendizagem, denominada no documento como composição sonora, ocorrerá deixando os 

educadores felizes ao vivenciarem esse bonito espetáculo. 

A caracterização e o diagnóstico das escolas apontam que duas oferecem o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio e uma escola oferece o Ensino Fundamental. Cada escola 

apresenta em média uma matrícula anual de 520 estudantes, procedentes da zona urbana e da 

zona rural, distribuídos no turno matutino, vespertino e noturno. Os estudantes são filhos de 

funcionários públicos estaduais e municipais, agricultores e pecuaristas, oleiros, comerciantes, 

pedreiros, ambulantes, aposentados, dentre outras profissões.  
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 Considerando a sua responsabilidade social e o espaço escolar propício à realização 

de objetivos e sonhos, as escolas têm como missão promover a formação humana e científica 

dos estudantes, com vistas a sua inserção na sociedade, e como visão de futuro ser escola de 

referência para a comunidade pelo trabalho pedagógico, humano e administrativo realizado. 

As finalidades da Educação Básica e os objetivos do Ensino Fundamental estão em 

consonância, respectivamente, com o Art. 22 e 32 da LDB – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996). 

Assim sendo, as escolas buscam desenvolver um trabalho pedagógico que envolve atividades 

culturais, sociais e esportivas, buscando êxito para o processo de ensino-aprendizagem. 

Os PPP elaborados expõem um plano com metas e ações, a fim de atingir os objetivos 

propostos. Nessa sessão, as vozes sobre o ensino da leitura se fazem presentes, quando se 

busca diversificar metodologias para tornar a aprendizagem participativa, crítica e criativa, a 

partir de ações, tais como: oportunizar às crianças diversos tipos de leitura criando o momento 

da leitura em sala de aula; promover atividades em grupos, visando à socialização de 

conhecimentos e experiências; promover empréstimos de livros por meio dos serviços da 

biblioteca; oportunizar a leitura de jornais, revistas, histórias em quadrinhos, poemas, contos, 

dentre outras; elaborar projetos pedagógicos para serem realizados com os estudantes. Tais 

ações fazem com que os estudantes vivenciem a leitura por meio das diversas atividades 

desenvolvidas pela escola, como por exemplo, as semanas literárias.  

Dentre várias ações, as escolas realizam encontros/palestras periodicamente com os 

pais, buscando mais integração desses no conhecimento do trabalho pedagógico desenvolvido 

e, consequentemente, no acompanhamento da aprendizagem dos filhos. As escolas também 

promovem a interação entre pais, professores, estudantes e funcionários por meio de 

encontros ministrados por convidados da comunidade sobre relacionamento humano. Essas 

ações são positivas, tendo em vista que, com a presença e o acompanhamento dos pais, os 

estudantes tornam-se mais responsáveis e envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O 

processo educativo passa a ser responsabilidade de todos.  

As atividades pedagógicas desenvolvidas fundamentam-se na compreensão de que a 

escola precisa acompanhar o ritmo da humanidade, proporcionando a sintonia entre a 

preservação das culturas e o exercício de igualdade de direitos e deveres. A escola precisa 

fazer com que o estudante aprenda, argumente, pesquise, faça articulações entre os 

conhecimentos e a realidade e seja responsável por sua vida e por sua Terra. Podemos 

perceber, pois, que a escola está planejada para propiciar, ao estudante, aprendizagens, por 

meio de práticas de leitura voltadas para a compreensão da cidadania como participação social 

e política, adotando atitudes de solidariedade, cooperação e respeito ao outro. 
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Convém destacar que os PPP, conforme consta nos documentos, são avaliados 

periodicamente, por exemplo, ao final de cada semestre letivo, com a participação de toda a 

comunidade escolar. No que concerne à avaliação da aprendizagem dos estudantes, as escolas 

a compreendem como um ato reflexivo sobre a prática pedagógica. O processo avaliativo é 

orientado por processo diagnosticador, mediador e emancipador, devendo ser realizado de 

forma contínua e cumulativa, conforme Portaria nº 1033/2008-SEEC/RN (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). 

Para que as ações planejadas sejam concretizadas com êxito, as escolas têm a 

preocupação de promover seminários, palestras, estudos, a fim de que os seus segmentos 

possam construir novos conhecimentos e participar das ações educativas.  

O processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido pelas escolas considerando a 

interação entre os componentes curriculares e a realidade atual. Sendo assim, nos PPP, 

percebe-se que os conteúdos estão sendo trabalhados a partir de dramatizações de histórias 

lidas ou ouvidas, de contos; cantigas de roda; estabelecimento de relações entre as ideias 

presentes nos textos e experiências de vida; discussões sobre semelhanças e diferenças entre 

os bairros, cidades; reflexões sobre as funções e a prática social da leitura (informar, entreter, 

emocionar, anunciar, convencer, dentre outras.); debates sobre desemprego, violência, drogas, 

prostituição, saúde, educação, manifestações culturais rurais e urbanas; pesquisa acerca dos 

alimentos, sua importância ao organismo mediante sua composição, reconhecendo-os como 

fontes de energia para o crescimento e saúde do corpo; orientações para o relacionamento 

fraterno na família, na escola e na sociedade, etc. Essas atividades pedagógicas são 

desenvolvidas por meio de aulas expositivas, aulas passeio, exibição de filmes, produção de 

textos, trabalhos em grupos, pesquisas, debates, semanas literárias, seminários, etc.. Há, 

portanto, todo um trabalho pedagógico direcionado para o incentivo à leitura. 

Ante o exposto, podemos observar que as vozes sobre o ensino da leitura se fazem 

presentes ao longo dos PPP, haja vista que as escolas assumem um comportamento 

diferenciado no que diz respeito ao pensar e agir coletivamente, buscando os caminhos 

possíveis para oferecer uma educação em que os estudantes tenham condições de exercer seus 

direitos e deveres de cidadão.  

As vozes sobre as práticas de leitura emergem, principalmente, por ocasião dos 

objetivos propostos e das atividades pedagógicas expressas no documento, as quais estão 

voltadas para favorecer ao estudante momentos de leituras, de discussões, de reflexões a partir 

de propagandas, histórias em quadrinhos, charges, poemas, romances, etc. 
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A partir das vozes presentes nos PPP, podemos explicitar que a gestão das escolas é 

atuante enquanto integrante dos Órgãos Colegiados, isto é, Conselho de Escola e Conselho de 

Classe, além de interagir buscando melhorias, com Órgãos do Sistema Estadual de Ensino, a 

fim de garantir o bom funcionamento das instituições. Uma das instituições ressalta o 

relevante trabalho das equipes de direção, supervisores, professores e líderes dos Conselhos 

de Classe, que se reúnem em Assembleias para discutirem sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas para, logo após, sugerirem ações que aprimorem o processo de 

ensino-aprendizagem.     

As escolas pesquisadas têm uma postura educacional diferenciada, uma vez que sua 

gestão pedagógica é caracterizada por um trabalho de fortalecimento das relações entre 

estudantes/professores/funcionários/família em prol do êxito no processo de 

ensino-aprendizagem. Êxito esse que só ocorrerá à proporção que os educadores tiverem 

compreensão de quão relevante e responsável é o seu papel no processo de formação 

educacional de crianças, jovens e adultos. Por isso, é importante que o espírito 

coletivo-reflexivo acerca do ato pedagógico seja vivenciado nas instituições educacionais.  

Portanto, percebemos, por meio da análise dos PPP, que esses documentos norteiam o 

caminho que as escolas seguem para desenvolver suas atividades pedagógicas e 

administrativas. Os PPP sistematizam o planejamento participativo definindo as ações 

educativas a serem realizadas, cujas atividades objetivam a formação de leitores e escritores 

que integrem a sociedade, vislumbrando melhores condições de vida. A escola como local 

privilegiado para a construção de conhecimentos tem muita responsabilidade na formação 

escolar e cidadã dos estudantes, priorizando o seu desenvolvimento cognitivo, social e 

político, possibilitando, pois, a formação de atitudes éticas e o respeito aos valores e à prática 

da cidadania. 

Dedicamos o capítulo seguinte à compreensão dos posicionamentos expressos nos 

enunciados dos professores, dos estudantes e das equipes de direção e pedagógicas das três 

escolas estaduais, a fim de explicitar as práticas exitosas de leitura vivenciadas no Ensino 

Fundamental. 
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7 PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: VOZES SOCIAIS 

 

 

A professora incentiva a leitura, ela faz pequenos recitais na 
própria sala de aula, ela também incentiva a construir redações 
e apresentações pra toda a sala. A leitura e apresentação poética 
é na minha opinião a mais preciosa porque ela nos revela fatos 
mais coerentes com a vida atual. 

Estudante C14 
 

 

Organizamos este capítulo em função dos três principais momentos vivenciados, a 

saber: aplicação de questionários com professores e estudantes, observação em sala de aula e 

encontros dialógicos com as equipes de direção e pedagógica de cada escola. As seções 7.1 e 

7.2 apresentam, a partir dos questionários, a análise dos posicionamos dos professores e dos 

estudantes no que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, especificamente, no que concerne 

ao ensino da leitura. Na seção 7.3, são explicitados os conhecimentos construídos a partir das 

aulas observadas. Na seção 7.4, são abordados os posicionamentos construídos a partir dos 

encontros dialógicos. 

  

 

7.1 VOZES SOCIAIS DOS PROFESSORES 

 

Como já referenciamos, as professoras assim designadas P1, P2 e P3 responderam a 

um questionário com cinco questões abertas identificadas de 01 a 05. As respostas das 

professoras são o ponto de partida para a compreensão dos seus posicionamentos, a fim de 

responder às questões propostas neste trabalho. 

 

� Questão 01: Para você, o que significa ensinar Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental? 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Quadro 7.1 – Posicionamentos dos professores no que se refere à questão 01. 

Professor Posicionamentos 

P1 Ensinar Língua Portuguesa no Ensino Fundamental requer uma constante 

busca de inovação, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade. Em 

face dessa realidade, é necessário se buscar metodologias que levem o aluno a 

ser crítico, a desenvolver habilidades leitoras que permitam a interpretação dos 

diversos tipos de textos.  

P2 Vejo o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, no qual se 

privilegia a leitura e a escrita, primordial ao crescimento intelectual e, por 

conseguinte, condicionador do sucesso do educando. É nesse período que os 

hábitos propiciadores do avanço cognitivo são cristalizados e que o leitor mais 

amadurecido adentra os conhecimentos do Ensino Médio com mais 

profundidade, maior visão de mundo e melhor interpretação da sociedade. 

Então, o ensino de Língua Portuguesa é o construir alicerces firmes, que farão 

o educando pleno nas atividades sociais, profissionais e culturais que a 

sociedade almeja. 

P3 Momentos de satisfação e ao mesmo tempo de muita responsabilidade, pois a 

língua identifica um povo no seu fazer cotidiano. 

 

Na primeira questão, os posicionamentos de P1 revelam que para ensinar Língua 

Portuguesa, cujo objetivo principal é a formação de leitores críticos, o professor deve estar 

bem informado, buscando inovações e metodologias adequadas e eficazes. Podemos encontrar 

esta mesma perspectiva de ensino nos posicionamentos de P2, os quais apontam para a 

relevância do ensino de Língua Portuguesa à vida do estudante no que se refere ao seu 

desenvolvimento intelectual e, consequentemente, ao desenvolvimento de suas atividades 

sociais e profissionais. Além disso, P2 destaca que o Ensino de Língua Portuguesa é o alicerce 

ao estudante do Ensino Fundamental para ter acesso ao Ensino Médio com conhecimentos 

que o levem a compreender com clareza a sociedade em que vivemos. Já P3 enfatiza a sua 

satisfação e responsabilidade ao ensinar a Língua Portuguesa, que faz parte de nossas vidas e 

nos identifica. A Língua Portuguesa é vida, pois está dentro e fora das instituições 

educacionais, sendo enriquecida e transformada cotidianamente. 

Assim sendo, compreendemos que ensinar Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 

para essas professoras significa comprometer-se com a causa, ou seja, com a educação dos 

estudantes voltada para a formação escolar e para a vida. Reportando-se a Antunes (2005), 
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percebemos que essas professoras estão envolvidas no processo de transformação da 

sociedade, com entusiasmo e responsabilidade, buscando por meio do ensino de Língua 

Portuguesa caminhos possíveis com vistas à formação cidadã dos jovens. 

 

� Questão 02: Durante as aulas de Língua Portuguesa, que atividades as quais 

incentivam/envolvem a leitura são desenvolvidas? Quais as que você considera 

mais relevantes para formação dos estudantes enquanto cidadãos críticos? 

Justifique sua resposta. 

 

Quadro 7.2 – Posicionamentos dos professores no que se refere à questão 02. 

Professor Posicionamentos 

P1 Durante as aulas de Língua Portuguesa são desenvolvidas atividades de leitura 

coletiva, textos variados, vídeos, slides, momentos de leitura fora da sala de 

aula, discussões grupais, contato com diferentes gêneros textuais, atividades 

escritas, manuseio de livros, e, além da sala de aula, contato com os alunos por 

meio das redes sociais, muitas vezes utilizando a linguagem correta, retirando 

os vícios da escrita virtual.  

P2 Procuro trabalhar com diversidades de gêneros textuais, principalmente, nesse 

momento, sensibilizando e mostrando que ler não só nos traz conhecimentos, 

mas também pode nos encantar, rever conceitos, refletir e até discordar. Para 

mim, é relevante o trabalho com encontro de gêneros e tipos textuais, sempre 

no sentido de explorar ideias, discussões em prol de valores positivos para o 

indivíduo e a sociedade. Por exemplo: um conto pode trazer discussões acerca 

de problemas sociais ou comportamentais (teor argumentativo), extrapolando 

para uma leitura mais abrangente, mais centrada na realidade social. Uma 

prática que gostaria de enfatizar é o Projeto Poesia e Canção, que procuramos 

trabalhar a sensibilidade estética e o gosto pelo poema. Associando à música, 

fazendo um encontro entre as letras, a melodia e os poemas da nossa literatura. 

P3 Textos reflexivos no início das aulas (vídeos, música e outros); 

� Leitura de textos do livro didático; 

� Leitura coletiva e individual; 

� Leitura de livros paradidáticos-projeto mediadores de leitura. 

Os textos reflexivos no início das aulas são relevantes na construção da crítica. 

 



96 
 

Nos enunciados de P1 são elencadas, de forma genérica, várias atividades 

desenvolvidas no que concerne às práticas de leitura, tais como: leitura coletiva, discussões 

grupais, momentos de leitura na sala de aula, vídeos, dentre outras. Embora P1 não tenha feito 

referência às atividades de leitura consideradas mais relevantes para a formação do estudante, 

podemos observar que práticas de leitura ocorrem tanto na sala de aula como fora da sala de 

aula. 

Nos posicionamentos de P2, observamos o intuito de se trabalhar a leitura a partir da 

diversidade de gêneros textuais, a fim de sensibilizar o estudante para que ele perceba que o 

ato de ler nos proporciona conhecimentos e reflexões, levando-nos também a um estado de 

encantamento. P2 ressalta a importância de se trabalhar com diversos gêneros textuais, 

desenvolvendo atividades de leitura que favoreçam a exploração de ideias e as discussões 

sobre os problemas sociais. Além disso, por meio do Projeto Poesia e Canção, P2 busca o 

desenvolvimento da sensibilidade estética associando o poema à música. Vivenciar práticas 

de leitura a partir de textos da esfera literária é um fator relevante para o processo de 

ensino-aprendizagem, pois além de propiciar reflexões sobre as ideias do texto, também 

possibilita aos estudantes o contato com a arte da palavra. Como afirma Antunes (2009, 

p.198) “A leitura é fundamental, ainda, na educação da pessoa para a afetividade, para o 

desenvolvimento da sensibilidade artística e do gosto estético. [...]” 

Em P3 encontramos, de forma sucinta, as atividades que são realizadas, a saber: 

leituras reflexivas de textos do livro didático e de livros paradidáticos.  

Dessa forma, as práticas de leitura são diversificadas e estão voltadas tanto para o 

desenvolvimento do estudante no que diz respeito ao pensar de modo reflexivo quanto à 

estética e ao encantamento das ideias do texto. Assim, as professoras estão desenvolvendo 

atividades de leitura, que se inserem nas sugestões de Antunes (2005) que se iniciam com 

todos os textos produzidos pelos estudantes e prosseguem com as fábulas, contos, poemas, 

notícias de jornal, artigos de opinião, dentre outras. Como destaca Geraldi (2010, p.140) “[...] 

Privilegiar o estudo do texto, em sala de aula ou em outros espaços, é aceitar o desafio do 

convívio com a instabilidade, com um horizonte de possibilidades de dizer [...]”. É 

imprescindível, pois, que o estudo do texto seja o princípio para o desenvolvimento das 

atividades de leitura, de produção de textos e de reflexão sobre a língua.  

Nesse sentido, Bakhtin (2010) comenta que o texto é ponto de partida, é a realidade do 

pensamento e das vivências. O texto é, pois, ponto de partida para o desenvolvimento das 

atividades discursivas, ou seja, para o desenvolvimento das práticas de leitura durante as aulas 

de Língua Portuguesa.  
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� Questão 03: No desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, você se norteia 

pelas Matrizes de Referência que apresentam os tópicos ou temas com descritores 

que indicam as habilidades de Língua Portuguesa a serem avaliadas na Prova 

Brasil? Justifique sua resposta. 

 

Quadro 7.3 – Posicionamentos dos professores no que se refere à questão 03. 

Professor Posicionamentos 

P1 Tendo em vista que esse é o primeiro ano lecionando no 9º ano, ainda não 

disponho de muitos conhecimentos acerca da Prova Brasil. No entanto, irei me 

atualizar sobre as Matrizes de Referência para que eu possa desenvolver temas 

presentes e que nortearão os alunos para que obtenham êxito.  

P2 Sim. Procuro trabalhar as diversidades e explorar tópicos e temas com os 

referidos descritores, uma vez que eles nos orientam o que explorar, o que 

verificar, o que focalizar. Isso ocorre por meio de uma escolha de livro 

didático com textos que também privilegiem esses descritores, bem como 

aplicação de simulados na mesma situação do descritor. De certa forma, isso 

direciona “olhares” tanto dos alunos, como também de nós, professores. 

P3 Sim. Quando estamos analisando os textos, nos preocupamos em entender as 

informações explícitas e implícitas dos mesmos, bem como sua marca 

linguística. 

 

Nos posicionamentos de P1, percebemos que esta não tem, ainda, conhecimentos 

acerca das Matrizes de Referência que apresentam os tópicos ou temas com descritores que 

indicam as habilidades de Língua Portuguesa a serem avaliadas na Prova Brasil. Porém, P1 

está disposta a buscar essas informações, a fim de orientar os estudantes para que obtenham 

bons resultados na sua vida escolar. 

Podemos perceber, a partir das afirmações de P2, que as Matrizes de Referência 

mencionadas são conhecidas pela professora. Esse sujeito desenvolve suas atividades 

pedagógicas explorando os temas e aplicando os simulados mediante os descritores propostos 

nas Matrizes. Segundo P2 “isso direciona olhares dos alunos e dos professores”. Dessa forma, 

entendemos que P2 já tem leituras, informações, conhecimentos sobre as Matrizes de 

Referência de Língua Portuguesa que são avaliadas na Prova Brasil. 

P3 não enuncia com clareza se as atividades pedagógicas desenvolvidas são norteadas 

ou não pelas Matrizes de Referência em questão. No entanto, ao se posicionar fazendo 
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referência a sua preocupação com as informações explícitas e implícitas e com as marcas 

linguísticas ao analisar os textos, percebemos que há leituras superficiais acerca das Matrizes 

citadas. 

Nesse sentido, podemos observar que as Matrizes de Referência de Língua Portuguesa 

precisam ser discutidas, estudadas de forma mais sistemática pelos professores em encontros 

pedagógicos, uma vez que trazem o referencial curricular do que será avaliado em cada 

disciplina e ano escolar, informando as competências e habilidades esperadas dos estudantes 

na Prova Brasil. 

Com os conhecimentos ampliados, os professores poderão reorientar seu trabalho 

pedagógico, bem como avaliar e fazer intervenções no processo de ensino-aprendizagem a 

partir das Matrizes de Referência, tornando o processo educativo cada vez mais exitoso. 

 

� Questão 04: Quais as concepções de linguagem e de leitura que fundamentam a sua 

prática pedagógica? Comente sua resposta. 

 

Quadro 7.4 – Posicionamentos dos professores no que se refere à questão 04. 

Professor Posicionamentos 

P1 A linguagem trabalhada no cotidiano da sala de aula é a interacionalista, em 

que há mediação do conhecimento, a troca de experiência, o conhecimento 

prévio, a leitura de mundo de cada aluno. Quanto à concepção de leitura, 

trabalha-se a perspectiva dialógica, na qual o diálogo, a interação possibilita a 

constante busca pelo conhecimento. 

P2 Vivemos numa época em que linguagem e leitura estão em toda parte. Quando 

abrimos MSN, Skype, Orkut, Facebook, Outdoors nas ruas, sites, enfim, toda a 

gama de informações nos cerca em todos os lugares se configura em 

linguagem e, por sua vez, em leituras diversas. Assim, trabalho com o 

pensamento de quebrar os preconceitos, estando-se abertas, linguagem e 

leitura, para às múltiplas possibilidades que ambas apresentam, segundo suas 

configurações, momento, interpretação e aplicação em vários ambientes 

sociais de interação e comunicação. 

P3 A linguagem é vista como expressão do pensamento e sentimento que habita 

em cada indivíduo. A leitura é o olhar para a linguagem tornando o texto vivo. 
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Ao definirmos os objetivos de nossa aula, bem como os conteúdos, os procedimentos 

metodológicos e o processo avaliativo, estamos ancorados, de forma consciente ou intuitiva, 

numa concepção de linguagem. Segundo Travaglia (1997) o modo como o professor concebe 

a linguagem altera em muito o como se estrutura o trabalho em termos de ensino. Eis o 

motivo pelo qual elaboramos a questão 04 que ora passamos a comentar. 

Diante dos enunciados de P1, podemos compreender que o seu fazer pedagógico é 

norteado pela concepção de linguagem como forma de interação e pela concepção dialógica 

de leitura. Como afirma P1, é desenvolvido um trabalho “em que há a mediação do 

conhecimento, a troca de experiência, a leitura de mundo de cada um”, enfim um processo de 

interação em busca do conhecimento.  

Considerando as informações obtidas num diálogo informal com P1, por ocasião da 

visita à escola para a aplicação dos questionários e para a observação em sala de aula, bem 

como a partir de sua formação acadêmica em Pedagogia, entendemos que os princípios 

teóricos acerca das concepções de linguagem e de leitura mencionados remetem à educação 

dialógica numa perspectiva freiriana. Nesse sentido, os dizeres de P1 apontam para uma 

educação em que há relação dialógica entre o professor e o estudante num processo de 

construção coletiva, a partir dos conhecimentos prévios de cada estudante e de sua visão de 

mundo. 

Em P2 não estão explicitadas as concepções de linguagem e de leitura. No entanto, o 

sujeito faz referências de que “a linguagem e a leitura estão em toda parte”, isto é, estão 

presentes na nossa vida. Logo após, enfatiza que trabalha com o objetivo de superar 

preconceitos de tal forma que linguagem e leitura devem ser vivenciadas de acordo com o 

contexto social, com os momentos de interação.  

Mesmo sem ter abordado ou ter clareza, de forma sistemática, sobre concepções de 

linguagem e de leitura que direcionam a sua prática docente, podemos compreender, a partir 

dos posicionamentos desse professor, que suas atividades pedagógicas estão voltadas para a 

realidade, para a vida. Isto é, apesar de P2 não ter explicitado as concepções de linguagem e 

de leitura que fundamentam sua prática, seus dizeres sugerem que o fazer pedagógico de P2 

está ancorado na concepção de linguagem como interação e na concepção de leitura como 

prática dialógica. 

Nos posicionamentos de P3, temos “a linguagem vista como expressão do pensamento 

e sentimento que habita em cada indivíduo”. A seguir, o professor aborda que “a leitura é o 

olhar para a linguagem tornando o texto vivo”.  
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Embora seja apresentada uma concepção de linguagem que ilumina os estudos 

tradicionais, em que a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização 

apenas uma tradução (TRAVAGLIA, 1997), no enunciado posterior observamos que leitura e 

linguagem estão imbricadas proporcionando vida ao texto. Isso nos remete a pensar a 

linguagem enquanto atividade, enquanto vida. 

Considerando o posicionamento acerca da leitura e a observação realizada em sala de 

aula, entendemos que P3, na prática docente, considera os sujeitos socialmente situados 

concretos e históricos, enfim, estudantes leitores do mundo, o que favorece significativamente 

para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra. Como enfatiza Geraldi (2010), o sujeito 

que está aprendendo é um sujeito falante, que tem sua história e seus objetivos. Esses fatores 

relacionados aos estudantes são considerados pela professora P3 durante o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Assim sendo, as respostas atribuídas por P1, P2 e P3 revelam que há fragilidades no 

que diz respeito a um conhecimento mais elaborado sobre os princípios teóricos que norteiam 

a sua prática pedagógica, mesmo atuando de forma adequada e exitosa em sala de aula.  

Nesse contexto, é imprescindível que cursos de formação continuada sejam oferecidos 

com mais frequência pelos órgãos competentes, além de cursos em nível de mestrado sejam 

ofertados no interior do Estado para os professores que lá residem, pois a prática, como 

destaca Antunes (2005), será mais eficiente quando fundamentada num corpo de princípios 

sólidos e objetivos.   

 

� Questão 05: O livro didático de Língua Portuguesa é utilizado nas aulas de leitura? 

Quais são os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas? 

 

 

Quadro 7.5 – Posicionamentos dos professores no que se refere à questão 05. 

Professor Posicionamentos 

P1 O livro didático é utilizado nas aulas de leitura, como também com outras 

leituras atrativas que se enquadram nos temas propostos. Os procedimentos 

metodológicos se dão através de leituras coletivas e individuais, interpretações 

orais e escritas, discussões, dramatizações, reescritas, paródias, cartazes, 

slides, dentre outros. 
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P2 Sim. Trabalhamos com a leitura individual ou partilhada, depois com 

discussões acerca dos textos, e com respostas das questões que são discutidas 

por meio da exposição das respostas dadas, sempre procurando valorizá-las. 

As respostas dadas nem sempre são concordantes com as respostas que se 

encontram no livro do professor. 

P3 Sim. Consideramos os textos dos livros didáticos interessantes e envolventes. 

As leituras dos textos são feitas de forma coletiva e compartilhada. 

 

Nos posicionamentos de P1, P2 e P3, percebemos que o livro didático de Língua 

Portuguesa é utilizado durante as aulas, nas quais são desenvolvidas atividades de leituras 

individuais e coletivas e discussões sobre os textos.  

Convém destacar que P1 faz referência às dramatizações, reescritas e paródias como 

algumas das práticas de leitura realizadas a partir das leituras no livro didático. Em P2, 

percebemos um trabalho que proporciona ao estudante, a partir do estudo do texto, reflexões e 

respostas que poderão estar ou não em consonância com as respostas que se encontram no 

livro do professor. Isso tem implicações positivas no que diz respeito à formação de leitores, 

pois incentivam os estudantes a se posicionarem ante as ideias do texto. 

Nesse sentido, as respostas das três professoras apontam que os procedimentos 

metodológicos adotados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas são 

procedimentos que os demais professores já conhecem. A esse respeito, Geraldi (2010, p.81) 

observa que “[...] o novo não está no que se diz, mas no surgimento do já dito que se renova, 

que é outro e que vive porque se repete.” Assim, o que faz o diferencial nas aulas de Língua 

Portuguesa é a forma como as atividades são trabalhadas, conduzidas, ou seja, as aulas são 

desenvolvidas com objetivos definidos e com a atenção das professoras buscando envolver 

todos os estudantes no processo de ensino-aprendizagem..    

Os posicionamentos de P1, P2 e P3 nas respostas das cinco questões abertas revelam 

que, para esses professores, ensinar Língua Portuguesa requer compromisso, 

responsabilidade, busca por novos conhecimentos, enfim, satisfação. São desenvolvidas 

atividades diversas no que se refere às práticas de leitura voltadas para a formação do leitor 

reflexivo, inclusive, com compreensão de textos do livro didático. 

No entanto, observamos que ainda há uma carência com relação à fundamentação 

teórica que subjaz à prática docente no ensino de Língua Portuguesa. De acordo com as 

respostas obtidas na questão 04, os conhecimentos sobre as concepções de linguagem e de 

leitura não foram abordados com clareza. Ademais, nos posicionamentos dos professores no 
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que se refere à questão 03, percebemos a ausência de estudos acerca das Matrizes de 

Referência que apresentam os tópicos ou temas com descritores que indicam as habilidades de 

Língua Portuguesa a serem avaliadas na Prova Brasil. Tais matrizes deveriam ser discutidas 

de forma mais sistemática pelos professores, pelos supervisores, enfim, por todos aqueles que 

estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Em ocorrendo estudos sobre a teoria, a 

prática, ou seja, as atividades pedagógicas que já estão sendo desenvolvidas de forma 

adequada nas aulas de Língua Portuguesa, irão favorecer cada vez mais o processo de 

aprendizagem no que concerne à formação de leitores e escritores. 

 

 

7.2 VOZES SOCIAIS DOS ESTUDANTES 

 

Conforme explicitado, 102 estudantes responderam a dois questionários: o primeiro, 

com cinco questões abertas e o segundo questionário composto por seis questões fechadas. 

Assim sendo, passamos a analisar as cinco questões abertas e, logo após, as seis questões 

fechadas. 

A análise de cada questão aberta se inicia com a pergunta tal como proposta nos 

questionários aplicados. Em seguida, apresentamos algumas vozes dos estudantes reveladas 

nos enunciados respondidos. Logo após, iniciamos a análise das vozes sociais. À medida que 

diferentes posicionamentos emergiam, os mesmos iam sendo agrupados em diferentes 

categorias. Vozes idênticas reveladas a partir de enunciados de estudantes diferentes foram 

contabilizadas, de forma que os posicionamentos são elencados em ordem decrescente de 

ocorrência, o que significa que o primeiro item apresentado é o mais mencionado pelos 

estudantes. 

 

� Questão 01: Comente sobre a importância da disciplina Língua Portuguesa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Creio que, a língua portuguesa tem grande importância. Não só na escola, e sim na sociedade. 
Se a pessoa teve um bom ensino em português, certamente irá saber se expressar melhor, 
visando o bom entendimento. 

Estudante A6. 

A disciplina de Língua Portuguesa é muito importante porque nos ensina a escrever e a falar. 
Estudante A27. 
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Na primeira questão, os enunciados dos estudantes apontam que a disciplina Língua 

Portuguesa é relevante, tendo em vista que os proporciona: 

� ler melhor, compreender;  

� escrever corretamente; 

� falar corretamente; 

� uma formação escolar mais consistente; 

� o desenvolvimento do processo de comunicação, ou seja, de interação social; 

� conhecimentos para o futuro; 

� conhecimentos para aprovação no vestibular; 

� aprovação em concursos e inserção no mercado de trabalho; 

� conhecimentos para ter uma profissão; 

� formação de cidadãos melhores; 

� aplicação das normas gramaticais; e 

� conhecimentos e leituras para o Ensino Médio. 

Os posicionamentos revelam que os estudantes do 9º ano têm clareza de quão 

importante é estudar Língua Portuguesa, a fim de que possam construir conhecimentos para a 

sua vida escolar, acadêmica, profissional e social. Os posicionamentos estão elencados em 

ordem decrescente do número de citações pelos estudantes. De acordo com as vozes dos 

estudantes, a leitura e a escrita assumem um lugar de destaque no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que foram os itens mais mencionados.  

Nesse sentido, é imprescindível que os estudantes tenham cada vez mais ciência de 

que ler, escrever, falar e ouvir são processos que se estabelecem de interação social com o 

outro. A esse respeito, Faraco e Castro (2000) comenta que o professor de linguagem deve 

Na minha opinião a disciplina Língua Portuguesa é de tamanha importância em nossas vidas 
porque com ela aprendemos a falar corretamente, escrever corretamente. 

Estudante B3. 

A Língua Portuguesa é muito importante além de influenciar no nosso futuro aprendemos sobre 
como escrever se estamos escrevendo certo ou errado, pontuações enfim tudo o que precisamos 
para fazer qualquer tipo de texto (crônicas, história em quadrinhos, narração e etc.). E garantir 
vagas em faculdades e escolas. 

Estudante C15. 
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privilegiar não só o contato do estudante com a leitura e a produção de textos, como também 

fazer dessa leitura e dessa produção uma relação linguística viva. 

 

� Questão 02: Durante as aulas de Língua Portuguesa são desenvolvidas atividades 

que incentivam/envolvem a leitura? Que atividades são essas? Quais as que você 

considera mais relevantes para a sua formação enquanto cidadão(ã) crítico(a)? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, exercícios, seminários, interpretação de textos, entre outros, mais o que mais é relevante 
para mim é a interpretação dos textos, pois se interpretamos é sinal que aprendemos. 

Estudante A16. 

Sim, textos populares com personagem que chama atenção de nós jovens, peças de teatro, 
projetos com poesia e música para incentivar a leitura, a leitura de livros e peças de teatro, pois 
interpreta com mais clareza a realidade do mundo de hoje. 

Estudante B4. 
 

Sim. Textos, debates, contos, projetos envolvendo leitura e música, pesquisas e dinâmicas para 
que toda a turma se entrose. 

Estudante B6. 

Sim. Durante as aulas são desenvolvidas várias atividades que incentivam a leitura como por 
exemplo encenações na qual a sala sempre participa; a semana literária, na qual não só a sala 
participa mas a escola toda; leitura e compreensão de texto; atividades de leitura na internet, 
recitais e outros. A semana literária e a leitura e compreensão de texto. A semana literária pois 
aprimora nossos conhecimentos ano passado por exemplo estudamos alguns escritores do RN 
como Deífilo Gurgel e textos que envolvem nossas vidas em geral com os pais parecem ter sido 
feito para nós. 

Estudante C15. 

Sempre são desenvolvidas atividades que despertam a leitura, como: entrelaçar cultural para os 
pais, pesquisa sobre vários gêneros textuais, atividades com leitura e interpretação de textos, 
pesquisa sobre a vida de escritores importantes, etc. 

Estudante C27. 
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Os posicionamentos dos estudantes revelam que, durante as aulas de Língua 

Portuguesa, são desenvolvidas as mais variadas atividades que incentivam/envolvem a leitura. 

Dentre as mais mencionadas, temos: 

� Leituras e exercícios de compreensão textual; 

� Leitura de poemas; 

� Organização e apresentação de seminários a partir de pesquisa de textos; 

� Leitura de textos do livro didático; 

� Produção textual; 

� Debates; 

� Organização e apresentação de dramatizações; 

� Pesquisas sobre temas atuais; 

� Visitas à biblioteca para escolha de livros; 

� Leituras e exercícios de compreensão a partir de letras de músicas; 

� Recitais; 

� Leituras e exercícios de compreensão a partir de textos da esfera jornalística; 

� Organização e participação na Semana Literária; 

� Leitura e exercícios de compreensão de contos e crônicas; 

� Leitura e exercícios de compreensão de charges e gibis; 

� Compreensão a partir de vídeos assistidos na telessala; 

� Produção de livros; 

� Leitura e compreensão de textos obtidos da internet. 

 

Desse modo, nas turmas de Língua Portuguesa investigadas, os estudantes vivenciam 

as mais diversas práticas de leitura, o que favorece, de forma significativa, os resultados 

exitosos no processo de ensino-aprendizagem. 

Os enunciados analisados mostram ainda que os estudantes consideram essas práticas 

importantes para sua formação enquanto cidadãos críticos, uma vez que proporcionam: 

ampliação de conhecimentos sobre a sociedade atual; desenvolvimento da leitura e da escrita; 

conhecimentos sobre a cultura e a literatura no estado do RN e no Brasil; conscientização 

ambiental; preparação para enfrentar os desafios da vida; conhecimentos sobre a cultura de 

outros países e preparação para o mercado de trabalho. 

Ante o exposto, podemos compreender que os estudantes estão cientes de que a leitura 

exerce um papel fundamental na sua formação escolar e na sua vida. Isso é resultado das 

diversas atividades discursivas, ou seja, pedagógicas que são desenvolvidas na interação entre 



106 
 

professores e estudantes, considerando a linguagem como atividade, como ação. A esse 

respeito, Faraco (2010, p.120), com base em Bakhtin, comenta que “a linguagem verbal não é 

vista primordialmente como sistema formal, mas como atividade, como um conjunto de 

práticas socioculturais”. 

 

� Questão 03: A temática dos textos estudados em sala de aula está em sintonia com 

o mundo em que você vive? Comente sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, fala sobre a poluição no mundo e também sobre cidadania. 
Estudante A21. 

Sim, sempre falamos sobre o que está acontecendo no mundo lá fora, como o aquecimento 
global e etc. 

Estudante A33. 

Sim. Os textos trabalhados falam sobre meio ambiente, juventude, drogas, nos mostra que 
temos que ir em frente, persistir para realizar um sonho, trabalhamos a arte das cores, das 
formas, música, notícias, poesias, fatos reais entre outros. 

Estudante B3. 

Sim, os poemas que criamos referente a natureza, textos sobre a discriminação e bullyg e 
projetos desenvolvidos na escola (Poesia e canção, O amor o astro rei da vida). 

Estudante B4. 

Sim. Nos livros didáticos os textos são sobre as drogas, bulling, gravidez na adolescência, etc. 
Estudante C14. 

Sim. Os temas retratam: a juventude, o meio ambiente, a luta pelos nossos objetivos, drogas, 
violência, os sentimentos das pessoas, a arte de se expressar, música, notícias e poemas. 

Estudantes B6. 

Sim, os textos estudados são referentes aos dias atuais: desmatamento, política, temas 
ecológicos, Aids, etc. 

Estudante B21. 



107 
 

 

 

 

 

 

Podemos perceber, a partir dos enunciados expressos nessa questão, que as temáticas 

discutidas em sala de aula estão em sintonia com o mundo atual, tendo em vista que os textos 

abordados envolvem fatos, acontecimentos que ocorrem na vida dos estudantes. As vozes dos 

estudantes ainda revelam a diversidade de temas que são debatidos a partir dos textos, dentre 

os quais podemos elencar: 

� bullying, drogas, religião, adolescência, obesidade; 

� desmatamento, ecologia; 

� preconceito, racismo, deficientes; 

� violência; 

� gravidez na adolescência; 

� amor, romance, namoro; 

� política; 

� poluição, meio ambiente, aquecimento global; 

� relações familiares, comportamento humano; 

� abuso sexual; 

� AIDS; 

� prostituição, doenças; 

� amizade, casamento. 

 

Esses temas, segundo os enunciados, são discutidos a partir de textos obtidos do livro 

didático, da internet, de fábulas, de contos, além de filmes que os estudantes assistem na 

telessala. 

Pode-se perceber que os temas mencionados pelos estudantes são de interesse da 

sociedade, sendo alvo recorrente de reportagens nos diversos meios de comunicação. Desse 

modo, os temas discutidos estão coerentes com o atual contexto socioeconômico e político. 

A discussão de temas tão significativos, a partir de atividades de leitura e de 

compreensão de textos, aumenta o conhecimento e a percepção do mundo, instigando o 

estudante a confrontar ideias e valores. Desse modo, propicia-se a formação de cidadãos 

éticos, dotados de valores e capacidade crítica. 

Sim. A professora sempre procura falar sobre assuntos que nos interessa sobre violência, 
gravidez na adolescência, política, drogas, etc. 

Estudante C27. 
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Assim sendo, compreendemos que as práticas de leitura são desenvolvidas a partir da 

concepção de linguagem como forma de interação, considerando os enunciados no mundo da 

vida. Bakhtin (1992 apud Geraldi, 2010, p.141) afirma que “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.”  

� Questão 04: Na sua escola, há algum incentivo à leitura? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sim. Existe alguns dias exposições de livros no pátio da escola. 
Estudante A14. 

Sim. Por parte dos professores, eles nos incentivam a ler, tem uma biblioteca na escola com 
vários livros a nossa disposição. 

Estudante A27. 

Sim. Visita a biblioteca de quinze em quinze dias, passeios nos quais visam o estudo e nesse 
passeio a escola dá total apoio (transporte, professores, guias), Semana literária e texto em 
geral. 

Estudante C15. 

Sim, temos nossa biblioteca e sempre a alguma exposição com os livros para nos mostrar a 
importância da leitura. Além disso, o incentivo dos professores na sala de aula. 

Estudante A30. 

Sim, pois os incentivos tanto dos professores, das diretoras e até mesmo dos nossos pais é o que 
não falta. 

Estudante C16. 

Sim. Quando o professor necessita de algum tipo de material ou uma aula diferente a gestão está 
sempre dando o apoio e o auxílio para que possa se realizar o planejado. 

Estudante B6. 

Sim. A leitura na escola é muito priorizada pelos professores e gestores. A biblioteca está 
sempre disponível para quem quer pegar um livro; projetos como o da professora que 
insentivam os alunos a recitarem poemas e falarem sobre o amor através do canto e da poesia. 

Estudante B17. 

Sim, a professora é a mais incentivante juntamente com os outros funcionários, bibliotecária, 
diretora, vice-diretora, etc. durante as aulas acontece atividade que estimula o aprendizado da 
língua portuguesa. 

Estudante B20. 
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Os posicionamentos dos estudantes revelam que as bibliotecárias, os diretores, os 

vice-diretores, os supervisores e, especialmente, os professores, incentivam a leitura por meio 

de: 

� empréstimos de livros na biblioteca; 

� disponibilização de biblioteca para estudos e pesquisas; 

� promoção de Semana Literária com a participação dos pais; 

� apoio dos diretores para a realização de passeios, trabalhos, atividades; 

� projetos envolvendo poesias, musicais e recitais; 

� exposições de livros no pátio da escola; 

� leitura e compreensão textual; 

� aquisição de novos livros e exposições; 

� leituras no livro didático; 

� organização de peças teatrais a partir de livros; 

� promoção de debates sobre livros do acervo da biblioteca; 

� seminários; 

� orientações para leitura de livros, revistas e jornais; 

� produção de poemas; 

� atividades desenvolvidas na sala de informática; 

� palestras; 

� carrinho de leitura. 

Compreendemos, pois, que os docentes e as equipes de direção e pedagógicas das 

escolas pesquisadas vivenciam o processo educativo a partir de um projeto pedagógico que 

consiste num trabalho coletivo, ou seja, num trabalho em que há o envolvimento dos 

segmentos da escola com atividades que priorizam a aprendizagem dos estudantes no que se 

refere à formação de leitores.  

Como afirma Antunes (2009), devemos e podemos promover a conversão da escola 

em favor da leitura. Para tanto, é imprescindível que a construção de conhecimentos e o 

Sim, tem a semana literária que acontece todos os anos trabalhos de pesquisa na biblioteca e 
muito mais. 

Estudante C36. 

Sim. Há a semana literária, o recital todo ano, empréstimos de livros, aulas reservadas à leitura, 
palestras, etc. 

Estudante C24. 
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acesso a ele seja prioridade para a escola, assim como a ampliação das competências dos 

sujeitos, a qual contribui para que os sujeitos intervenham positivamente na direção do bem 

coletivo. 

 

� Questão 05: Enquanto estudante de Ensino Fundamental, aponte o que você acha 

que falta nas aulas de Língua Portuguesa, no que diz respeito às práticas de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos estudantes respondeu que nas aulas de Língua Portuguesa não há 

necessidade de que sejam acrescentadas novas atividades. Os demais sugerem que ocorram 

mais aulas de campo, aulas passeio; mais projetos envolvendo peças teatrais, poesias e 

músicas; e mais leituras de livros e produções de textos. 

Assim sendo, os estudantes do 9º ano estão satisfeitos com as atividades pedagógicas 

desenvolvidas durante as aulas de Língua Portuguesa. Isso favorece o processo de 

aprendizagem, além de incentivar o estudante a permanecer na escola.  

Para mim as aulas estão ótimas. 
Estudante A32. 

Do meu ponto de vista, não falta nada temos praticado muito leitura. 
Estudante A15. 

Somente aulas passeio que estimula o aluno a aprendizagem. 
Estudante B17. 

Aulas de campo com direito a leituras, poesias, peças de teatro e etc. 
Estudante B27. 

Pra mim não falta nada nas aulas, pois são interessantes. 
Estudante C13. 

Na minha opinião não falta nada nas aulas. 
Estudante C27. 

Peças teatrais entre os alunos. 
Estudante C24. 
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Nesse contexto, os estudantes, sujeitos leitores, percebem-se como sujeitos sociais, os 

quais vivenciam práticas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa a partir da linguagem viva, 

da linguagem do mundo da vida. Percebemos que a linguagem é trabalhada enquanto 

atividade relacionada ao mundo da vida, o que propicia o envolvimento e o interesse dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa perspectiva, Oliveira (2009a, p.7), com base em Bakhtin, ressalta que “a 

concepção de linguagem dos autores do Círculo implica a ideia de uma ação orientada sempre 

axiologizada, emergindo entre os seres humanos que percebem, compreendem e avaliam os 

acontecimentos à sua volta”.  

Nessa seção em que estamos refletindo a partir dos posicionamentos dos estudantes 

sobre as práticas de leitura no Ensino Fundamental, passamos a analisar as seis questões 

fechadas que constam no segundo questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.1 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 01 

  

Os resultados apresentados no gráfico, o qual foi construído a partir dos enunciados 

dos estudantes, demonstram que os professores trabalham o texto de forma coerente com os 

propósitos da escola, que é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores.  

Com base nos resultados dessa questão fechada 01 e nas respostas da questão aberta 

03 no que diz respeito às temáticas discutidas, percebemos que as professoras, ao discutirem 

as possíveis opiniões diferenciadas nos textos, priorizam a construção crítica do sentido do 

texto, com reflexões acerca da diversidade de opiniões, o respeito à opinião do outro, o 
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combate à discriminação, os direitos e deveres dos cidadãos, enfim, as professores buscam, no 

processo de ensino-aprendizagem, fortalecer a noção de cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.2 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.3 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 03 

 

A leitura entendida como processo de construção de sentidos ressignifica 

posicionamentos, conforme práticas sociais, do leitor frente ao texto e ao mundo. Além disso, 
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traz liberdade e realização ao ser humano, enquanto cidadão ciente dos seus direitos e 

deveres. 

Nessa perspectiva, nas respostas das questões fechadas 02 e 03, que estão sendo 

analisadas simultaneamente, percebemos que o livro didático é utilizado com frequência em 

sala de aula e que os professores exigem que os exercícios de leitura e compreensão textuais 

sejam respondidos. Tal atitude das professoras se constitui num fator relevante no que diz 

respeito à formação escolar dos estudantes e aos resultados exitosos nas avaliações realizadas, 

uma vez que possibilita ao estudante exercitar a palavra, tornando-o capaz de refletir e 

transformar suas ideias. Dessa forma, as professoras assumem, de fato, o seu papel no 

processo de ensino-aprendizagem, isto é, no processo de construção de conhecimentos.   

Convém destacar ainda que o livro didático é um material pedagógico de produção de 

conhecimentos. Nesse sentido, é importante que o professor sempre o utilize consciente de 

que a leitura é um ato de posicionamento político diante do mundo e que interfere no 

comportamento do leitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.4 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 04 
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Gráfico 7.5 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 05 

 

Analisaremos, simultaneamente, as respostas às questões 04 e 05, as quais estão 

relacionadas. 

Ante as respostas da quarta pergunta, podemos perceber que grande parte dos 

estudantes das turmas pesquisadas (47%) declara que lê todos os dias; 26% dos estudantes 

leem uma vez por semana e os demais leem uma vez por mês ou raramente. 

As respostas à questão 05 apontam que 48% dos estudantes raramente visitam a 

biblioteca; 43% visitam a biblioteca uma vez por semana ou mais de uma vez por mês e 7%, 

quase todos os dias. Vale salientar que há um percentual considerável de estudantes que 

raramente vão à biblioteca, apesar de as instituições educacionais desenvolverem um trabalho 

pedagógico permanente de incentivo à leitura e de incentivo de visita de estudantes à 

biblioteca. 

Tradicionalmente, o ambiente adequado para a prática da leitura é a biblioteca. 

Entretanto, com a popularização do acesso aos recursos tecnológicos, o meio virtual tem se 

tornado o ambiente preferencial para a prática de leitura, especialmente pelos jovens. Essa 

possível migração da leitura em material impresso para a leitura no meio digital pode ser 

percebida por meio das vozes dos estudantes, pois declaram que leem com frequência, 

conforme o gráfico 7.4, apesar de não visitarem assiduamente a biblioteca, como aponta o 

gráfico 7.5. 

Convém destacar, ainda, que vários estudantes declararam que possuem livros 

adquiridos pelos pais, o que viabiliza a prática de leitura em suas residências. Nesse sentido, o 
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referido índice de 48% não interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem, haja 

vista que são desenvolvidas atividades de leitura em sala de aula, semanas literárias, além de 

diversos projetos pedagógicos. 

 

Gráfico 7.6 - Posicionamentos dos estudantes no que se refere à questão 06 

 

Observamos, no gráfico da questão 06, que publicações eletrônicas (revistas, jornais e 

blogs) e livros diversos são as leituras preferidas pelos jovens que cursam o 9º ano do Ensino 

Fundamental. A seguir, temos como prediletas as leituras de romances, poesias, revistas, 

gibis, jornais, bíblia, comédias, mangás e manuais de aparelhos eletrônicos. 

Os dados revelam que os jovens estudantes estão vivenciando práticas de leitura tanto 

no universo tecnológico quanto no universo tradicional dos livros impressos. Sendo assim, 

eles são capazes tanto de estar num ambiente virtual, interagindo, se comunicando e, portanto, 

construindo sentidos; quanto de saborear o prazer de uma boa leitura folheando os livros. 

Ante as análises das vozes dos professores e dos estudantes, explicitamos as mais 

diversas práticas de leitura vivenciadas pelos estudantes do Ensino Fundamental, tais como: 

leitura e exercícios de compreensão textual, entrevistas, recitais, canções, dramatização, 

organização e apresentação de seminários a partir de pesquisa de textos com temas atuais, 

leitura e compreensão de textos do livro didático, produção textual, leitura e compreensão de 

poemas, contos, crônicas, charges, gibis e reportagens, discussões de vídeos assistido na 

telessala, leitura e compreensão de textos obtidos da internet, debates, dentre outras.  

Nesse universo de práticas de leitura, percebemos que nas atividades discursivas 

desenvolvidas no ambiente educativo, ou seja, na sala de aula ou extraclasse, os textos da 
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esfera literária são os mais trabalhados, pois leitura, exercícios de compreensão e produção de 

textos a partir de poemas e contos são recorrentes em sala de aula. Além disso, os estudantes 

participam de projetos promovidos pela escola, dentre os quais temos as semanas literárias e 

os concursos literários que envolvem canções, dramatizações, recitais, produção de poemas, 

de um jornal escolar e de livros.     

 Convém destacar que, os dizeres dos professores revelam que ensinar Língua 

Portuguesa requer compromisso, responsabilidade, satisfação e ética, além de princípios 

teóricos mais fundamentados, os quais tornam a prática pedagógica cada vez mais eficiente. 

Para tanto, os professores têm o intuito de sempre buscarem novos conhecimentos a partir de 

sua participação em programas de formação continuada e/ou dar prosseguimento a sua 

formação acadêmica por meio de cursos de pós-graduação relacionados à sua área de atuação. 

Ante o exposto, podemos perceber que o ensino de Língua Portuguesa, por meio das 

práticas de leitura desenvolvidas, está comprometido com a formação de leitores críticos que 

tenham ciência das desigualdades sociais e que possam, como afirma Geraldi (2010), 

construir-se como cidadão participativo. A escola é uma das instâncias públicas de uso da 

linguagem, onde os estudantes podem construir conhecimentos necessários à participação no 

processo de transformação da sociedade, diante de tantas injustiças e desigualdades sociais.  

     

 

7.3 AULAS OBSERVADAS 

 

Nessa pesquisa, conforme mencionado, foram aplicados os questionários com os 

professores e os estudantes, bem como observada uma aula hora/relógio em cada turma de 9º 

ano de Língua Portuguesa das escolas estaduais investigadas. 

Nesse sentido, explicitaremos, a seguir, informações que foram construídas a partir da 

observação da aula ministrada de cada professora. 

No dia 19 de março de 2012, observei a aula de Língua Portuguesa ministrada por P1, 

que revisou e rediscutiu com os estudantes o texto Mulheres na Indústria, que consta na 

revista Quatro Rodas, datada de junho de 2008. P1 foi interagindo com os estudantes e 

explicando, por meio de slides, o que é uma reportagem, qual é o seu objetivo, quais os 

elementos necessários para a produção de uma reportagem. Além disso, P1 questionou os 

estudantes sobre a diferença entre notícia e reportagem, destacou qual é a linguagem utilizada 

nas reportagens, dentre outras atividades. 
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Este texto da esfera jornalística serviu como texto motivador para as pesquisas sobre 

reportagens diversas e posterior apresentação por meio de seminários. Os grupos foram 

organizados e foram distribuídas várias temáticas, a partir das quais cada grupo definia o que 

gostaria de pesquisar.  

 P1 dialogava com a turma e questionava quais reportagens foram pesquisadas. Logo 

após, a professora convidou os estudantes do grupo 1 para iniciar as apresentações dos 

seminários. Este grupo fez uma abordagem sobre a adolescência e o uso de drogas e depois 

convidou um policial militar que desenvolve atividades no Programa Educacional de 

Resistência às Drogas - PROERD para ser entrevistado. O PROERD é um programa de 

caráter social e preventivo que tem o objetivo de envolver a polícia, a escola, a família e a 

comunidade na problemática das drogas e da violência, bem como desenvolver uma ação 

pedagógica de prevenção ao uso indevido de drogas e a prática da violência nas escolas.  

A partir das perguntas elaboradas pelo grupo, o policial respondeu várias indagações: 

qual o papel das informações no trabalho de prevenção às drogas; se todos que usam drogas 

tornam-se dependentes; como as escolas estão reagindo frente ao grande consumo de drogas; 

se quando um adolescente ou um adulto é flagrado, deve receber o mesmo tratamento que o 

traficante; como ele vê o índice de drogas entre os adolescentes na região do Seridó; quais os 

malefícios do uso das drogas e da prostituição na vida escolar e social dos jovens, dentre 

outros questionamentos. No decorrer da entrevista, todos estavam atentos, faziam 

intervenções e indagavam bastante. Como a temática era de interesse de todos, houve um 

silêncio atencioso na sala. 

Após a conclusão do primeiro seminário, P1 avaliou de forma positiva a apresentação 

dos estudantes do grupo no que se refere ao planejamento, exposição e entrevista, além das 

contribuições importantes dos demais estudantes da turma no decorrer do evento. 

Em seguida, o grupo 2 iniciou o seminário apresentando um texto produzido pelo 

grupo sobre a vida de um cadeirante no tocante a acessibilidade, direitos, desrespeito e vida 

sexual, a partir de um texto pesquisado na Internet. As discussões prosseguiram e, logo após, 

foi apresentado um vídeo, exibido no Fantástico em 2010, no qual a entrevistada era Flávia 

Cintra, que ficou tetraplégica em virtude de um acidente de trânsito. Flávia Cintra serviu de 

inspiração para a personagem Luciana, de Aline Morais, na novela Viver a Vida. 

Concluída a apresentação, P1 retoma a temática sobre reportagens, tece considerações 

positivas sobre a apresentação do grupo 2 e reflete com os componentes do grupo acerca dos 

pontos positivos e negativos desse trabalho, proporcionando uma autoavaliação de todos os 

participantes. 
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Diante do exposto, podemos ressaltar que, na aula observada, tivemos a oportunidade 

de, no desenvolvimento das atividades pedagógicas, explicitar várias práticas de leitura, a 

saber: discussões sobre o texto Mulheres na Indústria, pesquisas de publicações eletrônicas, 

produção de textos – entrevista e textos em prosa, exposição oral, discussões sobre drogas, 

violência, prostituição, juventude, pessoas com deficiência, dentre outras. Práticas de leitura 

que levavam os estudantes a questionarem, a refletirem, enfim a se posicionarem ante as 

temáticas abordadas. No contexto da formação de leitores, essas práticas pedagógicas são 

relevantes, uma vez que proporcionam ao estudante o exercício da reflexão levando-os a 

terem posicionamentos de forma consciente e crítica.  

No segundo dia, observei a aula de P2, na qual houve a distribuição, para os 

estudantes, do texto A moça tecelã, de Marina Colasanti. O objetivo da atividade era 

promover a leitura e as discussões acerca da narrativa, bem como analisar o papel da arte 

literária na interação com a realidade cotidiana, buscando compreender a sensibilidade 

estética e a formação da cidadania com respeito e solidariedade. 

P2 fez uma introdução apresentando o texto, teceu considerações sobre o que era um 

conto e sugeriu que os estudantes pesquisassem na internet informações sobre Marina 

Colasanti.  

Na sequência, os estudantes fizeram uma leitura silenciosa e, logo após, P2 foi 

dialogando com os estudantes e proporcionando uma discussão, da qual os estudantes 

participaram ora com questionamentos ora com contribuições para a construção do processo 

de compreensão textual. 

A partir do texto da esfera literária A moça tecelã, P2 refletiu com os estudantes sobre 

a voz que foi dada ao esposo e não à esposa; os valores como o amor e o respeito; os conflitos 

de interesses; valorização dos bens materiais; relacionamentos amorosos; a mulher e o 

trabalho; enfim, P2 relaciona o conto com a realidade atual e conduz as discussões para a Lei 

Maria da Penha abordando sobre a violência contra a mulher em todas as classes sociais. 

Dessa forma, na aula ministrada por P2 ocorreu uma tempestade de ideias que 

favoreceu a participação dos estudantes no que se refere às indagações e às opiniões quanto 

aos temas discutidos. Nesse momento, tivemos como prática de leitura uma atividade de 

compreensão textual, que suscitou nos estudantes reflexões acerca das ideias do texto 

relacionando-as às questões sociais da atualidade.  

Convém destacar que, sob a coordenação de P2 e de uma professora da instituição 

educacional, foi lançado um livro com poesias, memórias literárias e artigos de opinião. O 

referido livro consiste numa coletânea de textos produzidos pelos estudantes do Ensino 



119 
 

Fundamental e Médio, a partir de pesquisas e entrevistas realizadas com as famílias que 

vivem no município. Este livro surgiu a partir das atividades de produção textual 

desenvolvidas em virtude das Olimpíadas de Língua Portuguesa, cujo tema era O lugar onde 

vivo.  

Assim, nesse projeto de construção do livro, os estudantes participaram de diversas 

práticas de leitura, nas quais tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o contexto sócio-

histórico e cultural do seu município, tornando-se, portanto, estudantes que construíram 

conhecimentos na interação com a comunidade. 

No terceiro dia, observei a aula de P3, que teve como tema Os caminhos da leitura no 

regaço da poesia e como objetivo geral enaltecer a poesia como gênero propício ao encontro 

da leitura e do ser.  

P3 acolheu os estudantes recitando a poesia O tempo, de Mário Quintana. E na 

proporção que ia declamando, de forma prazerosa, retirava da Caixa da Vida, o relógio, a 

semana, as festas, os 50 anos. Refletiu com os estudantes sobre as formas de aproveitar o 

tempo, inclusive com os estudos e a leitura. A seguir, por meio de slides, fez uma leitura, com 

a participação espontânea dos estudantes, da poesia A menina transparente, de Elisa Lucinda. 

Após a leitura oral e as considerações sobre a poetisa, P3 interagiu com os estudantes 

questionando, de forma lúdica, quem era a menina transparente e procurou destacar a 

relevância da poesia para as nossas vidas. Depois, motivou os estudantes a produzirem versos 

para posterior apresentação voluntária. Assim, sugeriu: Tente agora fazer um verso. “Se eu 

fosse você faria...” 

Nesse sentido, a aula prosseguiu com mais poesias. Na sequência, Meus oito anos, de 

Casimiro de Abreu, que foi declamada por todos e discutida enfocando temas como: o tempo, 

a saudade, a infância, o amor, os sentimentos e os valores que temos e que precisamos 

partilhar com as outras pessoas. Os estudantes também ouviram uma música, cuja letra era a 

da poesia Meus oito anos cantada por cinco jovens. Esta música foi pesquisada na Internet por 

P3 com o intuito de que os estudantes identificassem que há poesia na música e no poema. 

Em seguida, P3 convidou os estudantes para irem à biblioteca, escolherem um livro de 

poesias, lerem um pouco e depois selecionarem uma poesia para apresentarem na próxima 

aula. Ao chegarmos à biblioteca, os diversos livros de poesias já se encontravam sobre as 

mesas. Para concluir as atividades da aula, uma estudante leu O poeta da roça, de Patativa do 

Assaré. 

A aula de P3 contemplou os objetivos propostos, uma vez que envolveu os estudantes 

no universo da poesia de forma prazerosa. A valorização da poesia como fonte de 
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conhecimento e entretenimento ocorreu a partir de práticas de leitura como a compreensão 

oral do texto, as declamações e as reflexões sobre o tempo reservado para os estudos, para a 

leitura e as pesquisas, bem como o amor e o respeito à família e ao próximo. 

Podemos perceber que, nas aulas observadas de P1, P2 e P3, predominou o estudo de 

texto, principalmente do texto literário a partir do trabalho com a linguagem relacionando-a à 

vida, num processo de interação verbal. Ao discutir o texto trazendo a vida vivida para a 

leitura do texto, Geraldi destaca que: 

 

[...] o texto abre as portas para o inusitado, para o mundo da vida invadir a 
sala de aula, para o acontecimento conduzir a reflexão, sem que os sentidos 
se fechem nas leituras prévias e privilegiadas com que os textos têm sido 
silenciados quando presentes na sala de aula. (GERALDI, 2010, p.124) 
 
  

As práticas de leituras desenvolvidas considerando a linguagem no uso concreto da 

vida propicia aos estudantes, a partir de textos da esfera literária, o prazer estético da criação 

artística, reflexões sobre a realidade, além de propiciar condições de responder ante os 

desafios e controvérsias da vida.    

Assim sendo, a observação em sala de aula enriqueceu consideravelmente nossa 

pesquisa, pois tivemos a oportunidade de perceber várias práticas de leitura ocorrendo na 

interação do professor com os estudantes. Tais práticas se somam, de forma coerente, aos 

conhecimentos construídos a partir da análise dos posicionamentos nos enunciados dos 

questionários aplicados.  

 

  

7.4 ENCONTROS DIALÓGICOS: EQUIPES DE DIREÇÃO E PEDAGÓGICAS  

 

Por ocasião da aplicação dos questionários com os professores e os estudantes e da 

observação em sala de aula, ocorreu, em cada escola, um encontro com as equipes de direção 

e pedagógicas. Nesse período de investigação, dialogamos com os diretores, coordenadores 

pedagógicos, supervisores e bibliotecárias das escolas estaduais, com os quais pudemos obter 

informações e compreender quais são os elementos que, a partir de um trabalho coletivo, 

estão favorecendo o processo de aprendizagem. Esses momentos se configuraram como 

encontros dialógicos, nos quais construímos conhecimentos acerca do trabalho educativo 

desenvolvido. Convém destacar que, nesses encontros, foram apresentados pelas equipes em 
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referência os Planos de Ação das Bibliotecas, os Projetos das Semanas Literárias e os Projetos 

de Incentivo à Leitura e à Escrita. 

Assim sendo, percebemos que as equipes de direção, equipes pedagógicas e os 

docentes são atuantes e desenvolvem atividades que têm como objetivo o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem. Tais atividades envolvem uma gestão participativa com projetos 

educativos que envolvem todos os segmentos da comunidade escolar; organização dos 

diversos setores da escola; presença da família; trabalho disciplinar com os estudantes; 

ambiente escolar organizado, limpo e com carteiras adequadas; ações esportivas; formação de 

banda de música; trabalho em equipe, cujas atividades envolvem projetos de incentivo à 

leitura e à escrita. 

As escolas estaduais pesquisadas dispõem de bibliotecas com um bom acervo 

bibliográfico, as quais elaboram um plano anual de ação, cujas atividades são desenvolvidas 

envolvendo a direção, os coordenadores pedagógicos, os supervisores, os professores, os 

estudantes e a comunidade escolar. 

Dentre as atividades pedagógicas desenvolvidas podemos destacar: 

� Corredor da leitura – o acervo é conduzido a um ponto estratégico da escola, onde é 

disposto na forma de um corredor, com o objetivo de divulgar novas obras e de 

proporcionar a leitura na hora do intervalo das aulas.  

� Carro volante – tem a finalidade de conduzir o acervo até as salas de aula, 

estimulando a prática de leitura espontânea. 

� Rodas de leitura – atividade desenvolvida com livros, revistas, jornais. 

� Contação de histórias - é realizada por professores ou pessoas da comunidade que 

tenham essa habilidade e ocorre com fantoches e dramatizações. 

� Dia D da leitura – uma vez ao mês, todos os segmentos da escola são convidados a 

fazerem um empréstimo na biblioteca para posterior leitura. 

� Palestras com temas diversos. 

� Sarau poético. 

� Concursos literários - contos e poesias. 

� Produção de um jornal, em que na construção da edição os estudantes discutem 

sobre temas atuais. Na edição de dezembro de 2012, cujo tema foi a desertificação, 

os estudantes sob a orientação de professores, da equipe pedagógica de escola e de 

um técnico agrícola participaram de palestras, aula de campo, pesquisas e 

entrevistas com proprietários de cerâmicas e agricultores. Esse trabalho 
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proporcionou uma edição com imagens e textos em versos e em prosa produzidos 

pelos estudantes.  

� Exposição de trabalhos realizados entre professores e estudantes. 

� 8ª, 9ª e 10ª Semana de Incentivo à Leitura e à Escrita – SILE – projeto que visa 

possibilitar aos estudantes a compreensão da realidade e, por conseguinte, a sua 

intervenção na sociedade. Nesta semana, ocorrem apresentações da banda de 

música; grupos de dança; peças teatrais; recitais; sarau cultural; além de leitura e 

compreensão de poemas com os estudantes do 6º ano; contos, 7º ano; cordéis, 8º 

ano; histórias em quadrinhos, 9º ano; pesquisa de poemas, 1ª série; edição e 

diagramação de revistas, 2ª série e edição de documentários com os estudantes da 3ª 

série do Ensino Médio. Nesse período, também ocorre o Dia da Família na Escola 

com palestras acerca da importância da leitura, bem como a organização da 

lanchonete literária que oferece menus especiais, tais como: na entrada os petiscos 

são os clássicos da literatura infanto-juvenil e as histórias em quadrinhos; o prato 

principal é composto pelas obras de Monteiro Lobato; as sobremesas, pelas obras 

que compõem a coleção literatura em minha casa; e, finalmente, as bebidas que são 

poemas, contos, crônicas e revistas variadas; 

� Instigando o desejo e o encantamento pelo mundo da leitura – projeto que teve 

como objetivo estimular o estudante a descobrir o encantador mundo da leitura. 

Nesse projeto, foram desenvolvidas atividades de contação de histórias; 

organização do cantinho da poesia; promoção de rodas de leitura; realização de 

momentos literários em que as crianças e jovens leem e fazem dramatizações; 

exposição de fábulas, adivinhações, piadas e charadas. 

� Dos retalhos literários ao verso e reverso do encanto – envolver a comunidade 

escolar nas atividades literárias e culturais, com o propósito de intensificar o prazer 

pela leitura foi o objetivo desse projeto. Várias foram as atividades desenvolvidas, 

dentre as quais, temos: recitais; estudantes da escola tocando músicas nordestinas; 

contação de histórias; palestras sobre os encantos da leitura; rodas de leitura; 

entrelaçar cultural que consiste em uma ação realizada por cada turma, 

oportunidade na qual as crianças do 1º ao 5º ano e estudantes do 6º ao 9º ano 

apresentam aos seus pais e familiares as oficinas realizadas durante o primeiro 

semestre letivo, bem como suas produções, a saber: painéis, livros, dramatizações, 

etc. Esse evento foi encerrado com a apresentação da Orquestra Sanfônica da 

cidade. 
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Ressalte-se que, a partir das vozes sociais dos diretores, coordenadores pedagógicos, 

supervisores e bibliotecárias das escolas estaduais, bem como da análise dos projetos 

pedagógicos apresentados, a saber: Planos de Ação das Bibliotecas, os Projetos das Semanas 

Literárias e os Projetos de Incentivo à Leitura e à Escrita, os encontros dialógicos 

mencionados enriqueceram a pesquisa, pois pudemos explicitar as práticas de leitura 

desenvolvidas pelas escolas, as quais envolviam produções textuais, canções, danças, recitais 

e dramatizações a partir de textos diversos, principalmente, textos da esfera literária.  

Nas escolas estaduais pesquisadas ocorrem práticas pedagógicas norteadas por 

projetos e objetivos direcionados para a formação de leitores e escritores, tais como a 

organização de semanas literárias. Percebemos que, subjacente a essas práticas, encontra-se a 

linguagem como forma de interação, uma vez que a natureza abstrata da língua torna-se 

secundária. Além disso, a leitura é vivenciada a partir de práticas dialógicas situadas no 

mundo da vida, como algo vivo, compartilhado. Segundo Oliveira (2009a, p.4) “[...] o mundo 

da vida [...] é o mundo no qual se encontram sujeitos que, ao agir posicionadamente, 

transformam os valores construídos socialmente na história dos seres humanos [...] ”. Assim, 

a construção de sentidos ocorre quando a linguagem é analisada no uso concreto da vida em 

meio a relações dialógicas.  

Portanto, as vozes sociais dos professores, dos estudantes, das equipes de direção e 

pedagógicas presentes nos enunciados dos questionários, nas aulas observadas e nos 

encontros dialógicos apontam que as escolas realizam práticas de leitura que se diferenciam 

no atual contexto escolar, tendo em vista que todos os seus segmentos assumem a 

responsabilidade de contribuir para a construção da cidadania de crianças e jovens. Essas 

práticas resultam de um trabalho pedagógico desenvolvido em todos os anos do Ensino 

Fundamental. Há, pois, uma construção coletiva, histórica, das práticas de leitura realizadas 

pelas instituições de ensino pesquisadas, as quais são escolas com tempo para a leitura e cujas 

práticas buscam proporcionar ao estudante a leitura do livro e do mundo.  
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8 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Momentos de satisfação e ao mesmo tempo de muita 
responsabilidade, pois a língua identifica um povo no seu fazer 
cotidiano. 

Professora P3, ao se reportar ao ensino de Língua Portuguesa. 
 

 

Procuramos, neste momento, apresentar algumas considerações e conclusibilidades 

sobre o ensino da leitura, a partir dos dizeres dos professores e dos estudantes, os quais foram 

sujeitos principais dessa investigação; bem como a partir dos dizeres de pesquisadores, 

estudiosos, equipes de direção e pedagógicas das escolas estaduais envolvidas nesse estudo. 

Os posicionamentos dos professores e dos estudantes expostos nas epígrafes e nos enunciados 

apresentados a seguir corroboram com as conclusibilidades acerca desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora estimula a leitura através de um projeto chamado poesia e música. Pois 
além de estimular nossa leitura, ela nos ajuda a desenvolver redações, poemas. 

Estudante B10. 

Sim, tais como dinâmicas, leituras, trabalhos em grupo, etc. A atividade que eu 
considero mais relevante para a minha formação enquanto cidadão e crítico são as 
leituras de textos e poesias. 

Estudante A7, ao se referir às atividades desenvolvidas 
nas aulas de Língua Portuguesa que incentivam a leitura. 

A escola contribui, incentiva e ajuda para que sempre possamos ir mais além, e que 
consigamos bater metas. Quando o professor necessita algum material, espaço ou 
transporte a gestão providencia e faz o possível para realizarmos trabalhos, passeios, 
atividades, etc. 

Estudante B3. 

Sim. Todos os anos tem a Semana literária, nós fazemos apresentação de um texto e também os 
pais vem ver nossa apresentação. 

Estudante C11. 
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Ler é penetrar em outros mundos, é questionar a realidade para compreendê-la, é 

assumir uma postura crítica ante o texto e conquistar sua cidadania no mundo da cultura 

escrita. (LERNER, 2008).  

Nesse sentido, é imprescindível que a escola como instituição social a serviço de uma 

sociedade, efetivamente, assuma a sua função de ensinar a ler e a escrever, proporcionando, 

por meio da educação, formas de inclusão social, cultural e política. A esse respeito, Lerner 

(2008, p.97) comenta que “A problemática apresentada pela formação do leitor, longe de ser 

específica de determinadas séries, é comum a toda a instituição escolar. O desafio de dar 

sentido à leitura tem, então, uma dimensão institucional”. Em meio a esse desafio, encontra-se 

o professor, cuja atuação torna-se fundamental para a formação de leitores e escritores. 

Rojo ao abordar sobre a formação do leitor cidadão, afirma que: 

 

 A escola e a educação básica são lugares sociais de ensino-aprendizagem de 
conhecimento acumulado pela humanidade – informações, indicações, 
regras, modelos –, mas também, e fundamentalmente, de formação do 
sujeito social, de construção da ética e da moral, de circulação de ideologias. 
(ROJO, 2004. p.7) 
 
 

Assim, ao investigar as práticas de leitura de professores e de estudantes do Ensino 

Fundamental, tivemos a oportunidade de analisar e refletir sobre o ensino da leitura, com o 

intuito de contribuir para a produção de conhecimentos que possam orientar e enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem da leitura, vislumbrando um fazer pedagógico, construído a 

partir da relação com o outro, ou seja, do dialogismo. Para Bakhtin (2010, p.348) “A vida é 

dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 

concordar, etc”. É nesse processo de interação das vozes sociais que os sentidos dos 

enunciados são construídos em meio a práticas dialógicas. 

Para tanto, partimos do caráter dialógico da linguagem, ou seja, da noção de 

linguagem como uma prática entre sujeitos, bem como da visão bakhtiniana de sala de aula 

como uma arena de conflitos de vozes e valores mutáveis e concorrentes (CORACINI, 1995). 

A leitura, nesse contexto, constitui-se em uma prática social que mobiliza sujeitos em 

momentos singulares e históricos. 

Nesse sentido, Faraco e Castro (2000) comentam que o pensamento de Bakhtin se 

transformou numa referência nos últimos anos, especialmente, em virtude da mudança de 

enfoque realizada ao olhar a relação entre o ser humano, a sociedade e a linguagem, a qual é 
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voltada para o fenômeno da interlocução viva. O caráter dialógico da linguagem impõe uma 

visão muito além do ato comunicativo superficial e imediato. 

Ao ancorar-se na concepção de linguagem e de leitura a partir de sua dimensão 

dialógica e sócio-histórica, o ensino de Língua Portuguesa contemplará o principal objetivo da 

educação, que é propiciar aos estudantes o exercício de sua cidadania, tornando-os reflexivos 

e produtivos para a sociedade, bem como capazes de desvelar os valores e as ideologias que 

estão subjacentes às diversas práticas sociais. O exercício da cidadania requer que todos 

tenham acesso aos recursos culturais relevantes para a intervenção e participação responsável 

na vida social. Assim sendo, o ensino de Língua Portuguesa estará voltado para a inclusão 

social, cultural e política dos estudantes. 

Nesse contexto, a escola assume um papel decisivo ante a formação de leitores, a qual 

deve ser o objetivo principal do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Antunes 

(2009) a leitura amplia o nosso repertório de informações e de ideias, como também a nossa 

capacidade de, criticamente, ler, ouvir, refletir, estabelecer relações entre os fatos. 

A escola, instituição social que tem a responsabilidade de promover a formação de 

leitores e escritores, precisa cada vez mais envolver a família no processo educativo, a fim de 

que a comunidade escolar não apenas participe das ações e projetos desenvolvidos pela 

escola, mas também contribua, de forma colaborativa, crítica e propositiva, para o êxito do 

referido processo. Assim, a participação dos pais favorece a harmonia no ambiente escolar, 

diminui o índice de ausência dos estudantes, além de ajudar a criar uma relação positiva de 

seus filhos com o estudo e a escola.  

A escola deve estar comprometida em propiciar aos estudantes a oportunidade de 

vivenciar a leitura plena, como destaca Antunes: 

 

[...] leitura plena (do livro e do mundo) – aquela que desvenda, que revela, 
que lhes possibilita uma visão crítica do mundo e de si mesmos – , se lhes 
for dada a oportunidade da leitura plena, repito, uma nova ordem de cidadão 
poderá surgir e, dela, uma nova configuração da sociedade. (ANTUNES, 
2009, p. 206) 
 

Nessa perspectiva, o professor é o sujeito que no processo de interação com os 

estudantes deve pesquisar, analisar, descobrir, reaprender, produzir conhecimentos que 

estejam voltados para o incentivo à leitura e à escrita numa abordagem crítica do mundo e de 

si mesmos, ou seja, numa abordagem voltada para a cidadania desejada no mundo 

contemporâneo. 
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Ante o exposto, neste trabalho buscamos, a partir das vozes dos professores e dos 

estudantes, explicitar as práticas de leitura no Ensino Fundamental, bem como explicitar as 

concepções de leitura subjacentes às atividades do professor, problematizar se o professor 

conhece as habilidades descritas na Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Prova 

Brasil. Além disso, buscamos elucidar as vozes sociais sobre o ensino de leitura presentes nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos e nos Projetos 

Político-Pedagógicos das instituições educacionais investigadas. 

Com relação à primeira questão: “Que vozes sociais sobre o ensino de leitura estão 

presentes na Resolução nº 7 de 14.12.2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de 9 anos, e nos Projetos Político-Pedagógicos das instituições 

educacionais investigadas?”, observamos que as vozes sobre o ensino da leitura estão 

presentes nos documentos analisados, uma vez que seus enunciados apontam para objetivos, 

propostas e orientações para o desenvolvimento das atividades pedagógicas voltadas para a 

formação de leitores críticos. 

As perguntas 03 e 04 do questionário aberto correspondem à 3ª e 4ª questões de 

pesquisa e indagam, respectivamente, se os professores conhecem as habilidades descritas na 

Matriz de Referência da Prova Brasil no que se refere à Língua Portuguesa e quais as 

concepções de leitura subjacentes às atividades dos professores. Por meio dos 

posicionamentos de P1, P2 e P3 ante as questões mencionadas, percebemos, pois, a 

necessidade de que os professores participem de discussões e estudos sobre a Matriz de 

Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil e que tenham a oportunidade de participar, 

por meio de formação continuada e/ou pós-graduação, de cursos em que possam reconstruir 

seus conhecimentos a partir de uma reflexão teórica sobre a linguagem, fazendo, assim, 

efetivamente, a ponte entre a teoria e a prática. Com isso, a prática pedagógica dos 

professores será ainda mais exitosa. 

No que se refere à segunda questão: “Que práticas de leitura são explicitadas a partir 

das vozes sociais de professores e de estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas 

estaduais do RN que apresentam resultados exitosos, conforme o IDEB 2009?”, os 

enunciados dos professores e dos estudantes expressos nos questionários, as aulas observadas 

e os encontros dialógicos revelam que: 

� são realizadas diversas atividades pedagógicas que incentivam os estudantes à 

leitura, ou seja, para as práticas de leitura, tais como: leitura e exercícios de 

compreensão textual, entrevistas, recitais, canções, dramatização, organização e 

apresentação de seminários a partir de pesquisa de textos com temas atuais, leitura e 
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compreensão de textos do livro didático, produção textual, leitura e compreensão de 

poemas, contos, crônicas, charges, gibis e reportagens, discussões de vídeos 

assistido na telessala, leitura e compreensão de textos obtidos da internet, debates, 

dentre outras; 

� são realizadas semanas literárias com o envolvimento da comunidade escolar; 

� os professores promovem um ambiente de diálogo e participação e se preocupam 

com a prática de valores e atitudes almejadas; 

� os estudantes são orientados a relacionarem as temáticas discutidas nas aulas com o 

cotidiano;  

� os professores usam recursos metodológicos variados para motivar o interesse dos 

estudantes, os quais estão sempre envolvidos em projetos, aulas audiovisuais, aulas 

passeios, dentre outros;  

� a escola busca interação com as famílias, as quais participam das atividades 

culturais desenvolvidas;  

� o ambiente escolar é organizado e atraente; 

� a escola desenvolve um trabalho coletivo que articula todos os segmentos da 

comunidade escolar.  

Percebemos, pois, que o processo educativo desenvolvido nas escolas estaduais 

pesquisadas não se limita à formação intelectual e cognitiva, é também direcionado à 

construção de valores, posturas, princípios éticos e morais. Ademais, podemos compreender 

que as práticas exitosas ocorrem a partir de ações coletivas, haja vista que há, nessas escolas, 

uma organização em rede, uma rede de responsabilidades, envolvendo equipes de direção e 

pedagógicas, professores e comunidade. 

Nesse sentido, a escola é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores, 

uma vez que só faz sentido como espaço de formação humana. A escola tem como função 

garantir educação aos estudantes, contribuindo para que estes se tornem sujeitos que decidam, 

pensem e sejam responsáveis para intervir na melhoria de suas condições de vida.    

Em face dos conhecimentos, construídos por ocasião dessa pesquisa de doutorado, 

acerca das práticas de leitura no Ensino Fundamental e das diversas atividades pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem favorece para 

que os estudantes ampliem o seu conhecimento e a capacidade de questionar e criticar, 

contribuindo, assim, para que sejam sujeitos bem sucedidos na sua formação escolar e na sua 

vida cidadã. 
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Os resultados exitosos de acordo com o IDEB 2009 obtidos pelas escolas estaduais e a 

nossa inquietação com relação ao atual contexto educacional brasileiro, principalmente, no 

que se refere à formação leitora de adolescentes nas instituições públicas de Educação Básica, 

direcionaram o nosso olhar para o ensino da leitura. A tese de que as vozes sociais de 

professores e de estudantes das escolas públicas estaduais do RN que obtiveram resultados 

exitosos no IDEB 2009 revelam posicionamentos sobre as práticas de leitura que são 

essenciais à formação do cidadão crítico foi, pois, contemplada.  

Desse modo, nas instituições educacionais pesquisadas as boas práticas pedagógicas 

estão relacionadas com o compromisso, com a atitude dos professores, como também com o 

trabalho coletivo desenvolvido nas escolas, ou seja, com o envolvimento dos segmentos da 

escola no processo de ensino-aprendizagem. Assim, podemos observar que as práticas 

exitosas de leitura são feitos de ações coletivas da escola. Esse fazer pedagógico merece, pois, 

ser socializado e, possivelmente, vivenciado em outras instituições educacionais. As figuras 

8.1 e 8.2 apresentam um resumo dos fatores que contribuem para o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem nas escolas pesquisadas, bem como a relevância do trabalho coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – Fatores que contribuem para as práticas exitosas de leitura. 
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Figura 8.2 – O trabalho coletivo na escola4. 

 

Desejamos que esse estudo possa servir de motivação e reflexão para que as equipes 

de direção e pedagógicas das escolas públicas desenvolvam um trabalho educativo no sentido 

de conquistar a adesão dos pais, da comunidade escolar ao projeto pedagógico da instituição 

educacional, com o envolvimento de todos no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes. Afinal, a construção desse processo é coletiva, histórica e requer, dentre outros 

fatores, o compromisso e a cooperação de todos. 

Em especial, esperamos, por meio desse trabalho, contribuir para que os professores, 

principalmente os da rede pública de ensino, possam repensar o ensino de Língua Portuguesa, 

                                                           
4 Imagens disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: 
<http://www.educacao.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12619&Itemid=661>, 
<http://www.domtotal.com.br/colunas/detalhes.php?artId=2985>, 
<http://www.smalltownsandcitylights.com/2013/05/cause-of-month-childrens-defense-fund.html>,  
<http://www.madisonpublicschools.org/5192082995518670/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB
=0&C=59739>. 
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especificamente o ensino da leitura, a partir de práticas de leitura que são bons exemplos, pois 

estão voltadas para a formação crítica de adolescentes, os quais são estudantes de escolas 

públicas estaduais.  

É imprescindível, pois, que a escola seja vista como um lugar de esperança e de luta. A 

esse respeito Gadotti enfatiza (2007) que a escola, espaço de relações, é fruto de sua história 

particular, de seu projeto e de seus agentes e que ela tanto poderá contribuir para a 

manutenção quanto para a transformação social. Ademais, Gadotti (2007, p.70) comenta que a 

educação muda os seres humanos que podem mudar suas vidas e suas estruturas políticas, 

sociais e econômicas.  

Considerando, portanto, a escola pública como um espaço de reflexões acerca das 

determinações sociais, formar leitores de aguçada criticidade é, realmente, um grande desafio, 

que precisamos assumir com responsabilidade, compromisso e ética, haja vista que a leitura 

amplia nossa capacidade de viver e de trabalhar com os outros, na corresponsabilidade 

sociopolítica e cidadã. 
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APÊNDICE A – CARTA EXPLICATIVA DIRIGIDA AOS ESTUDANTES 
 

  

Você está cursando o último ano do Ensino Fundamental. Em breve, conseguirá 

avançar para o Ensino Médio, etapa de ensino a qual visa à preparação básica para o trabalho 

e para a cidadania do educando. 

Caro estudante, você foi selecionado(a) para participar de um estudo desenvolvido no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem oferecido pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN. Trata-se de uma pesquisa que pretende explicitar as 

práticas de leitura a partir das vozes sociais de professores e de estudantes do Ensino 

Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que apresentam resultados exitosos, 

conforme o IDEB 2009. 

Sua participação é muito relevante. Esperamos, nas suas respostas, sinceridade, 

característica admirável de jovens como você. Será a partir de dizeres como o seu que 

buscaremos contribuir para a produção de conhecimentos que orientem e enriqueçam o 

processo de ensino-aprendizagem de leitura, tornando os estudantes mais críticos e atuantes 

na sociedade. 

Assim, estamos entregando a você um questionário composto por cinco questões 

abertas - às quais poderá responder usando o nível de linguagem que achar mais conveniente e 

emitindo opiniões – e seis questões fechadas. Não há necessidade de identificação, pois o que 

interessa a esse trabalho são as suas visões sobre as práticas de leitura no Ensino 

Fundamental. 

Convém destacar que, por se tratar de um trabalho de natureza científica, primamos 

pela ética no tratamento das informações e pela preservação da identidade dos participantes. 

Contamos com a sua valiosa contribuição e, desde já, agradecemos a sua participação 

em nome do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN e de todos 

aqueles que anseiam e buscam melhorias para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa, especificamente, para o ensino da leitura. 

 

Atenciosamente, 

 

Ivone Rodrigues Diniz Monteiro 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem-UFRN.    
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

 

QUESTÕES ABERTAS 

 

1 Comente sobre a importância da disciplina Língua Portuguesa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2 Durante as aulas de Língua Portuguesa são desenvolvidas atividades que 

incentivam/envolvem a leitura? Que atividades são essas? Quais as que você considera mais 

relevantes para a sua formação enquanto cidadão(ã) crítico(a)? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 A temática dos textos estudados em sala de aula está em sintonia com o mundo em que você 

vive? Comente sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 Na sua escola, há algum incentivo à leitura? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5 Enquanto estudante de Ensino Fundamental, aponte o que você acha que falta nas aulas de 

Língua Portuguesa, no que diz respeito às práticas de leitura. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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QUESTÕES FECHADAS 

 

1 Ao apresentar/discutir as temáticas, o professor aponta para a existência de possíveis 

opiniões diferenciadas nos textos? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em parte  

 

 

2 O livro didático de Língua Portuguesa é utilizado nas aulas de leitura? 

(  ) Todos os dias 

(  ) Uma vez por semana 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

 

 

3 O professor exige que as questões de leitura sejam respondidas?  

(  ) Sim (  ) Não (  ) Em parte  

 

 

4 Com que frequência você lê? 

(  ) Todos os dias 

(  ) Uma vez por semana 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

 

 

5 Com que frequência você visita a biblioteca? 

(  ) Quase todos os dias 

(  ) Uma vez por semana 

(  ) Mais de uma vez por mês 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 
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6 O que você lê com mais frequência? 

(  ) Gibis 

(  ) Romances 

(  ) Poesias 

(  ) Livros diversos 

(  ) Jornais 

(  ) Revistas 

(  ) Publicações eletrônicas (revistas e jornais on-line, blogs, etc). 

(  ) Outros. Especifique ____________________________________________________ 

 

Comentários adicionais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE C – CARTA EXPLICATIVA DIRIGIDA AOS PROFESSORES 
 
 
Caro(a) colega professor(a), 
 
 Ciente de que a atividade de pesquisa é fundamental para que avanços sejam obtidos 

em qualquer área de conhecimento, convido você a participar de um estudo, em nível de 

doutorado, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Trata-se de uma pesquisa que 

pretende explicitar as práticas de leitura a partir das vozes sociais de professores e de 

estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais do RN que apresentam 

resultados exitosos, conforme o IDEB 2009. 

Sua participação é muito relevante. Será a partir de dizeres como o seu que 

buscaremos contribuir para a produção de conhecimentos que orientem e enriqueçam o 

processo de ensino-aprendizagem de leitura, tornando o estudante cada vez mais crítico e 

atuante, política e socialmente. 

Assim, estamos entregando a você um questionário composto por cinco questões 

abertas e um questionário de caracterização do professor também com cinco questões. Não há 

necessidade de identificação, pois o que interessa a esse trabalho são os seus posicionamentos 

sobre as práticas de leitura no Ensino Fundamental. 

Convém destacar que, por se tratar de um trabalho de natureza científica, primamos 

pela ética no tratamento das informações e pela preservação da identidade dos participantes. 

Contamos com a sua valiosa contribuição e, desde já, agradecemos a sua participação 

em nome do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN e de todos 

aqueles que anseiam e buscam melhorias para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa, especificamente, para o ensino da leitura. 

 

Atenciosamente, 

 

Ivone Rodrigues Diniz Monteiro 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem-UFRN.    
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

QUESTÕES ABERTAS 

 

1 Para você, o que significa ensinar Língua Portuguesa no Ensino Fundamental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

2 Durante as aulas de Língua Portuguesa, que atividades as quais incentivam/envolvem a 

leitura são desenvolvidas? Quais as que você considera mais relevantes para a formação dos 

estudantes enquanto cidadãos críticos? Justifique sua resposta. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 No desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, você se norteia pelas Matrizes de 

Referência que apresentam os tópicos ou temas com descritores que indicam as habilidades de 

Língua Portuguesa a serem avaliadas na Prova Brasil? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4 Quais as concepções de linguagem e de leitura que fundamentam a sua prática pedagógica? 

Comente sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5 O livro didático de Língua Portuguesa é utilizado nas aulas de leitura? Quais são os 

procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

1 Escolaridade: 

(  ) Magistério 

(  ) Graduação 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado                                     

Especificar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 Tempo de exercício docente: __________________________________________________ 

 

3 Tempo de serviço na escola que leciona atualmente: _______________________________ 

 

4 Turno(s) que trabalha na escola ora pesquisada: ___________________________________ 

 

5 Vínculo Empregatício: 

� Estado  

(  ) efetivo (  ) estagiário (  ) serviço prestado (  ) outro _________  

� Município  

(  ) efetivo (  ) estagiário (  ) serviço prestado (  ) outro _________  

� Outros vínculos 

(  ) efetivo (  ) estagiário (  ) serviço prestado  

 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE E – OFÍCIO Nº 17/2012 
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APÊNDICE F – OFÍCIO Nº 18/2012 
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APÊNDICE G – OFÍCIO Nº 19/2012 

 

 

 


