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RESUMO 

 

 

 

A leitura constitui uma atividade de suma importância na vida de todo ser humano, uma vez 

que esta prática é condição primordial para o exercício da cidadania. Assim sendo, é por meio 

da leitura que o estudante tem acesso aos saberes que fazem parte do mundo a sua volta. 

Todavia, tendo em vista a complexidade que envolve o processo de aprendizagem da leitura, 

ensinar aos alunos a ler não é uma tarefa fácil, pois, muitas vezes, eles não adquirem a 

competência necessária à compreensão dos textos. De acordo com essa visão, o presente estudo 

tem como foco uma intervenção pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento da 

competência leitora de alunos do 6º ano de uma escola pública, localizada na cidade de São 

João do Sabugi – RN.  As atividades que constituíram o processo da referida intervenção foram 

realizadas em sala de aula de Língua Portuguesa e desenvolvidas por meio de sequências 

didáticas, elaboradas a partir de estratégias de leitura, tendo como base os gêneros textuais conto 

e notícia, uma vez que os alunos apresentavam sérios problemas no tocante à compreensão 

leitora. Tendo em vista a importância de atender à dificuldade mencionada, buscamos 

desenvolver uma proposta de atividades interativas de leitura através dos gêneros enquanto 

práticas sociais de linguagem, cujo objetivo visava ler para compreender e construir o sentido 

dos textos. Esta proposta de intervenção insere-se no âmbito da Linguística Aplicada e para 

realizá-la, foram tomadas como fundamentos algumas teorias voltadas para a noção de língua 

enquanto prática sociointerativa, tais como os estudos de Bakhtin (2006 [1992], 2011 [1992]), 

Bronckart (2012) e aportes direcionados ao ensino da atividade leitora, dentre eles, Solé (1998), 

Leffa (1996, 1999). As discussões acerca de gêneros seguiram os estudos de Bakhtin (2011 

[1992]), Marcuschi (2008), além de outros teóricos; as sequências didáticas foram construídas 

a partir de Bronckart (2012), Dolz; Noverraz; Schneuwly (2013) e, no que se refere ao ensino 

de Língua Portuguesa, foram adotadas as orientações contidas nos PCN/LP (1998), como 

também em outros autores. Os dados coletados através dos instrumentos de pesquisa 

evidenciaram que os estudantes progrediram na forma como lidavam com os textos, no ato da 

leitura. O uso das estratégias de leitura, durante a implementação das atividades, teve uma 

contribuição significativa dentro da proposta, pois esses mecanismos permitiram aos estudantes 

dominar estratégias para continuar compreendendo e aprendendo através da leitura. A 

implementação das ações didáticas a partir dos gêneros textuais conto e notícia, em sala de aula, 

possibilitou aos alunos uma acentuada evolução no sentido de os discentes compreenderem bem 

os textos lidos. Dessa forma, os resultados mostraram que os alunos do 6º ano ampliaram sua 

capacidade de compreensão dos textos, através da execução das ações didático-pedagógicas, 

adquirindo, assim, a competência leitora de que necessitavam para continuar aprendendo.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Compreensão leitora. Gêneros textuais. Ensino de Português.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Reading is an activity of paramount importance in the life of every human being, since this 

practice is a precondition for the exercise of citizenship. Therefore, it is through reading that 

the student has access to the knowledge that part of the world around him. However, given the 

complexity involved in the process of learning to read, teach students to read is not an easy task 

because often they do not acquire the skills necessary to understand the texts. According to this 

view, the present study focuses on an educational intervention aimed at contributing to the 

development of reading competence of students in the 6th year of a public school, located in 

São João do Sabugi - RN. The activities which were of that intervention process were conducted 

in Portuguese Language classroom and developed through didactic sequences, drawn from 

reading strategies, based on the genres tale and news, since students had serious problems with 

regard to reading comprehension. Given the importance of meeting the aforementioned 

difficulty, we seek to develop a proposal for interactive reading activities through genres as a 

language of social practices, whose goal aimed read to understand and make sense of texts. This 

intervention proposal falls under the Applied Linguistics and to perform it, were taken as a basis 

some theories focused on the notion of language as sociointerativa practice, such as studies of 

Bakhtin (2006 [1992] 2011 [1992] ), Bronckart (2012) and contributions targeted to the 

teaching of reading activity, including, Solé (1998), Leffa (1996, 1999). Discussions about 

genres followed the studies of Bakhtin (2011 [1992]), Marcuschi (2008), as well as other 

theoretical; the didactic sequences were constructed from Bronckart (2012), Dolz; Noverraz; 

Schneuwly (2013) and, with regard to the teaching of Portuguese Language, the guidelines were 

adopted contained in PCN / LP (1998), but also in other authors. The data collected through the 

research instruments showed that students progressed in the way we dealt with the texts in the 

act of reading. The use of reading strategies for the implementation of activities had a significant 

contribution within the proposal, as these mechanisms have allowed students to master 

strategies to further understanding and learning through reading. The implementation of 

educational actions from the genres tale and news in the classroom allowed students a marked 

trend towards the students read and understand the texts. Thus, the results showed that students 

in the 6th grade increased their ability to understand texts, by implementing the didactic and 

pedagogical actions, thereby acquiring the reading competence they needed to keep learning. 

 

 

 

 

Keywords: Reading comprehension. Textual genres. Teaching Portuguese. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A leitura é uma atividade cujo domínio é essencial à vida plena de qualquer cidadão em 

uma sociedade letrada. Essa competência leitora indispensável à preparação dos alunos dos 

diversos níveis de escolarização é o resultado de um processo complexo que tem desafiado os 

pesquisadores, os educadores e, de forma mais angustiante, os professores de Língua 

Portuguesa do Ensino Básico. Sabemos que são vários os problemas que interferem no 

desenvolvimento das habilidades leitoras dos alunos, no entanto, uma questão da qual os 

professores têm reclamado com muita frequência é a falta de compreensão dos textos lidos, haja 

vista que os alunos leem, mas não entendem o que leem. Então nos perguntamos: De que adianta 

o aluno conhecer o código, se não consegue atribuir sentido ao que lê?  

Assim sendo, compreendemos que esta problemática tem afetado as atividades didáticas 

do professor e a aprendizagem dos alunos. Nessa pesquisa, concebemos a leitura em um sentido 

amplo, como prática social indispensável ao ser humano, isto é, uma atividade interativa e 

transformadora. Além disso, vemos a escola como a principal agência de formação de leitores 

competentes, capazes de construir significado do que leem nas diversas situações vivenciadas. 

Vale salientar que o despertar para essa dificuldade apresentada pelos alunos não foi 

algo novo, porque já sentíamos inquietações com as atividades de leitura há muito tempo, mas 

foi somente a partir de fevereiro de 2014, quando começamos a lecionar a disciplina Língua 

Portuguesa em uma turma de 6º ano (Ensino Fundamental) de uma escola pública, localizada 

na cidade de São João do Sabugi, no estado do Rio Grande do Norte, que percebemos não 

apenas a necessidade, mas também a urgência em adotar uma metodologia para o ensino da 

leitura, em sala de aula, que atendesse às dificuldades identificadas, pois esses alunos, 

informantes dessa pesquisa, demonstravam não compreender com eficiência os textos que liam 

durante as aulas.  

Essa falta de compreensão leitora foi bastante perceptível em diversos momentos das 

aulas de leitura e de interpretação, que eram realizados ora a partir de textos do livro didático, 

ora durante as avaliações escritas (exercícios, provas) ou em outras atividades cujos conteúdos 

já deveriam fazer parte de seus domínios linguístico-textuais, considerando a idade e a série. 

Portanto, essa dificuldade encontrada nos alunos, referente à construção de sentido dos textos, 

constituiu o foco de nossa investigação, que foi desenvolvida a partir do contato diário, no 

contexto da sala de aula. 
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Ao detectarmos esse grave problema de compreensão em leitura de textos, apresentado 

por nossos alunos, suscitamos algumas questões que nortearam nossa proposta de intervenção 

pedagógica:  

 

 Como desenvolver a competência leitora dos alunos do 6º ano?  

 Como planejar e implementar ações didáticas para favorecer a construção de sentido 

dos textos lidos pelos alunos? 

 

A partir de tais questionamentos, buscamos respaldo nas novas concepções de ensino, 

as quais defendem que trabalhar com os gêneros textuais na escola incentiva o aluno a ter uma 

postura reflexiva em relação à língua e ao seu uso, uma vez que, ao analisar as formas estruturais 

dos gêneros, o discente estará refletindo sobre a adequação dos elementos linguísticos à situação 

de produção que exigiu a utilização de determinado gênero. Esse trabalho de leitura a partir dos 

gêneros constitui, portanto, uma forma de permitir ao aluno a conscientização dos processos 

interacionais que envolvem a compreensão dos textos, ampliando, diversificando e 

enriquecendo sua capacidade de recepção, isto é, de leitura/audição, compreensão/interpretação 

dos textos. 

Nessa direção, definimos o objetivo geral deste trabalho, o qual consistiu em elaborar e 

aplicar uma proposta de intervenção que contribuísse para o desenvolvimento da competência 

leitora dos alunos do 6º ano. Inseridos nesse objetivo maior, traçamos os objetivos específicos, 

que consistiram em: criar situações didáticas para que os alunos lessem textos diversos; explorar 

estratégias de leitura que favorecessem a construção de sentidos dos textos lidos; elaborar 

sequências didáticas que oportunizassem a leitura e a compreensão dos gêneros conto e notícia.  

Considerando os propósitos definidos na intervenção e sendo a leitura um dos objetivos 

prioritários da Educação Fundamental, este trabalho justifica-se pela relevância de atender à 

finalidade de desenvolver a competência leitora dos alunos mencionados, a partir de gêneros 

textuais. Acreditamos que esta intervenção dará ao aluno a oportunidade de entender a leitura 

como um processo, através da apropriação devida de alguns gêneros textuais socialmente 

utilizados, especificamente, o conto e a notícia. Assim sendo, leva o aluno a sobressair-se no 

cotidiano da interação com o outro, percebendo na linguagem utilizada seu lugar enquanto 

sujeito ativo, lendo “de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha 

construído familiaridade” (PCN/LP, 1998, p. 50). 

Atualmente, inúmeras são as pesquisas voltadas ao trabalho com os gêneros textuais a 

favor da aprendizagem, especialmente, na perspectiva do desenvolvimento das habilidades 
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leitoras. Assim, os elegemos como objetos em torno dos quais desenvolvemos nossas ações 

didáticas, porque uma abordagem dessa natureza tem sua relevância no contexto educacional.  

A opção pelos gêneros conto e notícia justifica-se pela importância social que o trabalho 

com esses gêneros ocupa em sala de aula. Este, por se ligar ao cotidiano do aluno, às situações 

reais da vida em sociedade; enquanto aquele, por inserir o aluno no universo da criação artística, 

enxergando a Literatura como contato com o processo de construção da linguagem.  

Para realizar essa intervenção pedagógica, que se insere no âmbito da Linguística 

Aplicada, engajamos os nossos objetivos a fundamentos teóricos consistentes, baseando-nos na 

noção de língua enquanto perspectiva textual-interativa, através dos estudos de Bakhtin (2006 

[1992]; 2011 [1992]), Bronckart (2012). Ancoramos as concepções de leitura e as perspectivas 

de ensino da atividade leitora em estudos como os de Solé (1998), Oliveira (2010), Kleiman 

(2013), Leffa (1996, 1999), Silveira (2005); as discussões acerca de gênero enfatizadas por 

Bakhtin (2006 [1992], 2011 [1992]), Marcuschi (2008), dentre outros; as sequências didáticas 

propostas por Bronckart (2012), Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004); além das orientações 

contidas nos PCN/LP (1998), Antunes (2003, 2009) e outros autores. 

Assim sendo, nesta introdução, apresentamos a problemática, as questões norteadoras, 

os objetivos e a justificativa. Na Fundamentação Teórica, que ocupa o 2º capítulo da 

dissertação, realizamos discussões pautadas nos autores selecionados sobre os pontos: 

Leitura/compreensão – Estratégias de leitura – Gêneros Textuais. Esses aportes contemplam a 

concepção de língua adotada; os aspectos cognitivos da leitura; a compreensão leitora e a 

aprendizagem. Apontam as principais perspectivas e reflexões para o estudo dos gêneros 

textuais, mostrando a relevância dos gêneros conto e notícia na formação do leitor, 

considerando, sobretudo, os fundamentos que conduzem à preparação das sequências didáticas. 

No terceiro capítulo, abordamos os aspectos metodológicos, contendo os passos do 

processo de investigação os quais buscaram concretizar os objetivos da intervenção. Esses 

aspectos contemplam a abordagem da pesquisa, a descrição do ambiente onde ocorreram as 

oficinas de leitura (a sala de aula), a caracterização dos informantes, a construção do Corpus e 

as sequências didáticas elaboradas para atender aos propósitos do estudo. Descrevemos, 

também, como ocorreram os registros das experiências e das observações. 

O quarto capítulo contém a análise dos resultados da intervenção, onde tecemos 

observações acerca dos dados coletados através dos instrumentos que elegemos para a pesquisa. 

Além disso, refletimos sobre os resultados aos quais chegamos, através de comentários sobre 

as ações didáticas desenvolvidas. Após as análises, seguem as considerações finais, as 

referências, os apêndices e os anexos do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, abordamos os aportes teóricos nos quais esta proposta de intervenção 

encontra-se fundamentada. Tais aportes envolveram diversos conhecimentos necessários ao 

entendimento das atividades propostas para alcançar a competência leitora dos alunos do 6º 

ano, tais como as concepções de língua e leitura adotadas; os aspectos cognitivos da leitura; as 

perspectivas da leitura: texto, leitor e interação social; a compreensão leitora e a aprendizagem; 

as estratégias de leitura. Apontamos as principais perspectivas e reflexões para o estudo dos 

gêneros textuais, como as noções de gênero textual, tipo textual e domínio discursivo; os 

elementos composicionais do gênero; os gêneros textuais e suas implicações para o ensino da 

leitura; os gêneros conto e notícia na formação do leitor. Além disso, apresentamos os 

fundamentos para as sequências didáticas. 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA E LEITURA 

 

Bakhtin (2006 [1992], p. 125), ao conceber a noção de língua, afirma que ela deve ser 

compreendida “pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 

das enunciações” e não “por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção” (grifos do autor). Para o 

pensador, a realidade fundamental da língua é constituída pela interação. Assim, dadas as 

condições de comunicação entre os falantes, a língua é uma atividade de natureza social e sua 

forma de existência está totalmente ligada à comunicação discursiva concreta. 

Seguindo essa mesma perspectiva interacional, Bronckart (2012) considera que toda 

língua natural mostra-se com base em um sistema, cuja estrutura torna possível a compreensão 

entre os participantes de um determinado grupo ou comunidade verbal. No entanto, conforme 

a concepção do autor, o sistema da língua não é estável, uma vez que essa língua “só pode ser 

apreendida através das produções verbais efetivas, que assumem aspectos muito diversos, 

principalmente, por serem articuladas a situações de comunicação muito diferentes” 

(BRONCKART, 2012, p. 69). Dessa forma, mesmo que toda língua natural esteja baseada em 

regras, essas só se realizarão em textos, os mais diversos, utilizados pelos interactantes de uma 

comunidade, durante suas produções e atividades sociais. 
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Conforme defendem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/ LP, 1998), através da 

língua, as pessoas têm a possibilidade de atribuir significado à sociedade e ao mundo onde 

vivem. “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” (PCN/ LP, 1998, p. 

20). 

Mesmo abastecida de um sistema próprio, autônomo, cujos recursos estão à disposição 

dos sujeitos, a língua compreende toda uma reunião de elementos em uso, os quais estão ligados 

à realidade histórico-social das pessoas. Assim, ela constitui-se um fenômeno social e 

interativo, ao mesmo tempo em que assume um caráter histórico, político e cultural, tendo o 

poder de significar, de atribuir sentidos a todas as coisas. Sentidos esses que são expressados 

durante o uso da língua, nas situações interacionais entre os sujeitos, conforme suas 

necessidades comunicativas (ANTUNES, 2009). 

  Bronckart (2012), cujos estudos consideram os aspectos sociais, interacionais e ativos 

de linguagem, conforme citamos acima, centraliza seus estudos nos aspectos enunciativos, nas 

condições de produção dos enunciados e nas situações em que são produzidos (contexto). Na 

perspectiva de uma psicologia interacionista social, o autor aborda conhecimentos sobre a 

linguagem em seus aspectos discursivos e/ou textuais, destacando que esses dois aspectos (os 

textos e/ou discursos) consistem em manifestações únicas da linguagem humana das quais 

fazem parte as relações de interdependência relacionadas às ações de linguagem e o contexto 

social onde se deu a sua realização. Ainda em relação à linguagem humana, o autor esclarece 

que, a princípio, ela se apresenta como 

 

 

[...] uma produção interativa associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento 

pelo qual os interactantes, intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas 

às propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem é, 

portanto, primariamente, uma característica da atividade social humana, cuja função 

maior é de ordem comunicativa ou pragmática (BRONCKART, 2012, p. 34). 

 

 

O referido autor defende a noção de gênero de texto e tipo de discurso, caracterizando 

os gêneros como formas comunicativas que correspondem às ações de linguagem, enquanto os 

tipos de discurso consistem em formas linguísticas que fazem parte, de forma específica, da 

composição dos gêneros. 

Segundo Marcuschi (2008), a perspectiva sociointeracionista da língua toma-a como 

atividade sociohistórica, cognitiva e sociointerativa. Essa concepção contempla a língua em sua 
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forma sistemática, porém, analisa-a em sua funcionalidade social, cognitiva e histórica, o que 

faz predominar a ideia de que o sentido se produz nas situações interativas situadas, que se 

realizam em eventos sociocognitivos. 

Aprofundando essa análise, Marcuschi (2008) defende que a língua caracteriza-se como 

“um sistema de práticas com o qual os falantes/ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam 

suas intenções com ações adequadas aos objetivos em cada circunstância, mas não construindo 

tudo como se fosse uma pressão externa pura e simples” (MARCUSCHI, 2008, p. 61). Assim, 

para o estudioso, quando lemos ou analisamos um texto, é de suma importância considerar o 

sistema linguístico, afinal a língua é regida por ele, entretanto o sistema não é autossuficiente, 

de maneira que os termos da língua só fazem sentido quando são empregados em contextos 

sociais, interativos e relevantes. 

De acordo com Oliveira (2010), a concepção interacionista consiste em uma maneira 

fundamental de estudar a língua, dada a natureza dessa perspectiva de ver a língua sob a ótica 

da interação social, o que pressupõe uma análise que leva em conta quem fala/escreve; quem 

ouve/lê, além das características dos sujeitos (onde vive, sua cultura) e das situações de uso – 

os textos produzidos em seus respectivos contextos. O linguista chama a tenção para a 

necessidade de os professores refletirem mais sobre a língua e o ensino com base na concepção 

interacionista. Segundo ele, essa atitude dos docentes “teria um impacto significativo na atitude 

dos estudantes, em relação ao estudo de português [...]” (Oliveira, 2010, p. 36). 

Seguindo essa perspectiva da interação, Solé (1998) destaca que a leitura consiste em 

um processo interativo que ocorre entre o leitor e o texto, e que inseridos nesse processo estão 

as ações que buscam cumprir os objetivos da leitura, uma vez que toda leitura compreende um 

objetivo, o alcance de uma finalidade. Na visão da autora, o leitor, sujeito ativo do processo, 

constrói o sentido do texto, partindo dos seus conhecimentos prévios e de metas que o levam à 

compreensão do texto escrito. Assim, “a leitura é o processo mediante o qual se compreende a 

linguagem escrita. Nesta compreensão, intervêm tanto o texto, sua forma e conteúdo, como o 

leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios” (SOLÉ, 1998, p. 23). 

No tocante à mediação pedagógica, a autora sugere procedimentos para o ensino da 

leitura, os quais denomina de estratégias de leitura, que envolvem atividades realizadas antes, 

durante e após a leitura, objetivando ajudar os estudantes na compreensão de diferentes textos. 

Nas estratégias propostas por Solé (1998) para serem trabalhadas antes da leitura, há o destaque 

nos aspectos importantes do processo de mediação, tais como a motivação, os objetivos da 

leitura, a ativação dos conhecimentos prévios, o estabelecimento de previsões e o incentivo às 

perguntas dos alunos sobre o texto. A autora discute sobre tarefas de leitura compartilhada, de 
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leitura independente, além de orientar sobre as estratégias adequadas para solucionar erros e 

lacunas de compreensão. Com relação aos procedimentos utilizados após a leitura, no intuito 

de que o aluno continue compreendendo e aprendendo, a pesquisadora destaca o ensino da ideia 

principal e do resumo na sala de aula, como também as atividades de formular e responder 

perguntas. 

As considerações de Kleiman (2013) sobre o caráter interacional da leitura defendem 

que essa atividade consiste em uma interação que acontece a distância, entre o leitor e o autor, 

realizando-se através do texto. Dessa forma, o leitor não é simplesmente um recebedor de 

informações, mas um construtor de significado para o texto. Essa construção se dá em virtude 

da presença do autor no texto, através de pistas deixadas por ele, na busca de seus objetivos, e 

que podem servir de antecipação, formulação e reformulação de hipóteses realizadas pelo leitor, 

estabelecendo-se, entre ambos, uma relação de responsabilidade mútua. 

Além das competências necessárias para realizar a leitura, Leffa (1996) assegura que é 

preciso o leitor ter a intenção de fazê-la. De acordo com essa reflexão, o que acontece no 

encontro entre texto e leitor é um elemento fundamental para a realização eficiente da leitura, 

uma vez que, dada a complexidade desse processo, não podemos definir a leitura sob a ótica 

exclusiva do significado, enfatizando, assim, apenas o texto; tampouco podemos defini-la 

somente como atribuição de sentido, com destaque exclusivo no leitor. É de suma importância 

que, durante esse processo, haja afinidade suficiente entre texto e leitor para que este possa 

realmente produzir a compreensão daquele. 

Diante do exposto, acreditamos que um trabalho pedagógico realizado a partir da 

concepção de língua e leitura com foco na perspectiva interacionista permite que o professor de 

Língua Portuguesa crie oportunidades reais de aquisição do saber, garantindo que a sala de aula 

seja um lugar de aprendizagem significativa, onde todos os elementos envolvidos na  interação 

verbal efetiva (texto, leitor, autor, contexto) tenham seu espaço garantido, de maneira que seja 

priorizado o processo dinâmico de busca pela compreensão e pela construção de sentidos dos 

textos, durante as atividades de leitura. 

Todavia, para que o professor possa criar esses momentos de aprendizagem efetiva, é 

necessário que ele contemple elementos importantes dentro do processo de ensino da leitura, 

tais como os aspectos cognitivos. Dessa forma, o docente estimula o aluno a chegar à 

compreensão dos textos por meio da ativação de conhecimentos que variam, dependendo dos 

níveis das informações apresentadas nos textos. 
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2.2 ASPECTOS COGNITIVOS DA LEITURA 

 

De acordo com Oliveira (2010), para que o professor consiga desenvolver a capacidade 

leitora nos alunos, é indispensável a consideração dos elementos cognitivos envolvidos nesse 

processo. Relacionados a esses elementos devem estar os conhecimentos linguísticos, 

enciclopédicos e textuais. A interação entre esses três conhecimentos torna o sujeito mais 

competente no ato da leitura. 

Os elementos cognitivos a que o autor se refere fazem parte dos conhecimentos prévios 

do leitor, ou seja, são os esquemas mentais e o processamento da informação. Os esquemas 

mentais permitem ao sujeito associar informações textuais novas a conhecimentos resultantes 

de suas experiências, os quais estão guardados na memória. E o processamento, que pode ser 

ascendente (com base nos saberes linguísticos do leitor) ou descendente (a base são os seus 

saberes enciclopédicos – de mundo – e textuais), é o que torna perceptível a interação entre 

esses conhecimentos (OLIVEIRA, 2010). 

Através de estudos realizados no âmbito da cognição, sabemos que a capacidade 

cognitiva do pensamento e da transmissão de ideias e sentimentos realiza-se por meio da 

linguagem (PALOMANES, 2012), vista como um fenômeno biológico, próprio do homem. 

Quando sua aquisição ocorre por meio do uso, a criança desenvolve sua compreensão sobre as 

intenções comunicativas que a rodeiam através do contato interativo com outras pessoas e com 

objetos, sendo o resultado dessa interação internalizado e utilizado no ato de compreender. 

Partindo dessas reflexões e conduzindo-as ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura, Palomanes (2012) sugere que o professor trabalhe de forma mais efetiva nos momentos 

de intervenção, de maneira que o aluno encontre significado na leitura, reflita e levante 

hipóteses sobre os textos.  

No entanto, dada a complexidade cognitiva inerente ao processo de aquisição e 

compreensão da leitura, é necessário que o professor seja cauteloso ao planejar determinadas 

atividades e leve em consideração fatores como a idade dos alunos e a série, de maneira que ele 

vá gradualmente intensificando o nível das atividades de acordo com o retorno dado pelos 

alunos e percebido pelo professor, durante a interação. 

Além disso, no desenvolvimento das habilidades leitoras, é de suma importância que o 

professor esteja com sua atenção voltada aos aspectos tanto cognitivos, quanto metacognitivos 

desse processo. Nesse sentido, conforme aponta Leffa (1996, p. 45), “Uma das características 

fundamentais do processo da leitura é a capacidade que o leitor possui de avaliar a qualidade 
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da própria compreensão”. Essas características, porém, são próprias do leitor já competente, 

aquele que lê com eficiência e cria, ele mesmo, soluções para os problemas que encontra durante 

a leitura, controlando a sua compreensão textual, através de um processo metacognitivo. 

O autor defende que, mesmo as atividades cognitivas sendo consideradas atividades 

abaixo do nível da consciência, muitas delas não se enquadram nesse nível, como: 

 

 

Responder a perguntas de compreensão sobre um determinado texto; procurar o 

significado de uma palavra no dicionário; relacionar uma informação nova com uma 

informação dada anteriormente; fazer o esquema de um texto; reordenar os 

acontecimentos de uma narrativa; relacionar um dado do texto a uma imagem visual; 

identificar as palavras chave de um parágrafo; usar o contexto para descobrir o 

significado de uma palavra desconhecida; fazer uma paráfrase de um texto de difícil 

compreensão para entendê-lo melhor (LEFFA, 1996, p. 48).  

 

 

 

Como solução para evitar equívocos entre a classificação das atividades cognitivas e 

metacognitivas, o autor propõe que elas sejam classificadas considerando o tipo de 

conhecimento utilizado para realizá-las e não pelo critério do envolvimento da consciência. 

Assim, Leffa (1996) sugere chamá-los conhecimento declarativo (o sujeito tem consciência da 

atividade e capacidade de realizá-la, porém não tem consciência do processo), o qual pertence 

ao domínio cognitivo; e conhecimento processual (atividades metacognitivas). 

Com isso, chegamos à compreensão de que é de suma importância fazer com que o 

nosso aluno alcance o nível do conhecimento processual da leitura. No entanto, com base em 

dados de pesquisas realizadas sobre a metacognição, citados pelo mesmo autor, esse processo 

se desenvolve com a idade e esse desenvolvimento melhora com a instrução. Além disso, as 

pesquisas apontam que “A eficácia de uma determinada estratégia depende do objetivo de uma 

determinada leitura” (LEFFA, 1996, p. 64). 

Assim, associando essas discussões com as atividades que sugerimos nas sequências 

didáticas, doravante SD, acreditamos que esta proposta oferece meios através dos quais é 

possível alcançar um bom desempenho em compreensão leitora nos alunos do 6º ano. Nesse 

sentido, uma das ações adotadas na proposta em tela, que consideramos bastante pertinente por 

estar relacionada às estratégias de natureza metacognitiva, é a leitura de livre escolha, onde 

prevalecem os objetivos de leitura dos alunos. Quanto a essa atitude, Kleiman (2013, p. 77) 

afirma:  
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Em primeiro lugar, o objetivo, que não precisa ser altamente especificado, determina 

escolhas pessoais, daí que todo programa de leitura deva ter um componente livre, em 

que o aluno vai à biblioteca da escola e lê o que quiser, sem cobrança de nenhuma 

espécie. Em segundo lugar, o leitor proficiente faz escolhas baseando-se em predições 

quanto ao conteúdo do livro. Essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio, 

tanto sobre o assunto (conhecimento enciclopédico), como sobre o autor, a época da 

obra (conhecimento social, cultural, pragmático), o gênero (conhecimento textual). 

 

 

A partir do exposto acima, temos convicção de que, durante o processo de 

desenvolvimento das atividades, devemos estudar detalhadamente as diversas situações e 

compará-las a outros momentos de experiências acumuladas, sempre buscando aperfeiçoar e 

adaptar teorias sobre a organização social e cognitiva dos sujeitos em sala de aula, cujo espaço 

representa as situações contextuais mais adequadas para a aprendizagem dos alunos 

(BORTONI-RICARDO, 2008). 

Além disso, faz-se necessário adotar perspectivas de ensino da leitura que envolvam 

atividades interativas através das quais os estudantes possam construir sentido para os textos 

lidos. Assim sendo, os alunos precisam ter acesso aos saberes que abrangem todos os elementos 

indispensáveis ao exercício da leitura, que não estão relacionados apenas ao texto, mas também 

a outros componentes, como o leitor, o autor e a interação entre todos eles. 

 

2.3 PERSPECTIVAS DA LEITURA: TEXTO, LEITOR E INTERAÇÃO SOCIAL 

 

De acordo com Leffa (1999), a razão mais forte para que se use uma abordagem 

interativa é o fato de a mesma ser necessária para explicar a leitura completa e adequadamente. 

O autor critica a leitura com foco apenas na perspectiva do texto, uma vez que, de acordo com 

essa abordagem, a simples obtenção do conteúdo é o aspecto mais importante da leitura. Ocorre 

um processo de identificação das informações que estão prontas, não podendo o leitor fazer 

nenhuma interferência. O essencial é que o leitor tenha capacidade de reconhecer, decodificar 

os elementos textuais. Nesse sentido, “A leitura é vista como um processo ascendente (‘bottom-

up’ em inglês), fluindo do texto para o leitor” (LEFFA, 1999, p. 06). De acordo com essa visão, 

o conteúdo que aparece escrito na página é o que determina as ações do leitor. Dessa forma, 

quando leitores de um mesmo nível de competência leem um mesmo texto, este tende a produzir 

o mesmo significado para todos esses leitores. 

As principais críticas relacionadas à leitura com foco apenas no texto apresentam três 

grandes motivos: o 1º é sobre o destaque que é dado ao processo linear da leitura; no 2º, esse 
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foco no texto defende o sistema fonológico como forma de acesso ao significado e o 3º motivo 

alega que essa concepção valoriza as habilidades de baixo nível, como o reconhecimento de 

elementos – letras e palavras. 

Com relação à leitura vista na perspectiva do leitor, os conceitos são formados a partir 

das experiências desse leitor, nas suas vivências anteriores ao contato com o texto. Essas 

experiências envolvem conhecimentos linguísticos, textuais, enciclopédicos e até afetivos. “O 

sentido é construído de modo descendente, acionado pelos conceitos (‘concept-driven’, em 

inglês)” (LEFFA, 1999, p. 11). O processamento é feito com a ativa participação do leitor 

atribuindo sentido ao texto, de maneira que as suas experiências de vida formam a base 

responsável pela atribuição dos significados dados pelo leitor aos textos.  

Os pressupostos envolvidos nesse processo incluem o uso de diferentes estratégias, 

quais sejam, a avaliação e o controle da própria compreensão, assim como a consciência dos 

diversos tipos de leitura e os objetivos em função dos quais o leitor organiza as estratégias. As 

informações não visuais guardadas na memória do leitor interferem na maneira como o sujeito 

procede durante a leitura. Esses conhecimentos arquivados, conhecidos como conhecimentos 

prévios, estão organizados em esquemas (estruturas cognitivas abstratas) que possibilitam a 

organização das inúmeras experiências, daí a capacidade de o leitor fazer previsões, confirmar 

e corrigir hipóteses sobre o texto (LEFFA, 1999). 

Nessa concepção, o leitor é visto como ser supremo, pois o significado do texto é 

totalmente atribuído por ele. Essa perspectiva também é bastante criticada, porque ignora os 

demais processos sociais inerentes à leitura. 

A perspectiva interacional da leitura não a vê como um processo isolado, mas fazendo 

parte de um contexto maior, onde há uma relação entre leitor, autor e texto. Vista como 

atividade social, essa perspectiva de leitura atribui destaque na presença do outro, porque é com 

o outro que ocorre a troca de ideias sobre o texto e o significado do texto emanará da interação 

social no ato da leitura. 

 Conforme acrescenta Leffa (1999), no modelo social da leitura, a construção do sentido, 

que também é um processo interativo, favorece a mudança nas pessoas e, consequentemente, 

na sociedade onde se inserem, porque o ato de ler faz revelar o desconhecido. 

As perspectivas com foco apenas no texto ou no autor não oferecem os subsídios 

necessários para definirmos adequadamente a leitura, porque a leitura é um ato coletivo, com 

leitor, texto, ouvinte, numa interação convencional. 

Ainda a respeito da visão de leitura enquanto modelo interativo, Solé (2009, p. 24) 

adverte: “Do ponto de vista do ensino, as propostas baseadas nesta perspectiva ressaltam a 
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necessidade de que os alunos aprendam a processar o texto e seus diferentes elementos, assim 

como as estratégias que tornarão possível sua compreensão”. 

Na visão de Marcuschi (2008), a função principal do texto não é informativa, já que este 

é um evento que ocorre na relação interativa de acordo com a situação em que é utilizado. Para 

o autor, na relação direta com os textos, os leitores ou ouvintes produzem os efeitos de sentido. 

Dessa produção de sentidos surge a compreensão como resultado da ação conjunta entre 

falantes/ escritores e ouvintes/ leitores, nas situações cotidianas de uso da língua. 

Com base nas ideias dos autores mencionados, defendemos que é de fundamental 

importância suscitar momentos interativos durante as atividades de leitura em sala de aula, com 

diálogos e perguntas sobre os textos lidos, conforme sugerimos nas práticas de leitura descritas 

nas SD desta proposta de intervenção. Faz-se necessário, nesse trabalho de encaminhar os 

estudantes à compreensão leitora, que o professor os conduza ao entendimento de que o sentido 

do texto não está só no leitor, nem exclusivamente no texto ou apenas no autor, mas se encontra 

no resultado das relações entre todos eles e as atividades desenvolvidas.  

 

2.4  A COMPREENSÃO LEITORA E A APRENDIZAGEM 

 

Considerando que o nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento da compreensão 

leitora dos alunos, trataremos, neste tópico, sobre a relação ler e compreender. A respeito desse 

processo, acreditamos que quando os alunos produzem sentido para o que leem, durante o 

processo de leitura interativa e conseguem compreender de maneira efetiva os textos com os 

quais convive no dia a dia, eles não só aprendem a ler, mas também ficam aptos a continuar 

aprendendo. Por isso, julgamos fundamental que seja dada extrema importância às propostas 

interacionais de ensino da leitura, dentro do ambiente escolar, visto que tal atitude implica a 

condição de o aluno continuar aprendendo, de forma significativa. 

Nessa direção, as discussões realizadas por Solé (1998) trazem à tona um aspecto muito 

relevante sobre compreensão leitora e aprendizagem, destacando que 

 

 

[...] quando aprendemos significativamente ocorre a memorização compreensiva pelo 

processo de integração da nova informação à rede de esquemas de conhecimentos [...]. 

Essa memorização – diferente da memória mecânica – faz com que a possibilidade de 

utilizar o conhecimento integrado – sua funcionalidade – para a resolução de 

problemas práticos (entre eles cabe ressaltar o fato de continuar aprendendo) seja 

muito elevada (SOLÉ, 1998, p. 46, grifos da autora).  
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Essa relação entre compreender e aprender, denominada pela autora como um contínuo 

aprender a ler e ler para aprender, nos conduz à reflexão sobre duas formas de leitura que aqui 

se destacam: a leitura como objeto de conhecimento e a leitura como instrumento de 

aprendizagem. Para a autora, em ambas as formas, ocorre uma reorganização do nosso 

conhecimento anterior, permitindo que os relacionemos a conceitos que até então não 

conhecíamos. Por isso, podemos deduzir que a leitura, desde que envolva a compreensão, é um 

instrumento da aprendizagem significativa. 

Com o propósito de esclarecer essa relação leitura e aprendizagem, Solé (1998) defende 

que quanto mais lemos, mais aprendemos, no entanto podem surgir obstáculos impedindo 

nossos conhecimentos prévios de realizarem a abordagem das informações, tais como a 

ausência total de novidades no texto, a alta complexidade do conteúdo ou mesmo a falta de 

organização desse texto. Esses obstáculos, segundo a autora, não serão empecilhos se o 

conhecimento prévio do leitor for relevante, entretanto o alcance dos objetivos depende muito 

mais da disponibilidade do leitor em buscar as informações. 

Trazendo essa discussão para a realidade das escolas públicas de Ensino fundamental, 

percebemos que em grande parte delas ainda há um ensino de leitura voltado apenas para os 

exercícios mecânicos de decodificação e oralização do texto escrito, além de atividades 

interpretativas limitadas à identificação de elementos explícitos (ANTUNES, 2003), 

desconsiderando-se totalmente a concepção interacional sobre a qual falamos no tópico 

anterior. Como resultado dessa prática desvinculada dos diferentes contextos e usos, 

observamos o desinteresse dos alunos, que veem na leitura uma tarefa árdua, escolarizada e sem 

gosto, além de estar sempre associada a avaliações. 

Sobre essa problemática, Riolfi et al. (2010) alertam para a questão de o professor não 

ter consciência sobre a proporção do trabalho necessário para o ensino da leitura, atribuindo 

esse problema ao fato de o docente desconhecer os esforços sistemáticos necessários ao 

desenvolvimento da capacidade leitora ou até mesmo por acreditar que essa habilidade se 

desenvolve naturalmente, sem interferências metodológicas e sem objetivos definidos. 

Tendo como finalidade uma leitura bem-sucedida, o professor precisa fazer intervenções 

sistemáticas, ensinando o aluno a executar operações necessárias à compreensão de todas as 

partes do texto e do sentido que as transcende. Para isso, faz-se necessário o planejamento 

fundamentado de ações concretas, de sequências didáticas que conduzam o aluno a uma leitura 

feita com rigor, o que exige diversas operações (RIOLFI et al., 2010). 

Essa compreensão eficaz dos textos que lemos exige de nós muita prática, momentos 

importantes de interação, além de muito trabalho para não cometermos equívocos, haja vista as 
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inúmeras situações em que os textos dos mais diversos gêneros não são compreendidos ou são 

mal compreendidos, o que pode ser ainda pior. 

Como dados exemplificadores dessa questão, podemos citar, além dos problemas de 

compreensão leitora dos alunos informantes dessa abordagem, o grande número de estudantes 

que conclui a educação básica sem saber ler com proficiência, o que poderá trazer complicações 

em simples conversas que acabam em mal-entendidos geradores de grandes conflitos na vida 

das pessoas. Seja qual for a ocasião, escolar, acadêmica ou mesmo na vida cotidiana, a 

compreensão leitora é fundamental porque ela permeia todas as nossas atividades, direta ou 

indiretamente. 

Segundo Marcuschi (2008), quem enuncia algo sempre deseja ser compreendido e essa 

ação de compreender é um trabalho colaborativo que ocorre nas atividades interativas (autor-

texto-leitor / falante-texto-ouvinte), ou seja, na convivência social e cultural. Dessa forma, para 

o autor, entender um texto não significa compreender palavras e frases, pois estas devem ser 

vistas em um contexto maior, que é o texto. Logo, entender um texto é produzir sentido na 

leitura e fazer inferências numa relação de vários saberes.  

Assim, Marcuschi (2008) destaca alguns aspectos importantes, tais como: a) ler e 

compreender se equivalem, referindo-se aqui a ler compreensivamente e não apenas memorizar; 

b) a compreensão textual é um processo cognitivo realizado por um sujeito social; c) durante o 

processo da compreensão, desenvolvemos atividades de inferências situadas em contextos 

maiores, pois relacionamos as informações trazidas pelo texto com os nossos conhecimentos 

prévios guardados na memória; d) esses conhecimentos prévios (linguísticos, enciclopédicos, 

pessoais, de normas e lógicos) exercem grande influência no ato da compreensão, haja vista 

que 

 

Sendo uma atividade de produção de sentidos colaborativa, a compreensão não é um 

simples ato de identificação de informações, mas uma construção de sentidos com 

base em atividades inferenciais. Para se compreender bem um texto, tem-se que sair 

dele, pois o texto sempre monitora o seu leitor para além de si próprio e esse é um 

aspecto notável quanto à produção de sentido (MARCUSCHI, 2008 p. 233). 

 

 

Portanto, ler é compreender e compreender é uma construção de sentido sobre o texto 

lido. Dessa forma, estamos certos de que a tarefa de ensinar os alunos a ler compreensivamente 

pressupõe o envolvimento ativo destes na leitura, de maneira que encontrem sentido nos 

esforços cognitivos que são indispensáveis à compreensão. 

Com relação a esse aspecto, Solé (1998) alerta para o fato de que o sujeito precisa 

conhecer aquilo que vai ler, assim como os objetivos que o conduziram àquela leitura. A autora 



27 
 

 
 

também considera importante que o sujeito disponha de recursos que tragam êxito na realização 

deste trabalho, como a ajuda necessária, confiança em si mesmo e motivação, uma vez que a 

compreensão leitora é o resultado da clareza e coerência dos textos, do conhecimento de sua 

estrutura e do seu nível, do grau de relevância dos conhecimentos prévios para a assimilação 

do conteúdo e das estratégias que o leitor utiliza para compreender e lembrar o que lê. 

Ao abordar esses fatores de compreensão da leitura, Koch; Elias (2012) destacam, de 

um lado, os elementos autor/leitor e, de outro, o próprio texto. Esses primeiros elementos, que 

implicam saberes sobre os termos da língua e as situações cultural e cognitiva de produção, 

relacionam-se à necessidade de mobilização dos conhecimentos tanto para a produção do texto, 

por parte do autor, quanto para a construção do sentido, realizada pelo leitor. Quanto à estrutura 

do texto, as autoras dão ênfase aos aspectos materiais e linguísticos dos quais depende a 

legibilidade textual. Vale salientar que os aspectos materiais estão relacionados ao formato das 

letras e do papel (textura), à fonte, ao tamanho dos parágrafos, dentre outras questões que 

podem interferir na compreensão e, com relação aos elementos linguísticos, existem aspectos 

que também podem tornar o processo de compreensão mais difícil, como o léxico, a 

complexidade das estruturas sintáticas, a simplificação exagerada das orações, o uso 

inadequado da pontuação ou a falta dela. Enfim, dependendo de como o texto é produzido, o 

leitor aciona seus conhecimentos prévios, em maior ou menor grau, no intuito de compreender 

seu conteúdo e sua finalidade. 

Assim, quando a compreensão torna-se um dos objetivos da leitura, configura-se como 

um instrumento importante para a aprendizagem, porque ela ocorrerá de forma significativa, 

uma vez que esse processo permitirá ao leitor a aproximação, cada vez maior, de novos 

conhecimentos. Essa aprendizagem significativa ocorrerá mesmo de forma não intencional, 

quando, por exemplo, os objetivos da leitura estão relacionados ao entretenimento, ao prazer. 

Nesse sentido, quando ensinamos um aluno a ler de forma compreensiva e, consequentemente, 

esse aluno aprende com a leitura, “estamos fazendo com que ele aprenda a aprender, isto é, com 

que ele possa aprender de forma autônoma em uma multiplicidade de situações” (SOLÉ, 1998, 

p. 47). 

 

2.4.1 As estratégias de leitura   

      

Referindo-se às atividades de leitura em sala de aula, Solé (2009) propõe alguns 

mecanismos, denominados de estratégias de leitura, que os leitores precisam utilizar nos 
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momentos quando leem textos. De acordo com a autora, para lermos é necessário sabermos 

manobrar de forma ágil as competências referentes à decodificação. Além disso, é necessário 

estabelecer relações entre os nossos objetivos, ideias e conhecimentos prévios com os novos 

saberes proporcionados pelos textos, tendo em vista que   

 

 

[...] precisamos nos envolver em um processo de previsão e inferência contínua, que 

se apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em 

um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências 

antes mencionadas (SOLÉ, 2009, p. 23). 

 

 

As estratégias de leitura são procedimentos que precisam ser ensinados aos sujeitos, 

uma vez que constituem conteúdos de ensino e apresentam caráter complexo, envolvendo a 

cognição e a metacognição, conforme abordamos anteriormente. Todavia essas estratégias não 

podem ser vistas como receitas prontas e sem falhas, mas como uma forma de enxergar os 

problemas e buscar soluções para eles. Por essa razão, ao ensinar estratégias que levem à 

compreensão leitora, entre os alunos deve prevalecer a construção de variados tipos de 

procedimentos para que não haja dificuldade no ensino das estratégias que serão utilizadas em 

situações de leitura diversificadas (SOLÉ, 2009). 

Tendo em vista essas reflexões e a importância que as estratégias de leitura exercem no 

processo de desenvolvimento da compreensão, seguimos os estudos de Solé (2009), utilizando, 

em nossa intervenção, todas as estratégias por ela propostas. Para tanto, começamos 

privilegiando a motivação, pois, inicialmente, é preciso motivar os alunos para a leitura, assim 

como explicar-lhes o objetivo traçado para aquela atividade de leitura. Conforme aborda a 

autora, o que mais motiva o aluno são as situações reais de leitura. Aquelas em que o aluno lê 

pelo prazer de ler, para “viajar no mundo dos livros”, o que acontece normalmente quando ele 

mesmo procura a biblioteca. Ou aquelas situações onde a leitura é objetivo para tirar uma dúvida 

dele, informar-se sobre um acontecimento ou resolver problemas pessoais. 

Além disso, a motivação, segundo a autora, também pode estar ligada à afetividade dos 

alunos com a língua escrita, dependendo da maneira como essa relação vai sendo estabelecida. 

Um bom planejamento das atividades de leitura é fundamental para que as crianças sintam-se 

motivadas, além de uma criteriosa seleção dos materiais que serão utilizados. Faz-se necessário 

também estabelecer determinadas previsões sobre as necessidades que os alunos terão, de 

maneira que sejam evitadas situações negativas ao processo de compreensão leitora. 

De maneira geral, a motivação está relacionada aos objetivos da leitura, os quais podem 

ser variados, dependendo das mais diversas situações e momentos da vida das pessoas: ler para 
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obter uma informação precisa; para seguir instruções; por prazer; para obter uma informação 

de caráter geral; para aprender; para revisar um escrito próprio; para comunicar um escrito a 

um auditório; para praticar a leitura em voz alta; para verificar o que se compreendeu (SOLÉ, 

2009). Esses e muitos outros objetivos de leitura, como a necessidade de se informar sobre os 

fatos, fazem parte da vida cotidiana das pessoas e a escola é o lugar ideal para serem 

trabalhados, desde a infância.                         

A nossa proposta também privilegia a abordagem dos conhecimentos e experiências 

prévias dos alunos, formulando perguntas a partir de elementos dos textos, de maneira que os 

estudantes sintam-se incentivados a expor o que já sabem sobre o tema. A partir dessa 

exposição, o professor estabelece, em sala de aula, uma discussão com base nas contribuições 

dos alunos de modo que esses conhecimentos trazidos por eles sejam atualizados e organizados 

de forma clara e breve, destacando sempre os pontos mais relevantes. 

É necessário, de acordo com as estratégias de leitura propostas por Solé (2009), conduzir 

o aluno a estabelecer previsões sobre o texto, promovendo questionamentos com esse objetivo; 

criar oportunidade para o aluno utilizar as estratégias aprendidas, durante a leitura, realizando-

a de forma independente, aprendendo a reconhecer os erros (interpretações errôneas) e as 

lacunas da compreensão (perceber quando não estiver compreendendo), assim como as diversas 

formas de tentar solucionar os problemas. Da mesma forma, é imprescindível o incentivo à 

utilização das estratégias que a autora sugere para depois da leitura, de maneira que os 

conhecimentos adquiridos possibilitem aos alunos continuarem compreendendo os textos e 

aprendendo com eles. 

Conforme esclarece Silveira (2005) sobre o uso estratégico do conhecimento nas 

atividades de leitura, o leitor competente será aquele que tiver a capacidade de escolher a 

estratégia mais apropriada para ajudá-lo na compreensão dos textos, considerando os objetivos 

que deseja alcançar com a leitura. Para esclarecer melhor como isso pode ocorrer, a autora 

exemplifica: “[...] há algumas ocasiões em que [...] o leitor decide reler um determinado 

segmento do texto; noutras ocasiões, porém, ele pode achar mais correto prosseguir na leitura. 

Tais decisões dependerão, obviamente, do seu propósito ao ler o texto” (SILVEIRA, 2005, p. 

67). Como podemos observar através dos exemplos, a tomada de decisão do leitor deixa 

evidente a natureza estratégica do processo de compreensão da leitura. 

Silveira (2005) defende que é responsabilidade do leitor saber escolher as pistas 

fornecidas pelo texto (verbal ou não verbal), promovendo a interação entre essas pistas com os 

conhecimentos que o leitor já tem armazenado em sua memória, isto é, aquilo que os teóricos 

caracterizam como conhecimento prévio. Essa interação permitirá ao leitor atingir processos 
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mais elevados, como a predição, a inferência, os objetivos da leitura e, consequentemente, a 

compreensão dos textos. 

Outro fator importante sobre o qual Silveira (2005) alerta diz respeito ao cuidado que 

devemos ter para o leitor não se afligir, querendo assimilar todas as informações fornecidas 

pelo texto, utilizando várias pistas ao mesmo tempo. Tal comportamento sobrecarrega a 

memória de curto prazo e, ao invés de favorecer a compreensão, prejudica, pois o grande 

acúmulo de informações torna o processo lento, interferindo na sua eficiência. Para a autora, é 

viável que o leitor faça algumas seleções de estratégias, estabelecendo critérios em 

conformidade com seus objetivos de leitura e com o tipo de texto. 

Considerando que cada gênero textual cumpre um propósito comunicativo diferente, 

esse cuidado ou monitoramento com as estratégias torna-se extremamente importante, de 

maneira que o professor oriente os alunos leitores na seleção de critérios a serem adotados 

durante a leitura de textos pertencentes a gêneros diversificados.  

Além das reflexões acima, consideramos pertinente a discussão sobre as estratégias de 

reparo, as quais geralmente “são identificadas pelos próprios sujeitos e, embora possam depois 

ser reinterpretadas e classificadas pelos pesquisadores, estão sujeitas a consideráveis variações” 

(LEFFA, 1996, p. 60). Isso porque as variações ocorrem, não sendo possível estabelecer uma 

definição exata sobre a eficiência dessas estratégias. 

Com base nos postulados de Leffa (1996), acreditamos que, sendo as estratégias de 

leitura um conhecimento complementar ao saber que o leitor já possui sobre a língua, essas 

habilidades são adquiridas ou aprendidas de formas diversificadas. Tal comportamento, 

metacognitivo, cuja característica é a capacidade de refletir sobre a própria compreensão, nem 

sempre acontece da maneira que o professor espera, principalmente, se o docente estiver 

trabalhando a leitura com vários alunos, ao mesmo tempo. 

Assim, é comum que determinada estratégia seja assimilada e utilizada por determinado 

aluno, mas não seja adquirida por outro. Da mesma forma, dependendo do objetivo da leitura, 

vários alunos podem utilizar eficazmente uma mesma estratégia, enquanto outros não 

conseguem atingi-lo. De qualquer maneira, há sempre a possibilidade de os alunos assumirem 

comportamentos diferentes na busca pela compreensão dos textos, pois durante essa utilização 

de estratégias diversas, uns encontrarão mais obstáculos; outros, menos. Por isso, são tão 

importantes a intervenção e a análise nos momentos de conversa com os alunos sobre os textos, 

porque é através da interação e da análise que o professor irá compreender as dificuldades e 

traçar as ações que trarão os melhores resultados. 
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Essa intervenção, que se caracteriza como uma mediação pedagógica realizada pelo 

professor durante as aulas de leitura, é fundamental ao processo da compreensão, haja vista que 

a ação do docente possibilita ao leitor aprendiz o exercício da sua compreensão, transformando-

o em um leitor ativo, passando a ler de maneira segura, clara e fluente. Além disso, a mediação 

possibilita que o leitor realize ações importantíssimas nesse processo, como prever, interagir 

através de perguntas e respostas, identificar ideias principais, novos conhecimentos, estabelecer 

conexões entre o conteúdo dos textos e a própria vida, sendo capaz, inclusive, de realizar 

inferências, reconhecer intertextos e dialogar com os mesmos, tendo em vista que “A mediação 

na leitura acontece na dinâmica da interação” (FREITAS, 2012, p. 68). 

Por essas razões, faz-se necessário acrescentar que tal mediação pedagógica não pode 

ser realizada de qualquer maneira, sem que haja um planejamento adequado das atividades 

propostas. Quanto à importância de realizar esse planejamento, Azevedo (2012) esclarece sobre 

o dever que o profissional docente tem de planejar as atividades de leitura, traçando metas que 

sejam realmente eficazes ao crescimento das habilidades leitoras dos alunos. Segundo a autora, 

nessa ação de planejar, os objetivos da leitura precisam ser estabelecidos com antecedência, 

uma vez que cada objetivo traçado vai exigir do aluno a utilização de uma determinada 

estratégia. Além disso, a estratégia definida interfere na forma como essa leitura será realizada. 

Assim, um planejamento eficaz dará possibilidade de o professor mediar as atividades de leitura 

de maneira competente, ajudando os alunos a dominar estratégias adequadas e proveitosas que 

tornem possível a compreensão dos textos.  

 

2.5 CONCEPÇÕES DE GÊNERO, TIPO TEXTUAL E DOMÍNIO DISCURSIVO          

 

Quando propomos trabalhar com os gêneros textuais a favor da competência leitora dos 

alunos, inicialmente, procuramos nos conscientizar da importância desse trabalho no contexto 

escolar onde nossa intervenção pedagógica estava concentrada. Uma das questões que nos 

chamou a atenção foi a falta de informação que se encontrava no ambiente escolar sobre o 

trabalho de leitura a partir de gêneros. Isso foi percebido através de visitas à biblioteca da escola, 

quando o nosso objetivo era pesquisar sobre o acervo disponível, como também durante 

conversas informais com professores do Ensino Fundamental I. 

Dentre as dúvidas mais perceptíveis dos professores, destacamos a diferença entre tipo 

textual e gênero textual, haja vista que alguns veem os dois conceitos como uma única 

abordagem, o que poderá causar certo problema no ensino da Língua Portuguesa. Como reflexo 
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desse entendimento, encontramos nos alunos, com os quais trabalhamos no 6º ano, os mesmos 

equívocos. Assim sendo, consideramos essencial começar o trabalho em sala de aula, 

abordando esses conceitos que, a nosso ver, são fundamentais para a compreensão leitora. 

Conforme ressalta Marcuschi (2008, p. 154), “Tipo textual designa uma espécie de 

construção teórica [...] definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo}”. Estas categorias recebem as seguintes 

denominações: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. É preciso destacar 

também que uma única categoria abrange inúmeros gêneros. A título de exemplo, podemos 

citar os textos trabalhados nas SD desta proposta, que são caracterizados como textos 

narrativos, mas pertencem a dois gêneros diferentes: conto e notícia. Faz-se necessário 

observar, ainda, que cada um desses se insere em um domínio discursivo diferente: a notícia, 

no domínio jornalístico; o conto, no ficcional, assim como muitos outros gêneros literários. 

Há uma enorme variedade de conceitos para os gêneros, em vista do grande número de 

estudiosos e autores que se engajaram nas pesquisas sobre o tema. Por essa razão, adotamos o 

critério de conceituá-los com base em autores pioneiros neste tema (Bakhtin, 2011 [1992]) e 

em outras referências teóricas consistentes que servirão de base à nossa intervenção (Marcuschi, 

2008, 2010, 2011), bem como nas orientações contidas na proposta educacional vigente 

(PCN/LP, 1998). 

Segundo Bakhtin (2011 [1992]), gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis 

de enunciados”.  Nessa direção, o autor menciona: 

 
 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo 

(BAKHTIN, 2011 [1992], p. 262). 

 

 

 

Embora este autor utilize o termo “Gêneros do discurso” e reconheçamos a importância 

do seu pioneirismo neste estudo, adotaremos nesta pesquisa o termo “Gêneros textuais”, 

conforme aborda Marcuschi (2008), Bonini (2011), entre outros autores. 

Marcuschi (2008, p. 155) assevera que “Gênero textual refere os textos materializados 

em situações comunicativas recorrentes.”, tais como reportagem, artigo de opinião, receita 

médica, manual de instrução, aviso, propaganda, carta pessoal, poema, fábula, entrevistas 

televisivas, notícias de TV, conferências, entre muitos outros. Portanto, para o autor, os gêneros 

textuais são 
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[...] os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades 

empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, 

constituindo em princípio listagens abertas. 

 

 

De acordo com os PCN/ LP (1998, p. 21-22), o conceito de texto já traz atrelada a 

questão do gênero, haja vista que 

 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram 

usos sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, 

disponíveis na cultura. [...] A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos 

que compartilham características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da 

ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de 

literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado. 

 

  

Podemos observar que a orientação veiculada no referido documento sobre o conceito 

de gêneros apresenta caráter discursivo e está fundamentada, de certa forma, na teoria dos 

gêneros discursivos de Bakhtin (2011 [1992]). 

Ao relacionar gêneros textuais e ensino, Marcuschi (2010) lembra a importância de 

conhecer de forma aprofundada o funcionamento dos gêneros, para que possa haver 

compreensão dos mesmos. Para o autor, é necessário conduzir os alunos à produção ou análise 

de diferentes atividades linguísticas, onde esses alunos tenham oportunidade de identificar 

diversos gêneros, através de suas finalidades comunicativas, características estruturais, nível de 

linguagem, entre outros elementos.  

O autor também faz referência ao modo como esta ideia também é sugerida pelos 

PCN/LP (1998), quando estes documentos recomendam o trabalho com os textos (orais ou 

escritos) baseados nos gêneros. No entanto, adverte sobre a necessidade de haver cautela e 

clareza nessa abordagem, devido à complexidade que envolve a distinção entre gêneros orais e 

escritos. 

Quanto ao domínio discursivo, é compreendido como as instâncias que abrangem 

conjuntos de gêneros textuais, uma vez que muitos gêneros são comuns a domínios discursivos 

diversos. Utilizando os exemplos anteriores, temos inseridos no domínio jornalístico a 

reportagem, o artigo de opinião, as entrevistas televisivas e as notícias de TV, sendo os dois 

primeiros da modalidade de uso da língua escrita e os dois últimos, da modalidade oral. A 

receita médica está inserida no domínio saúde; o manual de instrução e o aviso, no domínio 

industrial; a propaganda, no domínio publicitário; a carta pessoal, no domínio discursivo 
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interpessoal; o poema e a fábula, no ficcional e as conferências, no domínio instrucional 

científico. 

Assim sendo, consideramos indispensável, em todo e qualquer trabalho pedagógico que 

tenha como base os gêneros textuais, especialmente as práticas de ensino no âmbito da Língua 

Portuguesa, que o professor esclareça para os estudantes as diferenças entre gênero, tipo textual 

e domínio discursivo, uma vez que a compreensão desses conceitos iniciais é fundamental para 

que se efetive a aprendizagem dos alunos sobre os gêneros. De igual modo, após a aquisição 

desses conhecimentos básicos, é de suma importância que o docente planeje suas atividades 

pedagógicas contemplando todos os elementos que fazem parte da composição dos gêneros 

abordados, tais como suas finalidades comunicativas, os suportes onde veiculam, a variedade 

linguística empregada, entre outros, de maneira que os alunos percebam a relevância desse 

conjunto de elementos, que estão presentes nos textos para que estes cumpram as funções 

sociais às quais se destinam. 

 

2.6 OS ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO GÊNERO 

 

Marcuschi (2011) lembra que todas as vezes que nos expressamos através da fala ou da 

escrita, essa linguagem verbal ocorre em textos e não em elementos isolados da língua. Esses 

textos constituem o resultado das nossas ações sociais, sendo utilizados nas mais diversas 

situações cotidianas no intuito de atender a propósitos comunicativos diversos. Dessa forma, os 

gêneros configuram-se de maneira dinâmica, realizam-se de maneira multimodal, circulam em 

variados suportes e de diferentes maneiras. 

A respeito dessa dinamicidade dos gêneros textuais, o autor ressalta: “É sabido que 

quanto mais um gênero circula, mais ele é suscetível a mudanças e alterações por se achar 

estreitamente ligado a uma moldagem social” (MARCUSCHI, 2011, p. 24). Nesse aspecto, a 

circulação dos diversos gêneros na sociedade caracteriza-se como uma manifestação visível da 

língua em funcionamento, constituída pelos próprios gêneros e evidenciada nas atividades 

enunciativas, nas intenções de comunicação, entre outros aspectos. 

Conforme lembra Bazerman (2006, p. 29), de acordo com vários estudos, “[...] os 

gêneros constituem um recurso rico e multidimensional que nos ajuda a localizar nossa ação 

discursiva em relação a situações altamente estruturadas”. Dessa forma, o gênero constitui, 

visivelmente, as realizações das dinâmicas sociais. Por isso, somos capazes de perceber os 

inúmeros fatores sociais e psicológicos com os quais nossos enunciados dialogam, no intuito 
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de serem mais eficientes. Essa nossa percepção ocorre a partir do momento em que somos 

capazes de compreender o que é o gênero e o que acontece com ele. No tocante aos gêneros 

atuantes na sala de aula, o autor alerta para o cuidado que precisamos ter, enquanto professores, 

com a preservação do sentido dos gêneros, de maneira que eles se mantenham vivos na 

comunicação presente no ambiente escolar. 

Além da ênfase que precisa ser dada em relação aos inúmeros veículos nos quais 

circulam os diversos gêneros, faz-se necessário, ao se abordar um estudo com base em gêneros, 

na escola, explorar significativamente situações sociais com as quais os alunos já tenham 

alguma experiência. Da mesma forma, também é necessário promover experiências novas, 

particulares, propiciando ao aluno um ambiente interessante de fala, de maneira que o discurso 

seja utilizado nas mais diversificadas situações de uso da língua. 

 

2.7 GÊNEROS TEXTUAIS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 

 

Sabemos que os gêneros estão materializados em textos que circulam socialmente e 

realizam diferentes funções comunicativas, como solicitar algo, agradecer, informar, entreter 

etc. Por essa razão, é essencial, enquanto professores, apresentarmos aos alunos gêneros 

textuais diversos, para que possam de fato ter a oportunidade de desenvolver suas competências 

comunicativas, o que envolve as habilidades de ler e produzir textos orais e escritos. 

Nessa perspectiva, a linguística aplicada defende que devemos agir de maneira 

favorável ao desenvolvimento das capacidades dos alunos no âmbito da comunicação. Para 

isso, é indispensável o uso de textos, tanto orais quanto escritos, como objetos de estudo, 

confirmando, portanto, a fundamental presença dos gêneros na escola (BEZERRA, 2010). 

Aprofundando essa discussão sobre o ensino a partir de gêneros, Dolz & Schneuwly 

(2013, p. 43-44) consideram que 

 

As práticas de linguagem são consideradas aquisições acumuladas pelos grupos 

sociais no curso da história. Numa perspectiva interacionista, são, a uma só vez, o 

reflexo e o principal instrumento de interação social. É devido a essas mediações 

comunicativas, que se cristalizam na forma de gêneros, que as significações sociais 

são progressivamente reconstruídas. Disso decorre um princípio que funda o conjunto 

de nosso enfoque: o trabalho escolar, no domínio da produção de linguagem, faz-se 

sobre os gêneros, quer se queira ou não. Eles constituem o instrumento de mediação 

de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o 

ensino da textualidade. A análise de suas características fornece uma primeira base de 

modelização instrumental para organizar as atividades de ensino que esses objetos de 

aprendizagem requerem. 



36 
 

 
 

Os autores defendem que esse trabalho com os gêneros, sejam orais ou escritos, deve 

ser feito sistematicamente, através de estratégias, tais como as sequências didáticas, cujas 

discussões teóricas norteadoras serão retomadas adiante. 

Dolz e Schneuwly (2013) expressam que a escola, mesmo que de maneira forçada, 

sempre trabalhou com os gêneros, pois qualquer tipo de comunicação presente no ambiente 

escolar, ou melhor, na sala de aula, realiza-se em formas específicas de textos, com finalidades 

sociocomunicativas determinadas. O problema está no fato de a escola abordar o gênero com 

fins exclusivamente didáticos, onde “O aluno encontra-se, necessariamente, num espaço do 

‘como se’, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, em parte, 

fictícia, uma vez que é instaurada com fins de aprendizagem” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2013, 

p. 65). 

De acordo com Cristóvão; Nascimento (2011, p. 43), 

 

A tese subjacente ao conceito de gêneros textuais e ensino é a de que o domínio dos 

gêneros se constitui como instrumento que possibilita aos agentes produtores e leitores 

uma melhor relação com os textos, pois, ao compreender como utilizar um texto 

pertencente a determinado gênero, pressupõe-se que esses agentes poderão agir com 

a linguagem de forma mais eficaz, mesmo diante de textos pertencentes a gêneros até 

então desconhecidos. 

 

Ainda tecendo questões que envolvem metodologia em análise de gêneros, Motta-Roth 

(2011, p. 156) levanta duas questões referentes ao processo de investigação, por meio das quais 

a autora reflete sobre a análise e o ensino de gêneros através da relação entre texto e contexto: 

“Que traços ou elementos da linguagem são relevantes em um dado texto e como determiná-

los? Como estabelecer a conexão entre o texto e o contexto (enquanto condições de significação 

e interpretação)?”. 

 Refletindo sobre a primeira questão, a autora esclarece que as mudanças nos discursos 

que fazem parte dos contextos mostram as múltiplas concepções de mundo e de ideologias 

criadas pela linguagem. Para tentar responder à questão, baseando-se em Kress (1993), ela diz 

que “os elementos do texto resultam de uma interação social dada e precisam ser explicados em 

termos dos elementos do contexto” (MOTTA-ROTH, 2011, p. 164). 

Referindo-se à pergunta de como estabelecer a conexão entre o texto e o contexto, a 

autora, apoiando-se em Fairclough (1989), defende que a relação entre texto e contexto torna-

se evidente quando investigamos a linguagem como gênero. Isso ocorre de tal forma que para 

haver compreensão da linguagem, é preciso que também haja compreensão das condições do 

contexto.  
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Em suma, a metodologia a ser adotada deve levar em consideração tanto os fatores de 

natureza social quanto os de natureza individual. Considerando as ideias propostas pelos autores 

citados, acreditamos que a inserção dos gêneros textuais no ensino contribui de maneira 

bastante positiva, especialmente, nas aulas de Língua Portuguesa, onde as situações 

comunicativas poderão abrir espaços favoráveis para o aluno construir seu conhecimento e 

ampliar suas competências, na interação com os demais e com o objeto de estudo, ou seja, os 

textos, realizados em gêneros. 

 

2.7.1 Os gêneros no ensino de leitura 

 

Com o objetivo de atender a diversificadas necessidades de interação verbal, é 

inevitável, em qualquer sociedade, a busca pelo domínio de textos das mais variadas formas e 

com os mais diferentes estilos, orais ou escritos, para atender às demandas sociais do cotidiano 

de cada cidadão. 

Diante dessa realidade, a cada dia torna-se mais pertinente o trabalho com a diversidade 

de gêneros textuais em sala de aula, abrangendo diversos aspectos no estudo da língua, como a 

análise linguística, a produção textual e a leitura. A respeito da importância desse domínio dos 

gêneros, Bakhtin (2011 [1992], p. 285) afirma: 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, tanto 

mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é 

possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular da 

comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 

discurso.  

 

As palavras do autor evidenciam a relevância em trabalhar a língua na perspectiva dos 

gêneros e, quando se refere aos gêneros como indispensáveis para a compreensão mútua, 

Bakhtin (2011 [1992]) nos remete à compreensão necessária durante as atividades de leitura, 

fruto da interação entre autor, texto e leitor. Além disso, seja qual for o contexto, ao 

trabalharmos a leitura em sala de aula, estamos promovendo um evento que, por sua natureza, 

implica a existência de gêneros textuais, socialmente e culturalmente determinados e usados 

em diferentes situações (reais) de comunicação. 

Dentre as muitas questões que envolvem os gêneros no ensino de leitura, um aspecto 

preocupante, especialmente, para os professores, é com relação aos gêneros que devemos 

selecionar para o trabalho em sala de aula, pois sabemos da importância de trabalhar com a 
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diversidade, porém, devido à quantidade ilimitada de gêneros, torna-se difícil decidir quais 

escolhermos. 

Além da grande variedade, existe outra questão importante a ser discutida que são as 

inúmeras sugestões teóricas e críticas voltadas para a seleção dos gêneros a serem abordados 

na escola e isso causa insegurança no professor. Por isso, acreditamos que quanto mais gêneros 

forem trabalhados, mais o aluno desenvolverá suas habilidades comunicativas. E conforme já 

dissemos anteriormente, selecionamos para estas análises apenas dois gêneros em virtude da 

natureza desta pesquisa, a qual não nos possibilita abordar uma grande variedade de gêneros. 

Para chegarmos à escolha dos gêneros conto e notícia, tomamos como motivação os pontos que 

serão discutidos no tópico seguinte.  

Sobre a seleção de gêneros textuais, Oliveira (2010) ressalta a importância de o 

professor saber diferenciar o gênero e o suporte em que esse gênero é veiculado, para que não 

haja equívocos, mesmo admitindo a dificuldade em distingui-los algumas vezes. O autor deixa 

clara a sua opinião sobre a importância do trabalho com os gêneros textuais nas aulas de leitura 

e destaca a necessidade de o professor dar oportunidades ao aluno de se familiarizar com as 

inúmeras formas assumidas pelos textos para circularem socialmente.  

Além desse aspecto, o referido autor fala sobre a intermediação do professor durante a 

interação entre os alunos e os gêneros, no sentido de o docente instruir o aluno a perceber a 

intencionalidade e a aceitabilidade que envolvem os textos. Para facilitar esse trabalho de 

identificação das características do texto (finalidade comunicativa, interlocutores, situação em 

que foi escrito), Oliveira (2010) sugere a preparação de um quadro a ser preenchido pelos alunos 

com todos os aspectos discutidos sobre os gêneros durante a aula. Tomando por base este aporte 

teórico, elaboramos SD que foram desenvolvidas durante as intervenções com os alunos 

informantes dessa proposta, orientando-os a produzirem quadros envolvendo as principais 

características dos gêneros em estudo. 

 

2.7.2 Os gêneros Conto e Notícia na formação do leitor 

 

Tendo em conta o trabalho de mediação em leitura desenvolvido e a seleção dos gêneros 

para as atividades realizadas em sala de aula, consideramos necessário elencar algumas 

informações relacionadas aos gêneros escolhidos para esta proposta de intervenção, as 

justificativas dessa escolha e as reflexões acerca desse ensino, haja vista que são gêneros bem 

distintos quanto aos seus propósitos comunicativos. 
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Diante das exigências cada vez maiores e dos altos níveis de leitura que são colocados 

ao indivíduo em sua vida cotidiana, seja na escola, no trabalho ou em outras situações 

vivenciadas, a escola tem, a cada dia, mais responsabilidade de revisar métodos de ensino e 

constituir práticas que deem possibilidade de o aluno adquirir ou ampliar sua competência na 

leitura. 

Como requisito essencial para alcançar esse objetivo, propomos um trabalho voltado 

para o desenvolvimento da leitura a partir de gêneros textuais. Obviamente, dada a natureza 

detalhada de uma abordagem como essa, não é possível nos determos à descrição de um 

trabalho com muitos gêneros. Por isso propomos trabalhar com dois deles – o conto e a notícia 

– mesmo sabendo que são gêneros bastante diferentes quanto às suas finalidades comunicativas. 

Partindo do pressuposto de que a unidade básica do ensino é sempre o texto, acreditamos que, 

a cada nova aula ministrada pelo professor, há possibilidades de se abordar o(s) texto(s) 

selecionado(s) de maneira que seja privilegiado o momento da leitura, dando oportunidade ao 

aluno de entrar em contato com textos de diferentes gêneros. 

Refletindo sobre o trabalho com gêneros literários na escola, Silva (2003) esclarece que 

durante as aulas de Língua Portuguesa nem sempre são levadas em consideração as relações 

entre leitura e literatura, apesar de essas conexões existirem e terem nos discursos teóricos 

suporte necessário à efetivação desse trabalho. Porém, a autora adverte para o fato de essas 

discussões teóricas, muitas vezes, perderem-se nas práticas escolares, rompendo assim as 

conexões entre leitura, literatura e escola. Dessa forma, essa relação precisa passar por um 

processo de reavaliação e mudança na forma como é trabalhada no ambiente escolar. 

Considerando a importância desse processo, as intervenções didático-pedagógicas propostas 

neste trabalho encontram-se pautadas em bases teóricas consistentes e foram colocadas em 

prática sempre levando em consideração os vínculos entre leitura e literatura. 

No tocante ao gênero jornalístico, que também faz parte da nossa proposta, Alves Filho 

(2011) aponta que as notícias sugerem conexões entre o seu relato e os comentários / opiniões 

a respeito dos fatos relatados. Assim, tomando esse fator relevante, o autor diz que “Se, por um 

lado, as notícias têm como função principal relatar os fatos de um modo o mais isento e 

equidistante, por outro, estes relatos funcionam corriqueiramente como eventos deflagradores 

de expressão e manifestação de opiniões.” (ALVES FILHO, 2011, p. 110).  

Sobre o trabalho com a diversidade de gêneros, os PCN/ LP (1998, p. 23) asseveram 

ainda que “Nessa perspectiva, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade 

de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de 

que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas”.  



40 
 

 
 

Outro aspecto relevante no trabalho com leitura a partir de gêneros é a escolha dos 

textos. Sendo assim, é preciso que a seleção seja feita de maneira cautelosa e atenta no sentido 

de propor aos alunos textos cujos conteúdos vão lhes proporcionar prazer, interesse, 

conhecimento e compreensão no momento da leitura. Através da leitura, o professor poderá 

trabalhar os elementos textuais dos gêneros, o que terá como consequência não apenas a 

compreensão do texto, mas o desenvolvimento de outras habilidades necessárias dentro do 

estudo da língua, como a produção textual e a análise linguística que, inclusive, deve ser usada 

a favor do entendimento e da finalidade do texto. 

Os gêneros selecionados para esta abordagem são diferentes quanto aos seus propósitos 

comunicativos, interlocutores e suporte onde veiculam. Além disso, um deles é literário, 

pertencendo ao domínio ficcional, enquanto o outro relata os fatos da vida real e pertence ao 

domínio jornalístico. Observando por um ângulo agora diferente, temos dois gêneros 

semelhantes quanto à tipologia textual: os dois são narrativos. Acreditamos que tanto os 

aspectos diferentes quanto os semelhantes contribuíram nas atividades de leitura desenvolvidas 

com os alunos. 

Com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes pelos textos e desenvolver suas 

capacidades interpretativas, é preciso ampliar as possibilidades de o aluno ter acesso a textos 

interessantes, através de seleções organizadas pelo professor.  Por essa razão, destacamos a 

importância da biblioteca escolar e da organização dos livros, de maneira que os alunos 

encontrem, nesse espaço, um incentivo na descoberta do prazer que pode ser proporcionado 

pela leitura. 

Oliveira (2010), ao tratar sobre o ensino pragmático da literatura, diz que a leitura de 

textos literários é importante para o professor estimular seus alunos ao desenvolvimento de 

leituras críticas. Nessa tarefa, é essencial a mediação do professor, cuja função primordial será 

a condução do aluno à realização da leitura do texto nas entrelinhas, na busca dos elementos 

implícitos. Para justificar a importância dessa atividade, o autor argumenta que a língua não é 

ingênua nem ideologicamente neutra, apesar de alguns escritores não admitirem isso. 

Em relação ao trabalho com o gênero notícia, Alves Filho (2011) lembra a importância 

de ter cautela ao trabalhar com esse gênero, de maneira que os alunos não sejam sufocados em 

modelos formais e conteudísticos. Além disso, o autor destaca que deve ser dada ênfase aos 

contextos nos quais as notícias são produzidas, para que a relação texto e contexto traga sentido 

às atividades de leitura. Quanto aos exemplares a serem escolhidos, o escritor afirma que os 

próprios alunos podem ajudar os professores nessa tarefa. 
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2.7.2.1 O Conto 

 

Conforme mencionamos anteriormente, a conciliação entre leitura, literatura e escola 

não tem sido uma tarefa simples, mas é necessário um fazer pedagógico voltado para a prática 

da leitura de textos literários e o gênero conto é uma excelente oportunidade de desenvolver a 

leitura, por ser um dos gêneros mais populares da Literatura. A pertinência de colocá-lo em 

cena na sala de aula está no fato de o mesmo ser produzido à luz das situações cotidianas, das 

práticas sociais situadas na história da humanidade, das vivências e dos acontecimentos. Sua 

natureza condensada – gênero narrativo caracterizado pela sua brevidade, com um número 

reduzido de personagens, apresenta apenas um drama, tem espaço e tempo restritos, privilegia 

o diálogo e a linguagem objetiva – permite uma leitura mais rápida e resultados interpretativos 

mais positivos. Através da leitura de contos, os alunos terão oportunidade de descobrir outros 

tempos, outros lugares e diferentes formas de agir e de ser. 

Segundo Moisés (2006, p. 40), o conto é concebido como  

 

[...] uma narrativa unívoca, univalente: constitui uma unidade dramática, uma célula 

dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito, um só drama, uma só ação. 

Caracteriza-se, assim, por conter unidade de ação, tomada esta como a consequência 

de atos praticados pelos protagonistas, ou de acontecimentos de que participam. A 

ação pode ser externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e 

interna, quando o conflito se localiza em sua mente. 

 

A estrutura do conto, de acordo com Moisés (2006), engloba unidade de ação, unidade 

de espaço, unidade de tempo, poucas personagens, diálogo (dominante), descrição – variando 

conforme a tendência estética – e narração breve. 

Trata-se de um texto narrativo ficcional cuja finalidade é entreter o leitor. O locutor é o 

próprio escritor e o seu interlocutor podem ser crianças, jovens ou adultos. Os contos, 

geralmente, são publicados em livros, revistas e sites voltados para assuntos literários, podendo 

também ser encontrados em outros suportes. Quanto aos temas, este gênero aborda assuntos 

diversos, relacionados com a vida das pessoas. No tocante à estrutura, o enredo é constituído 

por introdução, complicação, clímax e desfecho, sendo as personagens tratadas 

psicologicamente de uma forma um pouco mais aprofundada do que nas crônicas. A linguagem 

segue, em geral, a variedade padrão e os verbos costumam ser empregados no pretérito perfeito 

e imperfeito do modo indicativo (CEREJA; MAGALHÃES, 2009). 
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Dadas as características do conto, defendemos que, ao optar por esse gênero literário 

como ferramenta para planejar e executar ações voltadas ao desenvolvimento da compreensão 

leitora dos alunos, estamos cumprindo o nosso dever de tornar acessível aos discentes este bem 

tão precioso que a própria escola, muitas vezes, negligencia. Além disso, sabemos que o acesso 

à leitura de textos literários na escola é um direito de todos os alunos e nós, ao exercermos a 

função de professores, temos o dever de viabilizar esse acesso.  

Quanto a esse direito, Cândido (1995) assevera que a literatura é um bem incompressível 

que não pode ser negado a ninguém, da mesma forma que o alimento, a educação, a moradia, 

além de outros bens indispensáveis ao homem. De acordo com o autor, a literatura torna-se uma 

necessidade universal que, ao ser negligenciada, pode deteriorar a personalidade humana, por 

motivo de a mesma ser um poderoso instrumento de instrução e de educação nas sociedades. 

Além disso, ela possui um papel humanizador, uma vez que possibilita o exercício da reflexão, 

a aquisição do saber, a percepção da complexidade do mundo, entre outras coisas essenciais à 

vida humana. 

Sobre a importância de utilizar a literatura como instrumento a favor da educação, o 

autor afirma: 

 

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso 

de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 

equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que 

considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia 

e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas (CÂNDIDO, 

1995, p. 175). 

 

 

Dessa forma, ao criarmos as oportunidades, em sala de aula, de conduzir o aluno à leitura 

de contos, estamos ampliando sua visão de mundo e enriquecendo as suas percepções, uma vez 

que todos os tipos de produções literárias existem com o propósito de satisfazer as necessidades 

do ser humano. 

Essa prática pedagógica baseada em produções literárias diversas também é defendida 

por Alves (2013) que, mesmo tendo seus estudos voltados mais especificamente para os gêneros 

poéticos, destaca a importância e a necessidade de levarmos diferentes formas de manifestação 

artística, produzidas oralmente ou por escrito, para o ambiente escolar. O autor justifica tal 

posicionamento ao reforçar que “[...] toda vivência artística, de qualquer grupo, comunica uma 

experiência peculiar no mundo” (ALVES, 2013, p. 36). Para o escritor, faz-se necessário sermos 

receptivos de outras experiências, enxergando-as como diferentes, mas sem rotulá-las como 

inferior. 
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Para Silva (2003), a leitura literária influencia o ato de ler, ativando vários aspectos 

determinantes na interação do leitor com o texto e essa função de formar leitores críticos e 

autônomos que a escola deveria cumprir com propriedade está se perdendo e dando lugar a 

outras concepções de leitura, onde leitura e literatura sofrem um processo de escolarização. 

Além de outros aspectos apontados pela autora, a utilização exclusiva do livro didático, 

doravante LD, leva a uma prática inconsistente e fragmentada da leitura, devido, 

principalmente, ao modo como esse material é utilizado pelo professor. 

Assim como muitos outros gêneros literários, mas também de imprensa, de divulgação 

científica, da publicidade, o conto é considerado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais uma 

das referências básicas a partir da qual o trabalho com o texto – unidade básica de ensino – 

precisará se organizar. Segundo os referenciais curriculares (PCN/ Língua Portuguesa, 1998), 

o conto faz parte de um grupo de gêneros literários cujo domínio é fundamental à efetiva 

participação do aluno na sociedade. 

Tendo como base esse aporte no qual nos apoiamos para justificar a escolha do gênero 

conto, acreditamos ter optado por um gênero pertinente para o trabalho com leitura em sala de 

aula. No entanto, a importância de trabalhar com o texto literário vai muito além da escolha dos 

gêneros, uma vez que a grande preocupação do professor consiste em saber como despertar no 

aluno a vivência com o texto literário, ou seja, que métodos devemos seguir, que atividades 

didáticas são mais viáveis para os propósitos a serem alcançados. 

Segundo Cortázar (1999, p. 352), o aspecto mais relevante do conto tende a estar 

incluído no seu tema, cujo conteúdo – de caráter real ou irreal – transforma um simples episódio 

“no resumo implacável de determinada condição humana ou no símbolo ardente de uma ordem 

social ou histórica”. Para esse autor, um conto de boa qualidade é aquele que apresenta tensão 

desde o início, pois, caso contrário, o mesmo é considerado ruim. Neste aspecto, o autor faz 

referência àqueles contos que se tornam inesquecíveis para o leitor, atribuindo tal fato às 

características que certos contos têm de proporcionar ao leitor uma realidade bem mais ampla 

do que aquela contada no texto, atraindo sua atenção e influenciando o leitor de tal forma que 

o impressiona, dada a simplicidade aparente do conteúdo. 

Tendo em vista esse e outros estudos que nos chamaram a atenção sobre a importância 

da escolha das obras, uma vez que essa seleção é determinante para a formação de sujeitos 

leitores, tivemos a preocupação de selecionar, para esta intervenção, livros de contos que já 

fazem parte de programas oficiais do MEC, como a coleção Literatura em Minha Casa. Dessa 

forma, acreditamos ter agido corretamente, uma vez que esses livros já foram prescritos 
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oficialmente, o que, de certa forma, já nos permitiu avaliá-los de maneira positiva. Além disso, 

a escola onde implementamos as nossas atividades já dispunha destes livros, em seu acervo. 

Quanto a essa escolha dos textos, os PCN/LP (1998) dizem que o professor deve 

consentir que os alunos selecionem as leituras, em determinados momentos, haja vista que a 

liberdade de também escolher os textos é uma necessidade. Sobre a leitura de escolha pessoal, 

os referenciais curriculares apontam que 

 

 

[...] Neste caso, o objetivo explícito é a leitura em si, é a criação de oportunidades para 

a constituição de padrões de gosto pessoal. Nessas atividades de leitura, pode-se, 

temporariamente, eleger um gênero específico, um determinado autor ou um tema de 

interesse. A partir daí, os alunos escolhem o que desejam ler, tomam emprestado o 

livro (do acervo de classe ou da biblioteca da escola) para ler em casa e, no dia 

combinado, parte deles relata suas impressões, comenta o que gostou ou não, o que 

pensou, sugere outros títulos do mesmo autor, tema ou tipo (PCN/Língua Portuguesa, 

1998, p. 73-74). 

 

 

Acreditamos que a leitura realizada a partir da escolha pessoal do aluno aliada ao 

acompanhamento e orientação do professor dão oportunidade ao estudante de usufruir do seu 

direito e da sua liberdade de fazer suas próprias seleções textuais, da mesma forma que ele 

realiza tantas outras escolhas fundamentais em sua vida. O que há de diferente nessa liberdade 

de escolha textual é a presença do professor, cujo trabalho não consiste numa simples 

interferência nas leituras do aluno, mas em uma orientação necessária que vai repercutir 

futuramente na vida desse aluno. 

No tocante aos procedimentos metodológicos, a sequência de atividades desta 

intervenção priorizou a interação do aluno com o texto, no intuito de fazê-lo compreender o 

texto e interagir com ele no ato dinâmico da leitura. Assim sendo, o propósito da leitura 

preestabelecido durante todo o processo visa ao interesse do aluno pelo ato de ler, pela 

compreensão crítica do texto articulada com a compreensão crítica do mundo (SILVA, 2003). 

Ampliando essas reflexões sobre o trabalho com os textos literários em sala de aula, 

Riolfi et al. (2010, p. 102) afirmam: 

 

A literatura é uma espécie de vários mundos. Daí porque cabe observar os elementos 

textuais desse mundo. No Ensino Fundamental, essa base é imprescindível. O aluno, 

ao se familiarizar com a estrutura narrativa, começa a perceber as diferenças entre os 

textos, a construir sentidos e estabelecer pontes para o diálogo incessante que a 

literatura mantém com as formas do mundo e suas próprias formas. 

 

Tendo em vista a realização de algumas atividades na turma, cujos alunos são 

informantes dessa abordagem, procuramos conduzir o trabalho com o gênero conto tendo como 
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meta inicial a leitura enquanto fruição (RIOLFI et al., 2010), estabelecendo como objetivo 

principal a busca do prazer através da leitura. Sendo assim, uma das nossas preocupações foi 

deixar bem claro para os alunos que as atividades não seriam caracterizadas como atividades 

geradoras de notas. Essa atitude foi considerada imensamente positiva dentro da proposta, 

porque mesmo quando os alunos eram submetidos à realização de algumas tarefas necessárias 

ao andamento da construção do Corpus e ao andamento das análises, eles realizavam sem que 

isso representasse uma obrigação no processo de leitura. 

A respeito dessa prática que envolve o trabalho com a literatura enquanto fruição e 

atividade humanizadora, Cândido (1995, p. 186) diz: 

 

 

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob 

pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à 

visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar 

a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. [...] A organização da sociedade 

pode restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador. 

 

 

Portanto, não podemos mais, enquanto escola que somos, negligenciar esse bem tão 

indispensável à vida dos nossos alunos que é o acesso às leituras literárias, principalmente, 

quando podemos aliar a nossa prática pedagógica diária com a literatura, pois, como assevera 

Cândido (1995, p. 191), “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a 

fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito 

inalienável”. 

Obviamente, essa não é uma tarefa simples, mas os aportes teóricos referentes ao 

trabalho com os textos literários em sala de aula já existem há bastante tempo, sendo preciso, 

portanto, o nosso empenho para realizar essas ações e a nossa proposta de intervenção percorre 

um desses caminhos para alcançarmos o desenvolvimento em compreensão leitora nos alunos 

do 6º ano, a partir do gênero conto. 

 

2.7.2.2  A Notícia 

 

Abordar gêneros jornalísticos em sala de aula consiste em abrir espaço para o 

conhecimento dos fatos e acontecimentos sociais que ocorrem diariamente nos diversos lugares 

e são pertinentes à vida das pessoas. Sozinho, este já é um argumento que justifica o jornal 

como excelente material didático para o desenvolvimento da leitura. 
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De acordo com Bonini (2011, p. 53),  

 

O estudo dos Gêneros jornalísticos (bem como os demais gêneros que compõem o 

conjunto mais amplo das manifestações da comunicação de massa) apresenta uma 

grande relevância social. As pesquisas desse tipo trazem subsídios não só para a 

formação e a atuação profissional (de jornalistas e professores de línguas, por 

exemplo) como também para a educação e a formação do cidadão crítico e habilidoso 

no manejo de tais manifestações, já que toda a sociedade é afetada por elas. 

 

 

São inúmeros os gêneros que pertencem ao domínio discursivo jornalístico, entretanto 

nos deteremos à notícia, que consiste em um dos focos trabalhados nesta proposta. 

A notícia é um gênero jornalístico cuja finalidade é informar ao público um fato 

acontecido recentemente. O locutor é o jornalista / jornal e o destinatário é o público em geral. 

Apresenta, geralmente, uma estrutura padrão, composta de duas partes: o lead e o corpo. No 

lead deve constar a maior parte das informações essenciais sobre o fato ocorrido: o que, quem, 

quando, onde, como e por quê. No corpo são desenvolvidas as informações do lead. Apresenta 

um título curto e objetivo; podendo haver a presença de subtítulo(s). A linguagem é impessoal, 

objetiva, direta e segue a variedade padrão da língua. O suporte/veículo são jornais, revistas, 

sites, rádio e TV (CEREJA; MAGALHÃES, 2009). 

No tocante à realização das atividades com o gênero notícia em sala de aula, Santos et 

al. (2012) reconhecem como essencial a atitude do professor em mostrar aos alunos os 

elementos básicos da notícia: manchete, título, subtítulo, lead, intertítulo e corpo do texto. 

Além desses elementos comuns, é pertinente a abordagem de determinadas 

características presentes nas notícias, como a linguagem (referencial, predominando a 3ª 

pessoa); o nível de linguagem, que pode ser mais ou menos formal; manchete, título e subtítulo, 

os quais apresentam verbos quase sempre no presente do indicativo e na voz ativa, além dos 

raros sinais de pontuação, artigos, palavras avaliativas ou de opinião; lead, sempre conciso, 

direto, sintetizador das informações; frases geralmente na ordem direta; siglas seguidas de 

significado entre parênteses; nomes completos de pessoas desconhecidas, além da profissão e 

do cargo, que devem ser escritos entre vírgulas; ausência de comentários pessoais; discurso 

direto ou indireto, apresentando as opiniões ou versões dos envolvidos nos fatos, dando assim 

mais credibilidade à notícia (SANTOS et al., 2012). 

Defendemos que a abordagem desses elementos estruturais, durante a leitura de notícias 

com os alunos, pode favorecer a compreensão dos textos, pois a presença de tais elementos é o 

que torna possível o cumprimento do propósito comunicativo ao qual o texto se destina. No 
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entanto, isso não deve ser feito de maneira que supervalorize a estrutura, sob pena de tirar o 

foco da leitura enquanto atividade prazerosa. 

De acordo com Alves Filho (2011), faz-se necessário analisar essa estrutura com muita 

cautela, pois ela é bastante variável, uma vez que são produzidas por veículos de comunicação 

diversificados, ao mesmo tempo em que visam atingir públicos também diferentes. 

Como a notícia é difundida em vários lugares e suportes (jornal impresso, televisão, 

rádio, revistas, entre muitos outros), ela se encontra muito próxima das pessoas, interferindo 

direta e indiretamente em sua vida cotidiana. Mesmo sem procurá-las, muitas vezes, as notícias 

invadem as casas, as escolas, os locais de trabalho, e isso as coloca como um gênero bastante 

presente (ALVES FILHO, 2011). Dessa forma, escolher a notícia como gênero textual a ser 

trabalhado em sala de aula é dar oportunidade ao aluno de exercer o seu direito de cidadão, 

lendo textos cujos fatos abordados sejam atuais e relevantes. Além disso, estamos trabalhando 

de maneira a promover o desenvolvimento da compreensão leitora dos alunos, o que constitui 

uma ação pertinente, porque além de ficarem informados sobre o que acontece na cidade, no 

estado, no país e até no mundo em que vivem, os alunos estarão construindo suas próprias 

identidades, seus pontos de vista, sua visão de mundo.  

Como consequência desse trabalho, suas capacidades leitoras serão elevadas, porque 

não se trata de atividades mecânicas de leitura, realizadas no vazio, mas de atividades 

interativas, onde são levados em consideração os contextos nos quais esses fatos ocorrem, suas 

causas, suas consequências e o modo de interferência em suas/nossas vidas. 

Outro aspecto importante que envolve o trabalho com esse gênero textual e que precisa 

ser considerado é o fato de as notícias, mesmo sob a chancela da neutralidade, estarem 

impregnadas de opiniões e ideias e servirem aos interesses de determinado grupo. Esse fato 

merece atenção especial por parte do professor, pois é necessário conduzir o aluno ao 

entendimento de que por traz da notícia existem fatores importantes que precisam ser 

considerados, como o perfil da empresa de comunicação, seus interesses sociais e financeiros, 

o público a quem elas se destinam, entre outros. 

Referindo-se ao comportamento de quem produz as notícias, Alves Filho (2011, p. 99) 

informa que 

De modo geral, as notícias reorganizam os fatos não na ordem cronológica em que 

eles ocorreram, mas numa ordem de relevância: aparece primeiro aquilo que os 

redatores consideram que os leitores avaliarão como mais surpreendente, ou inusitado, 

ou fantástico, em suma, com alguma grande importância. Este tipo de estruturação 

pode lançar dúvidas sobre a possibilidade de as notícias serem imparciais e 

inteiramente objetivas: se os fatos são reorganizados em uma ordem diferente da qual 

ocorreram, esta transformação pode incluir visões subjetivas e privilégio de uma 

informação em detrimento de outra. 
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Assim sendo, ao invés de constituir um empecilho na busca dos objetivos propostos, 

essa característica do gênero pode ser trabalhada de tal forma que os alunos compreendam as 

inúmeras maneiras de se organizar os textos, no caso específico, as notícias, dependendo dos 

vários sentidos que pretendemos dar a eles. Dessa forma, o que poderia ser visto como algo 

negativo, ao contrário, pode ser utilizado como um rico elemento a favor da compreensão leitora 

dos alunos, pois além de promover o entendimento propriamente dito, essa característica 

permite uma avaliação crítica do texto, dependendo da forma como o professor conduz a 

interação dos alunos com o texto. 

Segundo Alves Filho (2011), o trabalho com a notícia em sala de aula exige algumas 

decisões e cuidados, como a escolha de textos dinâmicos e plurais, ao invés dos modelos 

formais, e a ênfase na relação entre texto e contexto, de maneira que a abordagem pedagógica 

seja sensível ao gênero. No tocante a essa seleção, o autor destaca a relevância de alguns 

critérios, como perfil dos leitores, função comunicativa, temática e eventos deflagradores. O 

autor acrescenta que “[...] todo gênero é um universo gigantesco, levá-lo para a sala de aula 

requer sempre decidir quais exemplares escolher e sob que critérios – os alunos podem inclusive 

ajudar os professores a tomar estas decisões” (ALVES FILHO, 2011, p. 109). 

Faz-se necessário priorizar, nesse trabalho com a leitura de notícias, o respeito às 

características contextuais, interativas, funcionais e formais do gênero. Dessa forma, Alves 

Filho (2011) defende que as atividades reconstituam os propósitos comunicativos dos textos; 

identifique o fato relevante/recente relatado e aprecie as razões pelas quais ele foi escolhido; 

reconheça e aprecie os recursos utilizados na obtenção da sua credibilidade; analise a função 

das fotografias, além da forma como o aluno se coloca em relação ao ponto de vista das vozes 

sociais presentes no texto. 

A forma como o gênero notícia é produzido e colocado em funcionamento na imprensa 

do Brasil deve servir de guia à proposta de trabalho em sala de aula. Realizado dessa forma, 

este trabalho desenvolve a capacidade dos alunos em utilizarem a notícia nas situações reais da 

vida social, ampliando suas habilidades, em especial, a sua compreensão leitora. 

 

2.8 AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS EM GÊNEROS: FUNDAMENTOS 

 

Como esta proposta de intervenção organiza-se a partir de um planejamento, 

escolhemos as sequências didáticas como recurso para desenvolver o trabalho pedagógico, haja 

vista que essa metodologia possibilita a realização de atividades práticas organizadas, através 
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do encadeamento de passos definidos, os quais favorecem a aprendizagem de forma gradativa 

e aprofundada, tornando mais eficiente o processo de aprender.  

Segundo Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004, p. 82), “Uma ‘sequência didática’ é um 

conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito”. Para os autores, esses procedimentos têm o objetivo preciso de conduzir 

o aluno a uma melhor aprendizagem, ou seja, ao domínio de um determinado gênero textual, 

dando possibilidade ao aluno de sobressair-se adequadamente nas situações de comunicação, 

seja na fala ou na escrita. O objetivo principal de um trabalho dessa natureza, na concepção dos 

autores, consiste em proporcionar ao estudante a realização de tarefas e etapas essenciais, 

especialmente, na produção de um gênero. 

No tocante a esse trabalho com os gêneros através de sequências didáticas, a proposta 

de Bronckart (2012) defende a legitimidade dos textos enquanto objetos de estudo e a prática 

de análise das formas de organização textual como uma metodologia eficaz na resolução de 

grande parte dos problemas relacionados à língua. O autor sugere a sequência didática realizada 

a partir de gêneros, dada a importância social e comunicativa que esses instrumentos exercem 

na vida das pessoas, adaptando-se às mais diversas situações de uso da língua. A SD sugerida 

pelo autor encontra-se organizada em quatro fases, na seguinte ordem: a) elaboração de um 

modelo didático; b) identificação das capacidades adquiridas; c) elaboração e condução das 

atividades de produção; d) avaliação das novas capacidades adquiridas.  

Na elaboração de um modelo didático (1ª fase), primeiro seleciona-se um gênero e o 

adapta aos conhecimentos dos alunos; depois se faz um estudo sobre as características desse 

gênero, analisando como é a sua estrutura, de que formas ele se realiza, em que situações é 

usado, além das mudanças que ocorrem com o mesmo, dependendo dos contextos de uso 

(BRONCKART, 2012). Trabalhado dessa forma, esse modelo determina três categorias de 

objetivos de ensino: analisar as atividades discursivas; operar com as sequências típicas (tipos 

textuais) e dominar o mecanismo linguístico. 

A análise das atividades discursivas ocupa-se dos motivos que levaram à escolha de um 

determinado gênero, à reflexão sobre quem o produziu, quais as intenções dos interlocutores, 

quais saberes foram acionados para a produção, além de analisar os elementos estruturais e 

convencionais do gênero (suporte, situação de produção, linguagem, entre outros). A operação 

com os tipos de texto é uma categoria voltada para a composição e sequência organizacional 

do texto: argumentação, exposição, narração, por exemplo. Já o domínio dos mecanismos 

linguísticos estuda os elementos da sintaxe, da morfologia e do léxico, preocupando-se também 

com os elementos coesivos e com a coerência textual. 
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No tocante à identificação das capacidades adquiridas (2ª fase da SD), verifica-se se os 

alunos apreenderam as habilidades referentes às ações discursivas, tipológicas e linguístico-

textuais trabalhadas na 1ª fase. 

A 3ª fase (elaboração e condução das atividades de produção) sugere o exercício de 

produção de gêneros, após serem identificadas as capacidades relacionadas aos gêneros 

escolhidos, dando condições específicas aos alunos, conforme as análises feitas nas fases I e II. 

Finalmente, nesta 3ª fase, são elaborados os módulos de SD. 

Quanto à avaliação das novas capacidades adquiridas (4ª fase), esta consiste na análise 

das produções textuais dos alunos. Vale salientar, também, que é necessário que haja retorno 

dos resultados aos alunos para possam dar prosseguimento às atividades, envolvendo também 

outros gêneros (BRONCKART, 2012).  
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3 METODOLOGIA  

 

O conteúdo apresentado neste capítulo mostra a metodologia que orientou o presente 

trabalho, tendo sido desenvolvidos itens nos quais situamos a abordagem da investigação; 

contemplamos a descrição do ambiente, a caracterização dos informantes e o Corpus da 

pesquisa; expomos a construção das sequências didáticas a partir dos gêneros conto e notícia; 

explicitamos o registro das experiências e das observações realizadas através de gravações em 

áudio, dos Diários de Leitura dos Alunos (DLA) e do Diário da Prática Pedagógica (DPP). 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Esta proposta de intervenção insere-se no âmbito da Linguística Aplicada, haja vista que 

seu foco de interesse volta-se para o contexto de sala de aula onde ocorre o processo de ensino 

e aprendizagem de Língua Portuguesa. Nesse aspecto, pautamo-nos nas discussões de Bortoni-

Ricardo (2008), Kleiman (1990), Lopes et al. (2006), sobre a importância de se investigar a sala 

de aula, pois o contexto escolar é um lugar privilegiado onde ocorrem as práticas pedagógicas 

e os “saberes escolares” (SIGNORINI, 2006, p. 185).   

Além disso, a investigação coaduna-se com o paradigma de pesquisa qualitativa, visto 

que esse modelo de pesquisa busca o entendimento, a interpretação dos fenômenos sociais 

inseridos em um contexto (BORTONI-RICARDO, 2008); (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Apresenta aportes da pesquisa-ação (DIONNE, 2007), tendo sido desenvolvida a partir do 

contato diário com os alunos em sala de aula de Língua Portuguesa, cujo professor é o próprio 

autor da pesquisa. Assim, assumimos o papel de professor-pesquisador, pois entendemos que a 

sala de aula foi e será sempre nosso laboratório de pesquisa. 

Abordagens dessa natureza assumem um caráter interpretativo de investigação e sobre 

o termo “interpretativismo”, Bortoni-Ricardo (2008, p. 34) afirma que este inclui métodos e 

práticas característicos da pesquisa qualitativa, incluindo, entre tantos outros, a etnografia e a 

observação participante. Para a autora, esse tipo de investigação busca compreender e 

interpretar os fenômenos ocorridos na sociedade os quais sempre fazem parte de um 

determinado contexto. Por sua vez, o método etnográfico envolve inúmeros procedimentos que 

procuram mostrar os fatos imperceptíveis, realidades existentes em nosso cotidiano difíceis de 

serem notadas.  
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No tocante aos aportes que buscamos na pesquisa-ação, justifica-se por esta ter como 

primeiro objetivo a mudança de uma situação (DIONNE, 2007), onde pesquisador (autor) e 

alunos (atores) unem-se na empreitada. Essa razão assemelha-se ao que almejamos com a nossa 

abordagem, cujo teor propõe mudanças no modo como os alunos do 6º ano veem a leitura e, 

especialmente, na forma como leem. 

Em Dionne (2007), encontramos inúmeras definições deste tipo de pesquisa-ação. 

Englobando essa variedade de definições de pesquisa-ação discutidas em sua obra, o autor 

destaca cinco importantes dimensões extraídas dessa variedade: 

 

Fortalecer a relação entre a teoria e a prática; favorecer alianças e comunicações entre 

pesquisadores e atores; perseguir um duplo objetivo de conhecimentos a desenvolver 

(pesquisa) e de situações a modificar (ação); produzir um novo saber na ação e para a 

ação; inserir-se em um processo de tomada de decisão com vista à resolução de 

problemas (DIONNE, 2007, p. 46). 

 

 

Como nosso objetivo consistiu em trazer contribuições para o desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos do 6º ano de uma escola pública e, inseridos nesse objetivo 

maior, estiveram os objetivos específicos, os quais consistiram em criar situações didáticas para 

que os alunos lessem textos diversos; explorar estratégias de leitura que favorecessem a 

construção de sentidos dos textos lidos e elaborar sequências didáticas que oportunizassem a 

leitura e compreensão dos gêneros conto e notícia, foram desenvolvidas, no decorrer das aulas, 

atividades de leitura a partir dos referidos gêneros. Para tanto, investigamos formas através das 

quais seria possível desenvolver essa almejada competência leitora nos alunos do 6º ano.  

Assim, metodologicamente, as ações da nossa proposta estão centradas nas sequências 

didáticas que foram desenvolvidas em sala de aula, a partir dos gêneros conto e notícia, 

descritas adiante. Elas unem teoria e prática, porque estamos ancorados em bases consistentes; 

favorecem alianças e comunicações entre professor e alunos, porque o Corpus da nossa 

pesquisa foi construído a partir do diálogo entre leitor e texto, entre os alunos na interação em 

sala de aula; perseguem o objetivo de desenvolver um estudo que trará contribuições pertinentes 

ao ensino da leitura, ao mesmo tempo em que estará desenvolvendo a leitura dos alunos; 

colaboram na construção dos saberes para realizar as ações (ler) e durante a realização destas; 

inserem-se em vários processos de tomadas de decisão no intuito de resolver os problemas, 

tanto os previstos quanto os novos. Portanto, nossa proposta encontra na pesquisa-ação um 

direcionamento fundamental na busca para a sua eficácia. Essa busca está exatamente na base 

das estratégias de nossas ações (DIONNE, 2007). 
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Outro aspecto importante que justifica a inserção dessa proposta nos aportes da 

pesquisa-ação é o método avaliativo. A avaliação contínua é inerente ao processo de ensino da 

leitura, assim como também “faz parte integrante de todo o processo de intervenção da 

pesquisa-ação”. (DIONNE, 2007, p. 112). 

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A sala de aula onde realizamos a intervenção pedagógica faz parte de uma escola da 

rede pública, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte, localizada na cidade de São João 

do Sabugi. A referida escola pertence à 10ª Diretoria Regional de Educação e Cultura – DIRED, 

cuja sede localiza-se na cidade de Caicó/RN. 

De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico – PPP (2013, p. 6), abordando o ensino 

numa perspectiva crítico-construtiva, a escola defende que “O educando tenha também uma 

postura tal que possibilite compartilhar conhecimentos e venha a agir de forma consciente no 

desenvolvimento de habilidades”.  

No intuito de ser um ambiente de construção do saber organizado, capaz de favorecer o 

crescimento social da comunidade, a escola, em seu PPP, delineia um perfil do educando mais 

ativo no sentido de falar, ler, calcular, analisar de forma consciente e capaz de interagir no seu 

ambiente social.  

Quanto aos recursos tecnológicos, a escola dispõe de um laboratório de informática e 

uma sala contendo computador com data show. 

Inseridos neste ambiente, descrito acima, estão os alunos do 6º ano “U”, cujas 

habilidades leitoras não correspondiam aos propósitos do Projeto Político Pedagógico da 

escola, uma vez que a maioria apresentava desempenho muito inferior ao que esperamos do 

perfil destes alunos do 6º ano do EF. O fato de sermos parte desse ambiente escolar enquanto 

professor, há mais de 08 (oito) anos, permitiu-nos realizar, com certa propriedade, a reflexão 

acerca dos problemas educacionais que se encontram naquele ambiente de ensino, 

especialmente, os problemas relacionados às habilidades leitoras dos estudantes. Dessa forma, 

mais uma vez reiteramos a importância da nossa proposta em buscar meios de esses alunos 

romperem seus obstáculos e alcançarem um melhor desenvolvimento na leitura. 

Bortoni-Ricardo (2008) mostra a importância do vínculo existente entre a observação 

do mundo e seus fenômenos com as práticas sociais dos indivíduos e relaciona essa ideia com 

a realidade da escola. Podemos perceber essa relação feita pela autora no seguinte trecho: 
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O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer pedagógico, 

tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática ou das práticas 

pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de aperfeiçoar-se 

profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compreensão de suas ações como 

mediador de conhecimentos e de seu processo interacional com os educandos. Vai 

também ter uma melhor compreensão do processo de ensino e de aprendizagem 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32-33). 

 

 

Portanto, consideramos esta proposta de intervenção pedagógica bastante pertinente, 

porque foi a nossa experiência, a avaliação da nossa prática e a busca de novas teorias que nos 

permitiu perceber que precisávamos mudar os métodos de ensino da leitura, utilizando 

subsídios teórico-metodológicos através dos quais tornamos possível levar para a sala de aula 

uma prática pedagógica consistente, voltada para o desenvolvimento em leitura dos alunos. 

 

3.3  CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES 

 

Os participantes desse estudo eram estudantes matriculados no 6º ano, no ano letivo 

2014, em uma turma que iniciou o ano com 20 alunos. Com apenas um mês do início das aulas, 

um deles foi transferido para a cidade vizinha – Caicó – e, ao final do 1º bimestre, a escola 

recebeu mais dois alunos nesta turma, advindos de outras escolas da cidade, portanto, a turma 

compõe-se de 21 alunos. 

Considerando que essa proposta direcionou-se a todos os alunos da referida turma, 

víamos a entrada e a saída de alunos, no decorrer do ano, como um dos aspectos que podia 

interferir negativamente no percurso da investigação. Entretanto, mesmo estando voltada para 

todos, a nossa abordagem teve como foco central os discentes matriculados e assíduos durante 

todo o ano letivo. 

Dos 21 alunos (11 meninas e 10 meninos), 18 tinham entre 11 e 13 anos de idade. Dois 

alunos tinham 14 e um deles, 15 anos. Do total, 07 eram repetentes na série. Desses repetentes, 

05 tinham extrema dificuldade em leitura, especificamente, no que se refere à compreensão. 

Estes sempre relatavam, após as leituras, conclusões do tipo: Não consegui entender nada; Já 

li várias vezes, mas não entendi muita coisa; Eu sei o que fala o autor, mas não sei dizer; além 

de outros discursos que nos faziam perceber a falta de compreensão leitora dos mesmos. 

Com base em algumas aulas de leitura e interpretação anteriormente ministradas na 

referida turma (as primeiras aulas do ano letivo), no intuito de compreender os problemas de 

aprendizagem dos alunos, observamos que as maiores dificuldades estavam relacionadas 
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totalmente à compreensão. Ou seja, aqueles estudantes não apresentavam problemas de 

decodificação das palavras. Apesar de existirem muitos problemas relacionados à escrita e à 

gramática, as deficiências referentes à compreensão dos textos destacavam-se entre as demais, 

de maneira que eles liam, mas não compreendiam bem o que liam.  

Acreditamos que o pouco acesso a textos variados e a maneira como essas leituras e 

atividades eram direcionadas em séries anteriores não faziam com que esses alunos atribuíssem 

sentido às atividades, que se restringiam, na maioria das vezes, a exercícios mecânicos de 

decodificação e questionários avaliativos sobre o conteúdo do texto. 

Objetivando preservar as identidades dos informantes (alunos) e tornar viável o processo 

de análise dos dados, neste trabalho, os estudantes foram identificados através dos códigos: A1, 

A2, A3, A4 e, assim, sucessivamente. 

 

3.4 A CONSTRUÇÃO DO CORPUS            

 

Segundo afirmam Denzin; Lincoln (2006, p. 17), “A pesquisa qualitativa envolve o 

estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos”. Entre os vários materiais 

citados pelos autores, encontram-se textos observacionais e interativos. Esses materiais 

mostram-se importantes na descrição dos momentos e das questões significativas que fazem 

parte da rotina e dos problemas vivenciados pelos sujeitos. Consistem em práticas 

interpretativas que se interligam no intuito de tornar compreensivos os assuntos que estão ao 

nosso alcance. 

Nesta abordagem, a coleta do Corpus foi feita através da observação participante e do 

registro do desenvolvimento dos alunos, durante e após a realização de cada sequência didática. 

Para isso, realizamos gravações em áudio durante as atividades relacionadas às leituras, 

principalmente, nas intervenções em sala de aula e, em especial, durante os momentos de 

conversas com os alunos sobre os textos, de maneira que, após as intervenções, pudéssemos 

ouvir as gravações e analisar a participação e o desenvolvimento dos alunos, durante estes 

momentos de interação. 

É preciso salientar que o desempenho dos alunos foi avaliado em todos os momentos, 

principalmente, nas situações interativas de linguagem verbal, em sala de aula, através das quais 

os estudantes discutiam sobre os textos lidos e realizavam também o que denominamos de 

recontos de contos e relatos de notícias. Essa avaliação, realizada de maneira contínua, assim 

como as experiências adquiridas ao longo das sequências didáticas (SD), foram registradas 
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pelos alunos nos Diários de leitura dos Alunos (DLA), uma importante ferramenta de pesquisa, 

cuja utilização foi feita com base nos estudos de Machado et al. (2007). 

Os recontos de contos consistiram na ação realizada pelos alunos de contar novamente, 

com suas palavras, as histórias narradas nos contos que eles leram, sendo a última etapa da SD 

envolvendo o gênero conto, conforme abordaremos no tópico 3.5. 

Além das gravações em áudio e da ferramenta DLA, trabalhamos, também, com o 

Diário da Prática Pedagógica – DPP. Para desenvolver as atividades de registro utilizando 

essa ferramenta, pautamo-nos nas concepções teóricas de Freitas; Paniz (2007). Todos esses 

instrumentais constituíram elementos avaliadores do desempenho dos alunos e do professor-

pesquisador, para verificar a eficácia da intervenção realizada na turma. 

A observação participante esteve presente em todos os momentos, o que conferiu a esta 

abordagem um caráter de inspiração etnográfica, haja vista que, segundo Silverman (2009, p. 

71), “a observação participante é mais do que apenas um método. Ela descreve um recurso 

básico de toda pesquisa social”. 

É através da observação atenta que o pesquisador registrará adequadamente suas 

anotações de campo, sem deixar passar questões relevantes e nem querer relatar “tudo”, pois 

“Isto não só negligencia a natureza direcionada para a teoria da pesquisa de campo, mas lhe 

impõe uma carga impossível quando você tenta desenvolver uma análise mais sistemática em 

um estágio posterior”. (SILVERMAN, 2009, p. 89). 

As gravações em áudios foram realizadas em determinados momentos das sequências 

didáticas, como forma de registrar eficazmente a interação baseada nos recontos dos contos e 

nos relatos das notícias pelos alunos, construídos através da interação entre autor, texto e leitor 

(KOCK; ELIAS, 2012). 

As anotações feitas pelos informantes nos Diários de Leitura consistiram em uma forma 

pertinente de registrar, através da escrita, o resultado da interação promovida em sala de aula. 

Esses instrumentais foram muito úteis no processo de construção das competências leitoras dos 

alunos, pois permitiram aos mesmos a auto avaliação enquanto leitores. Para o professor, foi 

um instrumento importantíssimo de análise, porque, de um lado, avaliamos o crescimento 

intelectual dos alunos e, de outro, a nossa atuação enquanto mediador dessa proposta. 

Ao tratar sobre os métodos qualitativos, Vidich; Lyman (2006, p. 50) afirmam que “O 

processo de coleta de dados nunca pode ser descrito em sua totalidade, porque essas ‘histórias 

de campo’ são, por si só, parte de um processo social em andamento que em sua experiência 

dia a dia, minuto a minuto, desafia a recapitulação”. 
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Com base nessa necessidade de avaliação e recapitulação de dados, foi necessário um 

longo período para a realização das sequências didáticas, especialmente, porque nelas estavam 

incorporadas estratégias de leitura que precisaram ser ensinadas aos alunos. Essas estratégias 

de leitura foram desenvolvidas a partir dos referidos gêneros e todas as ações realizadas 

compreenderam as sequências didáticas, cujos momentos visaram, dependendo de cada gênero, 

ao ler por prazer, para compreender, para construir os sentidos dos textos e desenvolver 

interesse pela leitura. A proposta foi desenvolvida durante dois (02) semestres letivos e as 

atividades foram inseridas normalmente nas aulas de Língua Portuguesa. 

 

3.5 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS A PARTIR DE CONTOS E NOTÍCIAS 

 

De acordo com Bakhtin (2011 [1992], p. 261), “O emprego da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana” e cada forma (“tipo”) dessas corresponde a um gênero. 

Sendo assim, qualquer que seja o texto/gênero escolhido para trabalharmos em sala de aula, 

este se reporta, de alguma maneira, a uma realidade social, com um propósito comunicativo e 

o que define esse propósito, segundo o autor, é o seu conteúdo temático, seu estilo de linguagem 

e, principalmente, sua construção composicional. 

Silverman (2009, p. 97), ao tratar sobre o caráter teórico das observações etnográficas, 

considera que “As práticas sociais, mais do que as percepções, são o local onde o bom senso 

opera: o foco é o que as pessoas estão fazendo, e não o que estão pensando – por exemplo, 

conversando uma com a outra, tendo reuniões, escrevendo documentos, etc”. 

Essas discussões conduzem-nos à reflexão de que todos os gêneros são igualmente 

importantes dentro do estudo da língua e, por extensão, dentro dos estudos relacionados à 

leitura, porque consistem em práticas sociais. Por isso, acreditamos que o trabalho com a 

variedade de gêneros e textos é de suma importância para a concretização de um trabalho dessa 

natureza. Sobre essa questão, Oliveira (2010, p. 84) diz que “apresentar gêneros textuais 

diversos aos estudantes é essencial para o desenvolvimento de sua competência comunicativa 

e de suas habilidades de ler e produzir textos”. 

Entretanto, para que fosse possível realizar neste trabalho as descrições das práticas de 

leitura trabalhadas no 6º ano, correlacionadas com a proposta de desenvolver a compreensão 

em leitura nos alunos, fez-se necessário escolhermos apenas alguns e, para esta proposta, foram 

selecionados os gêneros conto e notícia, cuja importância encontra-se justificada nos aportes 
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teóricos. Convém salientar também que não haveria possibilidade de descrevermos várias SD, 

por isso selecionamos duas entre várias que fazem parte do nosso planejamento sobre o ensino 

da leitura através de gêneros. Além disso, consideramos importante dizer que as atividades 

propostas aqui podem ser usadas de formas bastante flexíveis e adaptadas às diversas realidades 

escolares. 

Dada a natureza do nosso trabalho de intervenção, cujos objetivos estão relacionados ao 

desenvolvimento da leitura através dos gêneros conto e notícia, optamos por seguir os 

fundamentos teóricos propostos por Bronckart (2012), adotando o modelo da referida proposta, 

conforme descrevemos nos aportes teóricos. Contudo, foram realizadas algumas adaptações, 

considerando-se as especificidades mencionadas (foco na leitura). Assim, buscando alcançar os 

objetivos que traçamos neste trabalho, centralizamos nossa intervenção nas três grandes 

categorias de objetivos de ensino contidas na 1ª fase – análise das atividades discursivas do 

gênero; operação com as sequências típicas (dando prioridade à narração) e domínio dos 

mecanismos linguísticos (ênfase na linguagem do gênero) – como também na identificação dos 

resultados presentes na 2ª fase. 

Apesar de as atividades de produção escrita (3ª fase) não constituírem o foco principal 

da nossa abordagem, elas foram realizadas pelos alunos durante os registros nos Diários de 

Leitura dos Alunos, doravante DLA, estando presentes em todos os módulos (momentos). Além 

disso, as produções orais dos alunos, resultado da interação promovida em sala de aula, 

consistiram em atividades fundamentais para o desenvolvimento da compreensão leitora. Dessa 

forma, apesar de não termos seguido as orientações de produção dos gêneros trabalhados, 

conforme sugere a SD na concepção de Bronckart (2012), os estudantes produziram vários 

textos, tanto orais quanto escritos, durante as interações verbais sobre os gêneros trabalhados 

em sala de aula.  

A avaliação das novas capacidades adquiridas (4ª fase) foi realizada a partir da análise 

das conversas, das gravações em áudio, dos DLA e do Diário da Prática Pedagógica, doravante 

DPP, durante todo o processo, conforme encontra-se especificado na metodologia deste 

trabalho. O conteúdo de todos esses registros foi de suma importância para analisarmos os 

resultados da nossa proposta, entretanto as exposições orais dos alunos destacaram-se, uma vez 

que estas refletiam os resultados imediatos das atividades, consistindo em um dos principais 

objetos de análise. 

Ao iniciarmos este trabalho com gêneros nas aulas de leitura, foi de suma importância 

mostrarmos aos alunos a diferença entre tipos e gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008). No 

caso da nossa abordagem, são dois gêneros narrativos, porém com propósitos comunicativos 
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bem diferentes. Isso também favoreceu a compreensão dos textos, uma vez que os estudantes 

compreenderam a importância da estrutura composicional dos textos na definição de suas 

finalidades comunicativas. 

Observamos, nas propostas de intervenção seguintes, que os momentos de interação 

verbal com os alunos foram bastante valorizados. Sobre essas práticas interativas de leitura, 

Kleiman (2013, p. 36) afirma: “Sabe-se, pelas pesquisas recentes, que é durante a interação que 

o leitor mais inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante 

a leitura em voz alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto” (grifos da 

autora). 

Com relação à escolha dos livros de contos utilizados na SD, esta foi feita pelos próprios 

alunos, tendo em vista os seus interesses e capacidades interpretativas, no entanto, essa escolha 

foi orientada pelo professor, pois é o professor quem tem a informação, o conhecimento para 

conduzir o aluno à apropriação de boas leituras. Sobre a leitura de escolha pessoal, os PCN/ LP 

(1998, p. 72) apontam que “O professor deve permitir que também os alunos escolham suas 

leituras (...) É preciso trabalhar o componente livre da leitura, caso contrário, ao sair da escola, 

os livros ficarão para trás”.  

O quadro seguinte mostra os elementos da sequência didática desenvolvida a partir do 

gênero conto. Após o quadro, descrevemos as etapas (momentos) que envolvem as ações 

realizadas na intervenção. 

 

 

Quadro 1 – Sequência didática a partir do gênero conto 

Professora Maria José Fernandes da Silva Araújo 

Ambiente Escola pública localizada em São João do Sabugi – RN  

Nível de ensino 6º ano – Ensino Fundamental 

Modo de intervenção  Sequência didática 

Gênero Conto 

Tempo Estimado Aproximadamente 10 aulas de 50 minutos 

Material Livros de contos (acervo da biblioteca da escola), papel, lápis, 

borracha, cartolina, lápis para colorir, gravador de áudio e 

câmera fotográfica. 

Objetivo geral   Contribuir para o desenvolvimento da competência leitora 

de alunos do 6º ano, a partir do gênero textual conto. 
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Objetivos específicos  Criar situações didáticas para que os alunos leiam contos 

diversos; 

 Oportunizar a construção de sentidos dos contos lidos 

através de atividades interativas sobre a estrutura dos 

contos; 

 Incentivar os alunos a tecerem apreciações sobre alguns 

contos, recontando as histórias lidas e interagindo com os 

outros alunos leitores; 

 Promover a interação entre os alunos e os contos lidos, de 

forma que os estudantes sintam interesse por esse gênero 

literário, percebendo as diversas formas de expressão e 

cultura de um povo; 

 Favorecer, através do diálogo, a compreensão do aluno 

acerca da importância da leitura literária enquanto direito de 

todos os cidadãos. 

Justificativa  O desenvolvimento da competência leitora em alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental da EESJB a partir do gênero conto, haja 

vista que se configura como uma intervenção pertinente às 

atividades de leitura, levando-os a sobressair-se no cotidiano da 

interação com o outro e percebendo, na linguagem utilizada, seu 

lugar enquanto sujeito ativo. 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Para alcançar os objetivos propostos com a intervenção, utilizamos uma metodologia de 

ensino na qual dividimos as ações didáticas em quatro momentos que especificamos a seguir. 

A maneira como descrevemos as ações (com os verbos na 1ª pessoa) justifica-se pela razão de 

estarmos relatando a nossa própria mediação pedagógica. 

 

1º MOMENTO       

 

 Começamos a conversa perguntando aos alunos se eles já ouviram ou leram algum conto 

e os convidamos a contar a(s) história(s), com o intuito de resgatar os conhecimentos 

prévios dos mesmos. 

 Após observarmos o que relataram, conversamos com eles sobre esse gênero, 

descrevendo as características do conto, a finalidade, os interlocutores (quem escreve e 

quem lê), o suporte ou veículo, os temas abordados, a estrutura linguística e a linguagem 

utilizada.   
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 Entregamos aos alunos o texto “O diamante”, de Luís Fernando Veríssimo. Antes de 

começarmos a ler o texto com os alunos, propomos um diálogo com os seguintes 

aspectos: 

 Falamos sobre o autor, perguntando se alguém já ouviu falar nele ou se já leu algum 

texto escrito pelo mesmo;  

 Mostramos o título, instigando-os a pensarem o que esse título sugeria em relação ao 

conteúdo do texto; 

 Lemos o texto com os alunos. 

 Após a leitura, fizemos perguntas que estimularam os mesmos a falar sobre os aspectos 

relevantes do texto, como por exemplo: 

 O título – O diamante – questionando sobre os sentidos que o mesmo pode ter e o 

sentido que esse título tem no texto; 

 Se eles compreenderam todas as palavras ou se achavam necessário recorrer ao 

dicionário; 

 Se o narrador apenas narra ou também participa da história; 

 Algumas expressões do texto que suscitaram vários questionamentos, como “cara de 

poucos amigos”; 

 A presença dos diálogos, identificados pelos alunos através dos travessões; 

 Discussão acerca do conteúdo do texto, dando destaque às diferenças existentes entre 

as pessoas, assim como os valores de cada uma, conforme mostra o conto; 

 Posicionamento em relação ao desfecho da história e à finalidade do conto. 

 

Como podemos observar, nesse primeiro momento, criamos um espaço de interação, o 

qual foi conduzido de maneira que houvesse organização e incentivo ao diálogo. Através da 

oralidade, esse momento foi encerrado de forma descontraída, sem cobranças avaliativas, mas 

oferecendo aos alunos a oportunidade de refletirem sobre o que leram e se compreenderam. 

Ainda nessa etapa, o professor precisava estar atento ao desempenho dos alunos nas atividades 

propostas, além de fazer as anotações em seu Diário de Prática Pedagógica (DPP), conforme 

realizamos. 
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2º MOMENTO 

 

 Convidamos toda a turma para uma visita à biblioteca para que os alunos 

escolhessem vários livros de contos da Literatura infanto-juvenil, os quais 

selecionamos anteriormente. 

 Os alunos escolheram alguns livros de contos para ler em casa durante a semana. 

 Após o tempo combinado para esta leitura, pedimos que cada aluno escolhesse, entre 

os contos lidos, aquele que achou mais interessante e que, de alguma maneira, 

chamou sua atenção. 

 

3º MOMENTO  

 

 Oportunizamos uma discussão ampla acerca das histórias escolhidas, deixando os alunos 

à vontade para contar sobre o que leram, mas também ouvir os colegas. Dessa forma, os 

estudantes relataram suas experiências de leitura, interagindo com os outros e com os 

próprios textos. 

 Em seguida, os alunos registraram os relatos sobre a leitura, respondendo ao questionário 

abaixo: 

            QUESTIONÁRIO 

1. Para você, a leitura deste texto (conto) foi prazerosa?  

2. Ela trouxe alguma contribuição a você enquanto leitor, ou seja, você acha que a 

leitura do conto lhe proporcionou aprendizagem? Ou não? Se a resposta for sim, 

como se deu essa aprendizagem? Escreva um pouco sobre o que você aprendeu de 

novo com essa leitura. 

3. Do que mais você gostou na história, quer dizer, para você, quais foram os aspectos 

mais relevantes? 

4. O que você achou do título? É adequado ao texto ou não? Por quê? 

5. Cite alguma ação realizada por algum personagem da qual você discorda totalmente, 

explicando por que não é a favor e acrescente o que você mudaria na história. 

6. Você já vivenciou uma história igual ou parecida com a do conto lido? Ou conhece 

alguém que já viveu essa situação? Se a resposta for sim, conte resumidamente como 

foi. 

7. O que você achou do desfecho do conto? Você gostaria de escrever um final 

diferente? 

8. Agora, vamos lembrar os elementos do texto narrativo, a partir do conto lido por 

você, de maneira que essa atividade o ajude a compreender melhor a história contada 

pelo autor: foco narrativo (1ª ou 3ª pessoa); personagens; narrador (narrador-

personagem ou narrador-observador); tempo; espaço. 
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9. Tendo por base as suas experiências com o gênero conto, comente sobre as 

características deste gênero (a finalidade do texto, os interlocutores, os temas, o 

suporte, a estrutura e a linguagem). 

 

Considerando que o objetivo principal desta proposta era desenvolver a competência 

leitora dos alunos, despertando o seu interesse pela mesma, vendo nela uma forma de 

entretenimento e de interação com o mundo que o cerca, o questionário não aborda questões de 

cunho gramatical, nem de interpretação com vistas a encontrar elementos superficiais do texto. 

As questões suscitavam uma conversa sobre aspectos relevantes, conduzindo-os à apropriação 

do gênero conto. Vale salientar, também, que todos os discentes respondem ao mesmo 

questionário, porém cada um deles trabalha com um texto diferente. Novamente reforçamos 

que as atividades não têm caráter avaliativo.  

A Culminância da SD tem como atividade principal os recontos dos contos, organizada 

pelos próprios alunos e coordenada pelo professor. Para a realização da mesma, os alunos 

marcaram a data da apresentação com antecedência, ornamentaram a sala de aula com cartazes 

(desenhos) que representavam, de alguma forma, os contos e contaram resumidamente as 

histórias lidas. Essa apresentação foi registrada através de gravações em áudio e fotografias, 

que foram usadas como ilustração para o nosso trabalho. 

Considerando que o professor queira realizar essa atividade final com o gênero conto de 

uma maneira mais participativa, envolvendo a comunidade escolar, sugerimos aos alunos que 

eles apresentassem os contos para toda a escola e, se eles concordassem, a escola poderia ajudar 

na realização do evento, fazendo convites para os pais, ornamentando o espaço, oferecendo um 

lanche especial para o dia da apresentação, enfim, transformando os recontos numa grande 

estratégia de incentivo à leitura para outros alunos.  

Por último, em casa, os alunos registraram as experiências vivenciadas a partir do texto 

lido, nos DLA. Eles escreveram uma espécie de resumo do conto, mas deixando evidentes as 

suas impressões sobre o texto, manifestando também suas compreensões, em diferentes níveis 

e formas. Para auxiliá-los na construção desses registros, orientamos os mesmos a utilizarem 

também as anotações que eles fizeram durante o 3º momento da SD. Da mesma forma, nós 

também registramos as nossas experiências no DPP, através de uma observação ativa e da 

análise das gravações, durante todos os momentos da SD, dando ênfase aos aspectos mais 

relevantes. 

Vale salientar que a SD descrita acima consistia em apenas uma dentre várias 

intervenções pedagógicas com a leitura de contos realizadas no 6º ano. Dessa forma, em virtude 
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de cada turma apresentar um perfil diferente, o professor pode fazer adaptações, modificando 

aquilo que ele achar necessário ou selecionar as atividades que ele considera mais pertinentes 

aos objetivos que pretende alcançar.  

De igual modo, desenvolvemos a atividade de intervenção com o gênero notícia: 

 

Quadro 2 – Sequência didática a partir do gênero notícia 

Professora Maria José Fernandes da Silva Araújo 

Ambiente Escola pública localizada em São João do Sabugi – RN 

Nível de ensino 6º ano – Ensino Fundamental 

Modo de intervenção  Sequência didática 

Gênero Notícia 

Tempo Estimado Aproximadamente 10 aulas de 50 minutos 

Material Jornais impressos, revistas, caderno, lápis, borracha, cartolina, 

tesoura, cola de papel, gravador de áudio, câmera fotográfica, 

televisão, computador com acesso à Internet e data show. 

Objetivo geral   Contribuir para o desenvolvimento da competência leitora 

de alunos do 6º ano, a partir do gênero textual notícia. 

Objetivos específicos  Criar situações didáticas para que os alunos leiam notícias 

diversas; 

 Oportunizar a leitura e a construção de sentidos do gênero 

textual notícia no suporte site da internet, em jornais 

impressos, telejornais e em revistas; 

 Incentivar os alunos a relatarem os fatos das notícias lidas 

por eles, interagindo, assim, com os outros alunos leitores; 

 Promover a interação entre os alunos e as notícias, de 

maneira que os estudantes busquem nesse gênero 

jornalístico o seu espaço de cidadão informado; 

 Favorecer, através das atividades interacionais, a 

compreensão dos alunos acerca da importância da leitura de 

textos jornalísticos, em especial, a notícia, enfatizando a 

função social desse gênero. 

Justificativa  O desenvolvimento da competência leitora em alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental da EESJB a partir do gênero notícia, 

haja vista que se configura com uma intervenção pertinente às 

atividades de leitura, levando-os a sobressair-se no cotidiano da 

interação com o outro e percebendo, na linguagem utilizada, seu 

lugar enquanto sujeito ativo. 

Fonte: Dados da pesquisadora 



65 
 

 
 

1º MOMENTO 

 

 Sugerimos que a conversa comece sempre perguntando sobre o que os alunos já 

conhecem a respeito do que será abordado, de maneira que seus conhecimentos sejam 

resgatados. Assim sendo, perguntamos inicialmente:  

 Alguém aqui já leu ou já ouviu uma notícia? Sobre o quê? Poderiam contar? 

 Após essa conversa inicial, convidamos a turma para uma sala de vídeo que dispunha 

de computador com acesso à Internet e data show.  

 Dando continuidade, acessamos o site <http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-

Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-

verdade-brasileiro.html>, com a notícia “Menino que virou notícia por vibração pela 

Alemanha é na verdade brasileiro”. 

 Pedimos aos alunos para observarem os elementos que apareciam em destaque no 

texto, como a fotografia do garoto, a sua expressão facial, o título e o subtítulo e a 

legenda abaixo da foto. 

 Sugerimos que eles lessem o título e o subtítulo e formulassem hipóteses sobre o 

assunto do texto. 

 Em seguida, pedimos para eles identificarem a data e o local onde o texto foi 

produzido. Essas observações iniciais foram importantes para que os alunos fizessem 

um exercício de previsão e inferências sobre o conteúdo da notícia, acionando seus 

conhecimentos prévios. 

 Dando continuidade, lemos o texto em voz alta com os alunos. 

 Após a leitura, abrimos uma discussão sobre as questões principais, promovendo a 

interação de maneira que eles se sentissem motivados a expor suas opiniões sobre o 

caso noticiado, dialogando com o texto e com todos, na sala de aula, concordando ou 

discordando com os fatos da notícia e com os outros leitores (colegas). 

 Em seguida, refletimos sobre o sentido do texto, propondo aos alunos as seguintes 

questões:  

 Vocês concordam com a atitude do menino?  

 Ou vocês acham que, sendo brasileiro, ele deveria torcer apenas pelo Brasil?  

 Quais seriam os motivos para o garoto brasileiro torcer por outra seleção na Copa 

do Mundo?  

 Que elementos da imagem do garoto nos mostra que ele é um torcedor fanático? 

 Quais os elementos que mais chamaram a sua atenção?  

http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
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 De acordo com o texto, o menino mostra indefinição sobre sua torcida na semifinal 

entre Brasil e Alemanha: "Para os dois" – disse. Teça comentários sobre a resposta 

do garoto. 

 

 Após os questionamentos, exibimos o vídeo que acompanha a notícia. Esse vídeo 

consistiu em um elemento bastante positivo para a compreensão, no entanto, vale 

salientar que os alunos assistiram ao vídeo somente após a leitura e a discussão.  

 

2º MOMENTO 

 

 Orientamos os alunos para que assistissem a um telejornal, em suas casas, e 

selecionassem uma notícia que chamasse mais a sua atenção. 

 Em seguida, os alunos escreveriam a notícia, com as palavras deles, relatando os 

principais fatos abordados. 

 Na aula seguinte, incentivamos os alunos a falarem sobre as notícias selecionadas, 

fazendo perguntas que conduziam às características do gênero, as quais haviam sido 

trabalhadas anteriormente.  

 

Dependendo do que os alunos iam relatando, nós fazíamos outras perguntas, sempre 

conduzindo à compreensão do texto. Por exemplo: se um aluno disse que assistiu a uma notícia 

que falava sobre um acidente de automóvel ocorrido na região onde ele mora, nós 

perguntávamos se houve vítimas, o que havia provocado o acidente, se havia pessoas 

conhecidas envolvidas, a que horas ocorreu o acidente, entre outras questões, sempre fazendo 

com que os alunos interagissem com os textos e entre si, com o objetivo de alcançarem a 

compreensão e, consequentemente, desenvolverem a competência linguística e discursiva que 

o entendimento daquele texto exigia deles. 

 

3º MOMENTO 

 Levamos para a sala de aula jornais e revistas contendo notícias (material disponível 

para recortes).  

 Formamos grupos e entregamos os jornais e as revistas aos alunos. 

 Em seguida, sugerimos que os alunos fizessem a seleção das notícias que chamaram 

mais a atenção deles. 

 Após a seleção dos textos, pedimos que fizessem a leitura de algumas notícias. 
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 Na sequência, fizemos questionamentos sobre o sentido e a estrutura dos textos. 

 Encerramos esse momento convidando os alunos a montarem um quadro, tendo por 

base todas as informações suscitadas durante a interação, sobre os elementos 

estruturais da notícia: finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, temas, suporte/ 

veículo, estrutura (incluindo os elementos da narrativa) e linguagem. 

 

Com relação a essa SD, é fundamental que o professor leia com antecedência todas as 

notícias, tanto dos jornais, quanto das revistas para ter certeza de que uma boa parte dos textos 

fala sobre assuntos interessantes aos alunos.  

Considerando que tanto jornais quanto revistas veiculam inúmeros outros gêneros, esse 

momento foi muito importante para a compreensão da notícia, porque os alunos selecionavam 

os textos à medida que os comparavam com outros gêneros, observando se a estrutura era 

semelhante às características das notícias estudadas anteriormente.  

A nossa participação constante enquanto mediadora dessa prática teve uma importância 

fundamental nesse momento, pois, a cada leitura, íamos intercalando os questionamentos, tanto 

em relação ao entendimento do texto (conteúdo) sobre o qual estava sendo discutido no 

momento, quanto relacionados à estrutura do gênero notícia. Por isso, mais uma vez reforçamos 

a importância do incentivo à discussão das ideias e informações gerais dos textos, haja vista 

que esses momentos de interação é que nos deram suporte para levar os alunos à compreensão 

dos textos e ter percepção sobre os desempenhos deles.  

Tendo em vista essas reflexões, acreditamos que as atividades devem ser realizadas 

sempre com o auxílio do professor, de maneira que este vá conduzindo os alunos a despertarem, 

através dos questionamentos, para as características da notícia, o que implicará de maneira 

positiva na compreensão dos textos. 

 

4º MOMENTO 

 

 Durante esse momento, os alunos registraram as experiências nos DLA, escrevendo sobre 

os acontecimentos relatados nas notícias, deixando evidentes as suas avaliações sobre o 

conteúdo dos textos, através de argumentos tanto favoráveis quanto desfavoráveis, além 

de demonstrarem suas posições perante os fatos. 

 Em seguida, promovemos uma discussão sobre a função que o gênero notícia   

desempenha na sociedade e quase todos os alunos participaram. 
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Após as SD com os dois gêneros, conduzimos os alunos a fazerem comparações entre o 

conto e a notícia, questionando os estudantes sobre as semelhanças (ambos são textos 

narrativos) e sobre as diferenças (apresentam funções comunicativas distintas) entre os gêneros 

estudados. Para isso, utilizamos alguns textos com os quais já havíamos trabalhado antes.  

No final dessa abordagem contemplando contos e notícias, ao mesmo tempo, propomos 

aos alunos que construíssemos um quadro envolvendo as características estruturais dos dois 

gêneros, conforme propõe Oliveira (2010, p. 87) – adaptado para este trabalho. 

 

Quadro 3 – Comparação das características funcionais dos gêneros conto e notícia 

ELEMENTOS 

COMPARATIVOS 

CONTO NOTÍCIA 

Finalidade do gênero Divertir o leitor; fazê-lo 

refletir, emocionar-se. 

Informar ao público um fato 

acontecido recentemente. 

Perfil dos interlocutores O locutor é o próprio escritor 

e os interlocutores podem ser 

crianças, jovens ou adultos. 

O locutor é o jornalista/ jornal 

e o destinatário é o público em 

geral. 

Suporte ou veículo Livros, revistas e sites. Jornais, revistas, sites, rádio e 

TV. 

Temas Assuntos diversos, 

relacionados com a vida das 

pessoas. 

Assuntos variados. 

Estrutura Unidade de ação, unidade de 

espaço, unidade de tempo, 

poucas personagens, diálogo 

(dominante), descrição – 

variando conforme a 

tendência estética – e 

narração breve. O enredo 

geralmente é constituído por 

introdução, complicação, 

clímax e desfecho. 

Apresenta geralmente uma 

estrutura padrão, composta de 

duas partes: o lead e o corpo. 

No lead, deve constar as 

informações essenciais sobre o 

fato: o que, quem, quando, 

onde, como e por quê. No 

corpo, são desenvolvidas as 

informações do lead. 

Apresenta um título curto e 

objetivo; pode haver  

subtítulo(s). 

Linguagem Segue, em geral, a variedade 

padrão e os verbos costumam 

ser empregados no pretérito 

perfeito e imperfeito do modo 

indicativo. 

Impessoal, objetiva, direta e 

segue a variedade padrão da 

língua. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2010, p. 87) 
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A produção do Quadro 3 foi realizada com a participação de todos os alunos presentes, 

no quadro da sala de aula, uma vez que, nesse dia, não tínhamos outro recurso didático 

disponível na escola, como, por exemplo, um projetor de slides. No entanto, a simplicidade do 

método utilizado não foi empecilho para conseguirmos resultados excelentes, durante a 

atividade. Esses bons resultados dizem respeito, principalmente, à participação ativa dos alunos 

nos diálogos, sabendo diferenciar as funções comunicativas e os demais elementos estruturais 

dos gêneros estudados e, em consequência desses saberes adquiridos sobre os gêneros, 

demonstrando compreensão dos textos em análise, naquele momento. 

Assim como nas demais fases da SD, nessa etapa final, conduzimos a atividade através 

de questionamentos que suscitaram nos alunos as informações sobre os aspectos relevantes dos 

dois gêneros, principalmente, os seus propósitos comunicativos os quais são definidos pelo 

conteúdo temático de cada um, pela forma como é apresentada a linguagem e pela construção 

composicional dos textos. Esse momento de conclusão deixa claro para o professor de Língua 

Portuguesa a pertinência de trabalharmos a leitura na perspectiva dos gêneros textuais. 

Abaixo, listamos os títulos dos principais textos trabalhados nas SD (contos e notícias). 

 

Quadro 4 – Títulos dos principais contos e notícias trabalhados nas SD 

 

CONTOS 

 

NOTÍCIAS 

“A contadora de histórias” (Pedro Bandeira) 

“O cachorro canibal” (José J. Veiga) 

“É proibido miar” (Pedro Bandeira) 

“Bezerro sem mãe” (Rachel de Queiroz) 

“Os meninos verdes” (Cora Coralina) 

“Nomes” (Luís Fernando Veríssimo) 

“Beijos mágicos” (Ana Maria Machado) 

“A onça e o bode” (Sílvio Romero) 

“O sabiá e a girafa” (Léo Cunha) 

“O homem nu” (Fernando Sabino) 

“Um avô e seu neto” (Roseana Murray) 

“A descoberta” (Luís Fernando Veríssimo) 

“Negócio de menino com menina” (Ivan 

Ângelo) 

“O homem que sabia Javanês” (Lima Barreto) 

“Sarnento, pulguento, magrinho, uma graça!” 

(Adriana Falcão) 

“A bola e o goleiro” (Jorge Amado) 

“O diamante” (Luís Fernando Veríssimo) 

“O Voador” (Irmãos Grimm) 

“Bicho de Palha” (Luís da Câmara Cascudo) 

“Capa de Junco” (Folclore Inglês) 

“Menino que virou notícia por vibração 

pela Alemanha é na verdade brasileiro” 

(SporTV) 

 

 

“Cartas a Papai Noel estão disponíveis nos 

Correios” (Jornal Tribuna do Norte, de 

26/11/2014) 



70 
 

 
 

O Quadro 4 apresenta os principais textos – contos e notícias – com os quais 

trabalhamos no ano letivo 2014, na turma do 6º ano. Esses textos correspondem aos que se 

encontram nas SD descritas neste trabalho, além de alguns que utilizamos em outros momentos 

de intervenção pedagógica. Os textos e seus respectivos autores, que estão destacados em 

itálico, correspondem aos contos selecionados pelos alunos, nos livros de Literatura infanto-

juvenil, que eles escolheram na biblioteca da escola, conforme apontamos anteriormente no 2º 

momento da SD com o gênero conto. 

As razões pelas quais selecionamos os demais textos (contos e notícias) justificam-se 

pelo fato de serem textos que tratam de temas de fácil entendimento, pois abordam questões 

ligadas ao cotidiano das pessoas. Além disso, eles trazem à tona assuntos que suscitam reflexões 

sobre a as nossas ações diárias, os comportamentos das pessoas, valores e outras questões que 

interferem direta ou indiretamente na vida dos seres humanos. Sendo assim, defendemos que 

essas escolhas contribuíram para o desenvolvimento dos alunos em suas atividades de leitura, 

porque favoreceram a interação e a compreensão dos textos. 

 

3.6 REGISTRO DAS EXPERIÊNCIAS E DAS OBSERVAÇÕES 

 

Conforme mencionamos anteriormente, no tópico 3.4 (A construção do Corpus), esta 

abordagem adotou como instrumentos de pesquisa as gravações em áudio produzidas durante 

os momentos interativos das SD, os Diários de Leitura dos Alunos (DLA) e o Diário da Prática 

pedagógica (DPP). Estes instrumentos de pesquisa nos permitiram, enquanto professor-

pesquisador, analisar as atividades realizadas, bem como avaliar o desempenho dos alunos e, 

consequentemente, a eficácia da nossa proposta de intervenção pedagógica.  

 

3.6.1 As gravações em áudio 

 

Quando começamos a realizar as intervenções didático-pedagógicas na turma, 

pretendíamos utilizar, como um dos instrumentos de registro das atividades, as gravações em 

vídeo, por considerarmos este método mais completo, já que contempla imagens e vozes, ao 

mesmo tempo. No entanto, ao realizarmos a gravação de um vídeo, durante uma das SD, onde 

os alunos apresentaram (com suas palavras) alguns contos, percebemos que muitos deles se 
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sentiram incomodados com a presença dos equipamentos e do profissional que estava gravando, 

interferindo no desempenho dos alunos. 

Em uma ocasião posterior, novamente fizemos o registro através de uma câmera digital, 

mas dessa vez, não havia profissional e nem equipamento sofisticado. À medida que 

conversávamos com os alunos, fazíamos a gravação do vídeo. Quanto à participação deles, o 

resultado foi excelente, pois os mesmos demonstraram compreensão dos textos, satisfação em 

conversar sobre as histórias, entre outros pontos positivos, porém não atingimos a qualidade 

desejável da gravação, uma vez que as imagens ficaram bastante trêmulas. Além desse aspecto 

negativo, julgamos praticamente impossível fazermos o vídeo e realizar uma boa mediação, ao 

mesmo tempo. 

Levando em conta essas experiências sem muitos resultados positivos, resolvemos, 

então, utilizar as gravações em áudio, já que este método é mais simples, necessitando apenas 

de que sejam colocados gravadores em locais estratégicos, não sendo necessária a presença de 

outras pessoas. Além disso, considerando que o objetivo das gravações estava voltado ao 

registro das interações verbais, para que pudéssemos analisar o desenvolvimento dos alunos nas 

leituras, este instrumento atendeu às necessidades em questão. 

Ao tratar sobre a metodologia de registro de dados, André (1995) sugere que o 

pesquisador utilize o maior número possível de fontes, uma vez que problemas de diversas 

naturezas podem ocorrer durante essas ações. A autora dá exemplo de soluções que vão desde 

a ajuda de colegas devidamente treinados e conhecedores da proposta até “gravadores 

colocados estrategicamente em vários pontos do local das reuniões; e o máximo possível de 

registros escritos dos próprios participantes” (ANDRÉ, 1995, p. 114).  

Assim, diante dos fatos expostos e da clareza dos nossos objetivos, acreditamos que a 

opção pelas gravações em áudio usadas para o registro das atividades interativas (as conversas 

sobre os textos) em sala de aula, foi uma decisão acertada, pois através deste instrumental, 

tivemos oportunidade de realizar as análises dessas fontes de dados por diversas vezes, 

revisitando a gravação eletrônica de cada SD, sempre que era necessário. Em alguns momentos, 

a análise tinha foco apenas nas gravações; em outros, a nossa atenção voltava-se para os outros 

instrumentais, de maneira que um complementava o outro.  

Nessa perspectiva, compreendemos que as gravações em áudio, sozinhas, não seriam 

suficientes para que registrássemos totalmente as experiências e observações desta abordagem, 

tampouco os demais instrumentos dariam conta desses registros sem as referidas gravações. 

Assim sendo, os três instrumentos constituíram um número suficiente e adequado para os 

registros dos dados da pesquisa.  
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3.6.2 Os Diários de Leitura dos Alunos  

 

Tendo por finalidade a organização de um espaço onde os alunos pudessem registrar 

por escrito as suas experiências de leitura, decidimos utilizar, como um dos instrumentos de 

pesquisa, os Diários de Leitura dos Alunos – DLA. Este instrumental teve uma importância 

significativa nesta proposta de intervenção, pois contribuíram para o desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos de diversas maneiras, entre elas, sendo o suporte das opiniões, 

das impressões gerais sobre os textos e de relatos que, por algum motivo, não eram ditos na 

interação oral, mas fluíam na hora de escrever. 

Sobre o gênero diário de leitura, Machado (2007) esclarece ser esta uma produção feita 

pelo leitor, sobre um determinado texto, onde quem está produzindo o diário estabelece uma 

espécie de conversa com o autor daquele texto lido. Segundo a autora, o referido gênero, cuja 

prática de escrita é realizada há séculos, tem um caráter reflexivo e geralmente é escrito em 1ª 

pessoa, porém, às vezes, o produtor utiliza marcas de impessoalidade. 

Dentre os vários benefícios trazidos pela escrita de diários, estão a descoberta e o 

aprofundamento dos pensamentos de quem o escreve, sempre questionando sobre si mesmo e 

sobre suas próprias ações. Machado (2007) também destaca a valorização da escrita diarista nas 

pesquisas educacionais, inclusive na Linguística Aplicada, informando sobre a contribuição 

significativa dessa prática para pesquisadores, alunos, professores em exercício e demais 

pessoas em formação profissional. Dessa forma, além de um instrumento de pesquisa, os diários 

em geral são considerados instrumentos através dos quais podemos ensinar e também aprender. 

A respeito dos inúmeros benefícios trazidos pela produção de diários em geral, as 

pesquisas sobre o assunto evidenciam que as mesmas vantagens se aplicam à produção de 

diários de leitura, entretanto, nestes “os conteúdos expressos relacionam-se, de uma maneira ou 

de outra, à experiência com o texto lido, mas isso não quer dizer que eles não possam trazer 

outros conteúdos [...]” (MACHADO, 2007, p. 117). 

Analisando os elementos composicionais do gênero diário de leitura, na concepção da 

autora, percebemos que esse gênero é bastante flexível quanto às suas características, 

dependendo de quem escreve, com que objetivos, em que situação etc. Dessa forma, dadas as 

finalidades de produção dos DLA pelos informantes desta abordagem, entendemos que os 

diários de leitura produzidos por eles tenham algumas diferenças em relação às características 

estruturais do diário de leitura tal como descreve a referida autora. No entanto, acreditamos que 

esse fato não comprometeu a validade dos registros, haja vista que estes instrumentos nos 
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proporcionaram condições necessárias de avaliação do desenvolvimento dos alunos. Além 

disso, os informantes eram crianças cujas habilidades de reflexão e produção textual ainda 

estavam sendo construídas.  

Assim, se o diário de leitura tem uma estrutura flexível, esse fato justifica a variedade 

de elementos que compõem os DLA deste trabalho, uma vez que neles se encontram desde 

reflexões sobre textos  lidos (contos e notícias) a análises (de conteúdo, personagens), resumos, 

reescrita (com as palavras dos alunos), questionamentos e respostas, confronto entre textos 

(marcas de intertextualidade), comparações entre gêneros (destacando os elementos 

estruturais), opiniões, entre outros aspectos que podemos observar nos DLA, dependendo de 

cada aluno e de suas impressões sobre as leituras realizadas durante as intervenções. Vale 

salientar também que, como estas produções nos DLA foram feitas a partir da nossa orientação, 

elas sempre conduziam os estudantes ao entendimento dos textos que liam. 

Quanto à pertinência em trabalhar com diários de leitura a favor da compreensão, 

estamos convictos de que essa ferramenta foi extremamente útil durante o processo de 

intervenção, tanto para os alunos, quanto para o nosso trabalho enquanto professora 

pesquisadora. No tocante aos alunos, estes tiveram um espaço apropriado para registrarem suas 

experiências leitoras e fazerem a associação entre os textos que liam e as próprias reflexões 

(produções no diário) sobre essas leituras. Para a prática pedagógica, o uso destes instrumentos 

nos deu condições de avaliar o desempenho dos alunos referente à compreensão dos textos 

trabalhados. Ao mesmo tempo, avaliamos a nossa proposta de intervenção, observando, nos 

escritos dos estudantes, em que medida as intervenções estavam contribuindo com o 

desenvolvimento de suas competências leitoras. 

Outro fator positivo quanto ao uso dos diários de leitura nesta pesquisa foi o fato de os 

alunos terem tido a oportunidade de trabalhar com mais um gênero textual, percebendo a sua 

real função, pois mesmo não fazendo parte dos gêneros selecionados para as SD, os DLA 

estiveram presentes, de maneira funcional, em muitos momentos, o que provocou várias 

reflexões entre os alunos, principalmente, quando discutíamos sobre as funções de cada gênero 

textual – o conto, a notícia, o diário de leitura, entre muitos outros. 

 

3.6.3 O Diário da Prática Pedagógica  

 

Assim como os alunos realizaram o registro de suas experiências leitoras, utilizando a 

ferramenta diário de leitura, nós também fizemos os registros das observações durante o 
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processo de execução da nossa proposta de intervenção, através do instrumento Diário da 

Prática Pedagógica – DPP. Esses nossos registros tiveram como foco a análise sobre as 

produções dos alunos, tanto as orais, fruto dos momentos interativos sobre os textos, quanto as 

escritas, realizadas em seus DLA.  

Para tanto, adotamos o conceito de instrumento Diário da Prática Pedagógica – DPP, 

desenvolvido por Freitas; Paniz (2007), por entendermos que se ajustam aos nossos propósitos 

de registros das análises. Esta ferramenta, conforme relatamos no tópico “Construção do 

Corpus”, serviu de suporte para o registro dos dados da pesquisa, na visão da professora 

pesquisadora e configurou-se como um instrumental de suma importância nos planejamentos, 

nas observações, nas análises e momentos avaliativos. 

De acordo com a concepção teórica de Freitas; Paniz (2007, p. 50), o DPP serve, “para 

que o professor registre os seus planejamentos seguidos dos comentários sobre a implementação 

em sala de aula, com o fim de possibilitar uma maior organização e uma reflexão mais orientada 

sobre o que se desenvolve na situação prática”. Nessa perspectiva, o DPP ajuda o professor a 

construir suas reflexões e análises durante o processo em que desenvolve sua prática. 

Quando se refere a esse registro das observações realizado pelo pesquisador, Silverman 

(2009, p. 89) afirma: “Mesmo que você esteja usando tanto os olhos quanto os ouvidos, ainda 

terá que decidir como registrar os dados”. O autor diz que o pesquisador deve realizar as 

anotações de campo com os dados de observação. E caso o pesquisador esteja usando gravações 

eletrônicas em áudio ou em vídeo, as anotações suplementarão esses registros. A essas 

anotações dos dados o referido autor dá o nome de “tomada de notas”. 

Assim, com o propósito de realizar a coleta de dados da melhor forma possível, 

registrando as experiências e as observações de forma segura para as análises posteriores, o 

DPP foi um instrumento utilizado em todos os momentos das SD, mesmo quando estávamos 

registrando as atividades através de gravações em áudio, uma vez que as tomadas de decisão 

eram planejadas com antecedência e registradas no DPP, de forma que este era utilizado 

também como uma espécie de guia das nossas ações. 

Baseando-se nas concepções teóricas de alguns autores, Freitas; Paniz (2007) citam 

alguns tipos de diários cujas classificações dependem das características funcionais destes, tais 

como o diário referencial, onde prevalece a descrição objetiva dos alunos e dos métodos; a 

vertente expressiva, cujo foco é a autorreflexão do narrador; o diário como ferramenta de 

organização da aula e de sua estrutura; o diário descritivo de tarefas, onde são registradas as 

atividades realizadas por professores e alunos, incluindo os planejamentos e a forma como as 
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tarefas são executadas; além do diário expressivo ou auto expressivo, que tem os registros 

centralizados nos participantes do processo – alunos e professor. 

O DPP produzido especificamente neste trabalho, cujos escritos foram realizados antes, 

durante e depois das intervenções, tem características variadas, comparando-o aos tipos de 

diário descritos pelos autores. Dessa forma, pensamos que ele não se encaixa apenas em uma 

das classificações, mas apresenta traços de algumas delas, como a caracterização dos alunos e 

a descrição dos momentos de interação verbal; as análises sobre o nosso próprio trabalho 

enquanto professora; a organização do tempo que utilizamos para a realização das atividades 

(cronograma); a descrição minuciosa das ações presentes nas sequências didáticas realizadas 

na turma; além de reflexões diversas e frequentes que permearam todo o processo de construção 

do Diário. Portanto, o nosso DPP assume características que se coadunam com os objetivos 

traçados na proposta de intervenção. 

Quando nos referimos às observações realizadas antes das SD, estamos nos reportando 

ao planejamento das atividades. Ao mencionarmos anotações feitas durante as SD, estamos 

fazendo alusão aos escritos que realizamos a partir das observações, feitos de forma manuscrita 

e, em um momento posterior à aula, organizados no Diário da Prática Pedagógica (DPP), 

utilizando um computador, onde reescrevíamos, acrescentando elementos que não haviam sido 

escritos por impossibilidade do momento, mas eram retomados pela importância que tinham 

dentro da proposta. Quanto às anotações executadas após as SD, estas relacionam-se tanto à 

ação de “passar a limpo” os escritos feitos durante os procedimentos, quanto aos comentários e 

reflexões acerca do comportamento dos alunos diante das atividades, os quais sinalizavam ou 

não determinados avanços, mostravam dados que possibilitavam organizarmos melhor as 

atividades e, consequentemente, realizarmos uma análise da aplicação das SD de forma mais 

segura.  

Foram muito relevantes as contribuições que o uso do DPP trouxe para este trabalho, 

haja vista que a utilização deste instrumento de pesquisa nos deu estímulo para buscar 

compreender, durante todo o processo de intervenção, o comportamento dos alunos diante das 

atividades. A ação de registrar a nossa própria prática pedagógica, ao mesmo tempo em que 

realizávamos reflexões sobre a mesma, deu-nos oportunidade de enxergar o nosso trabalho de 

uma maneira mais crítica. Essa visão incluiu o progresso dos alunos nas atividades de leitura, 

mas também envolveu a identificação de problemas que os impediam de compreender melhor 

os textos, além de sinalizar possibilidades de resolvermos os problemas. 
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4 OS RESULTADOS DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: ANÁLISES 

 

Neste capítulo, expomos e desenvolvemos os procedimentos de análise e as reflexões 

gerais sobre os resultados alcançados na intervenção pedagógica descrita neste trabalho. As 

considerações que tecemos no tocante a essas análises estão pautadas nos dados obtidos através 

dos instrumentos que elegemos para realizar a coleta, quais sejam, as gravações em áudio, os 

Diários de Leitura dos Alunos – DLA e o Diário da Prática Pedagógica – DPP. São observações 

resultantes dos encadeamentos que estabelecemos entre as asserções levantadas e geradas 

durante todo o processo de implementação da nossa pesquisa e os dados coletados.  

Em virtude do caráter pedagógico assumido por esta abordagem, cujos informantes 

foram os nossos alunos, buscamos nas contribuições de Bortoni-Ricardo (2008) subsídios 

teóricos necessários para fundamentar a realização eficaz destas análises, haja vista a ênfase 

dada pela autora sobre a importância de se investigar a sala de aula, conforme anunciamos na 

metodologia do trabalho, destacando o espaço escolar como um lugar privilegiado onde são 

realizadas as práticas pedagógicas que conduzem os estudantes à aprendizagem.  

A autora destaca, também, que o professor deve associar a pesquisa à sua prática, 

passando a agir como um “professor pesquisador”, cujo trabalho irá envolver a investigação 

sobre seus próprios métodos de ensino. Dessa forma, o docente, à medida que realiza sua 

prática, aperfeiçoa-se, sabendo agir cada vez melhor como professor, no processo de interação 

com seus alunos. Essas reflexões nos levaram a seguir as orientações que Bortoni-Ricardo 

(2008) propõe para a realização da análise dos dados da investigação. 

Outro aspecto considerado durante as análises refere-se às ações do projeto que deram 

origem ao estudo as quais foram traçadas em consonância com os objetivos para alcançarmos 

a competência leitora dos alunos, implicando ações que almejavam a mudança de uma situação, 

que era a falta de um bom desempenho no ato de ler. Por essa razão, a avaliação dos resultados 

também levou em conta os esclarecimentos de Dionne (2007), uma vez que tais orientações 

foram adotadas durante o processo de planejamento e implementação das atividades. 

Tendo em vista que, durante a realização deste trabalho, também seguimos os métodos 

da observação participante elencados por Silverman (2009), tais estudos foram, de igual modo, 

considerados nesta análise, especialmente, no que se refere à análise das gravações em áudio, 

conforme orienta o referido autor. A apreciação dessas conversas nos permitiu avaliar o 

desempenho dos alunos com relação às leituras realizadas por eles, durante as atividades 

interativas. 
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Os registros nos DLA, cuja utilização foi feita a partir dos estudos de Machado (2007), 

foram analisados de maneira criteriosa, começando das primeiras anotações até as últimas. 

Dessa forma, observamos o desempenho dos alunos quanto aos avanços e às dificuldades com 

relação à compreensão leitora, entre outros aspectos, atentando para as atividades que mais 

contribuíram com o desenvolvimento das competências leitoras dos discentes. De igual modo, 

apoiamos esta apreciação em nosso DPP, instrumento de suma importância, cujos registros 

contemplam todo o percurso da proposta de intervenção, desde os planejamentos até as 

avaliações. A adoção desse instrumento tornou-se possível, dentro deste estudo, através dos 

aportes que buscamos em Freitas; Paniz (2007). 

Toda a fundamentação teórica que conduziu as ações da proposta de intervenção, de 

acordo como mostram os aspectos metodológicos (capítulo 3), refletiram nas análises dos 

resultados, tendo em conta que cada teoria pesquisada interferiu de forma positiva durante o 

processo de construção dos dados. Nesse sentido, acreditamos que não teríamos alcançado os 

resultados obtidos se não houvéssemos tomado como apoio esses aportes teóricos. 

No entanto, considerando a natureza complexa que é inerente à atividade de análise de 

dados, dentro de uma pesquisa, julgamos necessário definir algumas ações que foram realizadas 

durante a verificação dos resultados, pois acreditamos que se levássemos em conta vários 

métodos, ao mesmo tempo, no decurso desse processo, poderíamos comprometer a clareza das 

análises. Assim sendo, realizamos a análise dos dados estabelecendo comparações entre as 

asserções elencadas durante todo o processo de intervenção – asserções estas que foram 

construídas a partir das teorias estudadas, nesta abordagem, em conjunto com a nossa prática e 

experiência como docente – e os dados coletados através dos instrumentos de pesquisa. Essa 

forma de realizar o processamento das informações coletadas encontra respaldo teórico 

principalmente nos estudos de Bortoni-Ricardo (2008). 

Retomando os propósitos deste trabalho, inicialmente, resgatamos o objetivo geral da 

proposta, que consistiu em contribuir para o desenvolvimento da competência leitora de alunos 

do 6º ano, no ano letivo de 2014.  

A partir dos fundamentos teóricos apresentados no capítulo 2, chegamos ao 

conhecimento de que desenvolver ações didáticas a partir dos gêneros textuais conto e notícia, 

em sala de aula, possibilita aos alunos adquirirem uma melhor capacidade de compreensão nas 

leituras. Essa asserção geral foi confirmada em nosso trabalho, haja vista que os estudantes 

desenvolveram suas capacidades leitoras, demonstrando uma acentuada evolução no que se 

refere à compreensão dos textos lidos. A confirmação desse resultado geral foi feita através da 
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verificação dos dados coletados, através dos instrumentos de pesquisa, cujos diagnósticos 

expomos a seguir. 

 

4.1 AS INTERVENÇÕES COM BASE EM GÊNEROS 

  

No tocante ao objetivo específico de criar situações didáticas para que os alunos lessem 

textos variados, propomos, em conformidade com diversos autores pesquisados e nas mais 

recentes concepções de ensino da língua, atividades com base nos gêneros textuais, 

especificamente, os gêneros conto e notícia, porque defendemos que trabalhar com os gêneros 

textuais na escola incentiva o aluno a ter uma postura reflexiva em relação à língua e ao seu 

uso, levando-o a sobressair-se na interação e a perceber seu lugar enquanto sujeito ativo, através 

da linguagem utilizada. 

Tal asserção pôde ser confirmada sempre que, durante as intervenções implementadas 

com os alunos informantes, discutíamos com os estudantes sobre os conteúdos e os elementos 

estruturais dos textos, fazendo-lhes perguntas que os levavam a refletir sobre as finalidades 

comunicativas dos contos e das notícias. Os dados percebidos nas conversas com os alunos 

revelaram que eles compreenderam o propósito de aquele texto ter sido escrito, quais eram seus 

interlocutores, qual tema foi abordado, onde tal texto poderia ser publicado, como normalmente 

era utilizada a linguagem – formal ou informal – além de tecerem reflexões sobre a estrutura 

composicional que, por si só, ajudou imensamente na construção de sentido do texto, através 

das pistas deixadas pelos autores. Portanto, temos convicção de que, ao levarmos os alunos a 

refletirem que cada texto cumpre uma função, igualmente os levamos a exercer uma atitude 

reflexiva em relação ao uso da língua.  

Além disso, ao interagirem com os textos e com os demais participantes – incluindo 

também o professor – a maioria dos alunos mostrou uma participação ativa nas discussões, o 

que nos permitia concluir, naqueles momentos, que os estudantes estavam compreendendo os 

textos. Obviamente, essa participação ativa não aconteceu logo que começamos a trabalhar com 

as SD. À medida que íamos promovendo as conversas, mais alunos iam aderindo às interações, 

perdendo a timidez de falar e, aos poucos, assumiam seus lugares enquanto sujeitos capazes de 

opinar, inferir e construir sua própria compreensão, conforme encontra-se registrado nas 

gravações em áudio, nos DLA e no DPP. Os dois fragmentos seguintes são produções dos 

alunos, ocorridas em momentos distintos, onde podemos observar essa participação. 

                      



79 
 

 
 

                    Fragmento 01 (Trecho de gravação em áudio, 16 set. 2014) 

Professora: Qual é a finalidade da notícia? 

Vários alunos: Informar.  

Professora: Informar sobre o quê?  

Inf. A9: Sobre as coisas que estão acontecendo no dia-a-dia. 

Professora: Com relação aos interlocutores desse texto, pessoal, quem é que escreve as notícias? 

Vários alunos: Os jornalistas.  

Professora: E quem é que lê as notícias? 

Alunos: Nós, a gente... 

Professora: As pessoas, os leitores, qualquer pessoa que se interessar por aquele fato, não é? [...] 

Professora: Então veja, ontem nós lemos uma notícia na Internet e, à noite, em casa, vocês assistiram 

a uma notícia na televisão, não foi? Nós já temos aqui selecionadas algumas notícias tiradas de 

jornais, revistas. Então, me digam uma coisa: qual é ou quais são os suportes ou veículos onde nós 

encontramos esse texto do gênero notícia? 

Vários alunos: Jornal, televisão, Internet [...]  rádio.[...] 

Professora: Com relação aos temas das notícias, que temas são esses? 

Alguns alunos: Violência, economia, acidentes, futebol, assaltos, crimes, racismo, sequestro [...] 

política... 

Professora: Então, a gente poderia dizer que, com relação a esse gênero, são temas... 

Inf. A14: Variados. 

Professora: Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Peguem aquele texto de ontem [...] 

 Vamos observar a estrutura da notícia [...] A notícia tem o quê, gente? 

Alguns alunos: Informações, título, subtítulo, lide [...] imagens, vídeos.[...] 

Professora: No caso do texto escrito, pode ter o que mais? 

Alguns alunos: Gráficos... 

Professora: Com relação às notícias esportivas que vocês assistem? 

Inf. A19: Tabelas [...] 

Professora: Com relação à linguagem utilizada, seja a linguagem escrita ou oral, vocês acham que 

prevalece que variedade [...] 

Inf. A20: Padrão. 

Professora: [...] De uma forma geral, qual é a variedade que prevalece na notícia? 

Vários alunos: Padrão. 

 

                      

 

Fragmento 02 (DLA – Inf. A15) 

Tendo por base as suas experiências com o conto, comente sobre as características deste gênero 

(sua finalidade, seus interlocutores, os suportes, estrutura e linguagem). Finalidade: divertir o 

leitor; interlocutores: contistas e os leitores; suporte: livros, internet e revistas; estrutura: texto 

narrativo, com foco narrativo em 1ª ou 3ª pessoa; a  marcação de tempo, de lugar; tem personagens; 

o narrador pode ser observador ou personagem. Linguagem: acessível; padrão; apropriada. 

 

  

 

Como podemos perceber, os fragmentos acima evidenciam a compreensão dos alunos 

no tocante aos elementos estruturais dos gêneros. Essa reflexão sobre a função comunicativa 

dos gêneros, além dos outros elementos, contribuiu de forma significativa para que os discentes 

construíssem sentido para os textos, durante as leituras. Dessa forma, as atividades com os 

gêneros incentivaram os alunos a refletir sobre os elementos linguísticos adequados à situação 

de produção dos textos em estudo. 

No tocante ao entendimento dos alunos sobre os conteúdos dos textos lidos em sala de 

aula, observamos, através dos dados coletados, resultados positivos, conforme revelam os 

seguintes trechos:  
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                     Fragmento 03 (Trecho de gravação em áudio, 27 mai. 2014) 

Professora: Qual foi o livro que você leu? 

Inf. A6: Meninos, eu conto. 

Professora: Qual foi o conto que você gostou mais desse livro? 

Inf. A6: Bezerro sem mãe. 

Professora: Conte aí um pouquinho pra gente sobre a história “Bezerro sem mãe”. É de Rachel de 

Queirós, não é? 

Inf. A6: Bem, é um conto que, num curral, numa fazenda de gado, no tempo que as vacas deram 

cria, aí uma das vacas estava satisfeita com seu bezerro, mas dois bezerros estavam tristes de dar 

pena. Tinha um que chega gemia de fome. Aí o bezerro juntou com o bezerro que tava sem mãe, só 

que a vaca não deixou porque ela conhecia pelo cheiro. Aí ele se lembrou do couro do bezerro que 

tinha morrido, aí colocou no outro, aí a vaca deixou. Aí foi uma alegria [...] Aí a vaca deu uma 

lambida nele, aí é como se ela dissesse: agora você está adotado. 

Professora: Fale sobre o que você gostou e o que você não gostou nessa história. 

Inf. A6: Primeiro o que eu não gostei. É que se a vaca quisesse tipo adotar o bezerro, ela tinha que 

adotar ele do jeito que ele é. E o que eu gostei é que o fazendeiro teve uma atitude boa, de colocar 

o couro do bezerro no outro. 

 

 

 

Fragmento 04 (DLA – Inf. A15) 

Título do texto: O Diamante. Autor: Luis Fernando Verissimo. Gênero: conto.  Essa é a história de 

uma garota chamada Maria. Ela se sentia inferior as outras pessoas, achava que não tinha nenhum 

valor, achava também que era igual as outras seis (6) colegas só porque tinha o mesmo nome. Um 

dia ela chegou em casa triste simplismente por esses motivos, a mãe perguntou o que era e ela disse 

que não era nada. A mãe disse ao pai dela, na hora do jantar ele começou à conversar com ele e 

fez uma comparação com o diamante e o ouro. Depois da conversa ela entendeu que não era igual 

à suas colegas e que tinha muito valor. Eu acho que este texto tem muito a ver com o valor da 

pessoa, ensina que não devemos nos sentir inferior aos outros. No começo dá a impressão que o 

texto se refere à algum tesouro, mas quando começa a leitura já se nota que não é nada disso e sim 

a história dessa garotinha. [...] 

 

 

 

Fragmento 05 (DLA – Inf. A1) 

Gênero: conto. Título: “O Voador”. Autores: Irmãos Grimm. Resumo: O texto narra a história de 

um menino encontrado no topo de uma árvore, ele ganhou o nome de Voador, o lenhador levou ele 

para ser criado com sua filha Nina, eles eram muito amigos. Nina teve curiosidade e perguntou a 

velha cozinheira, que se chamava Morgana. – Por que trazes tanta água? – Se prometer não contar 

a ninguém, eu te conto. Morgana contou, mais mesmo assim Nina contou a Voador, e evitou que 

Morgana jogasse Voador na água fervente, e se eles ainda não morreram estão vivos até hoje.  

 

 

 

Fragmento 06 (DPP, 27 mai. 2014) p. 114-115 

Conforme planejamos, hoje, durante as aulas de LP, os alunos do 6º ano apresentaram oralmente 

(recontaram) os contos que leram e selecionaram das obras já mencionadas. Fizemos os registros 

através de gravações em vídeo. [...] consideramos o resultado bastante satisfatório, tanto no que se 

refere à participação dos alunos quanto à forma como eles apresentaram, de maneira espontânea, 

demonstrando uma compreensão textual bem maior do que a demonstrada em outros momentos. 

Obviamente o progresso deles não foi algo que ultrapassou as nossas expectativas, contudo 

podemos dizer com toda certeza que eles evoluíram [...] 

 

Essa crescente participação durante as atividades pode ser percebida claramente através 

das gravações em áudio. Ao revisitarmos e procedermos análises destes instrumentais, 

observamos que, a cada nova intervenção, mais alunos falavam, respondiam, davam suas 

opiniões. Com exceção da SD onde os discentes fizeram a apresentação dos contos de forma 
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individual, tendo, cada aluno, um momento definido para falar (contar a história), em todas as 

demais atividades interativas, procuramos deixar os alunos bem à vontade, porque acreditamos 

que isso contribuiu para que a interação ocorresse de maneira espontânea. Assim, pudemos 

perceber de forma clara que as participações foram evoluindo gradualmente, tanto com relação 

ao número de alunos participativos, quanto ao desempenho observado nas conversas. 

Todos os aspectos abordados durante as intervenções nas atividades de leitura a partir 

dos gêneros foram relevantes e colaboraram de maneira positiva para que os estudantes 

compreendessem os textos, haja vista que cada atitude mediadora contribuiu de uma forma 

diferente, dependendo das estratégias que eram trabalhadas, das perguntas que dirigíamos aos 

alunos, entre tantas outras questões, de forma que o conjunto de todas elas favoreceu a 

compreensão leitora dos discentes. Entretanto, julgamos que, aliadas aos questionamentos sobre 

o conteúdo dos textos, merecem destaque as perguntas que promovíamos relacionadas aos 

elementos estruturais dos gêneros (finalidade comunicativa, interlocutores, suporte, tema, 

estrutura linguística e a forma como a linguagem era usada) as quais eram suscitadas antes ou 

após as leituras, conforme registros no DPP referentes aos dias 24 de fevereiro (segunda-feira), 

15 de setembro (segunda-feira) e 1º de dezembro (segunda-feira), tais como apresentam os 

fragmentos seguintes: 

 

 

Fragmento 07 (DPP, 24 fev. 2014) p. 109 

Durante o tempo restante da aula, conversamos novamente com eles sobre as características do 

gênero conto (propósito comunicativo, perfil dos interlocutores, suporte, temas, estrutura e 

linguagem), fazendo um contraponto com outros gêneros, como por exemplo, com a receita 

culinária, a notícia, o poema, entre outros, perguntando se eles sabiam para que servia cada um. 

Consideramos essa discussão fundamental, tanto para refletirmos sobre o que os alunos já sabiam 

sobre gêneros textuais, como principalmente para fazê-los entender que cada texto tem uma 

finalidade, um papel social a cumprir. 
 
 
 

Fragmento 08 (DPP, 15 set. 2014) p. 119 

Fizemos questionamentos relacionados às características do gênero notícia, mostrando aos alunos 

que, mesmo sendo um gênero narrativo como o conto, a notícia tem finalidade comunicativa 

completamente diferente. Enquanto aquele gênero diverte o leitor, este o mantém informado sobre 

os acontecimentos. Foi muito importante fazer essa comparação entre os dois gêneros, pois isso 

facilitou bastante a compreensão. 

 

 

 
Fragmento 09 (DPP, 1º dez. 2014) p. 124 

Após a leitura de cada notícia, intercalávamos alguns questionamentos sobre o sentido e a estrutura 

dos textos. Encerramos esse momento convidando os alunos a montarem um quadro [...] sobre os 

elementos estruturais do gênero notícia: Finalidade do texto, perfil dos interlocutores, temas, 

suporte / veículo, estrutura (verbos no passado – elementos da narrativa) e linguagem. Ao mesmo 

tempo em que eles respondiam sobre a estrutura da notícia, nós fazíamos comparações com o 

gênero conto e eles respondiam, sempre demonstrando compreensão [...] 
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Quando fazíamos tais questionamentos, percebíamos que os alunos adotavam atitudes 

mais conscientes no tocante ao que relatavam sobre a interpretação do conteúdo do texto, de 

maneira que o levantamento desses aspectos próprios de cada gênero interferiu fortemente na 

melhoria das suas capacidades de compreensão. Dessa forma, o resultado deste trabalho de 

leitura na perspectiva dos gêneros textuais trouxe resultados bastante positivos, estando, 

portanto, em consonância com os estudos tomados como aporte para esta abordagem. 

Reiteramos, ainda, que essas atividades incluíram momentos de análise dos elementos 

estruturais dos gêneros, levando os alunos a refletirem sobre a adequação dos elementos 

linguísticos à situação de produção em que determinado gênero foi utilizado. Sendo assim, 

defendemos que incentivamos os alunos a perceberem as funções dos elementos gramaticais 

contidos nos textos e, consequentemente, as funções desses aspectos na construção de sentido, 

promovendo a compreensão leitora dos alunos nas leituras realizadas. 

 

4.2 AS INTERVENÇÕES A PARTIR DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

 

Outro objetivo específico que traçamos para esta proposta de intervenção foi a 

exploração de estratégias de leitura que favorecessem a construção de sentidos dos textos lidos 

pelos estudantes, durante a realização das atividades desenvolvidas nas SD. 

De acordo com os fundamentos teóricos que sustentaram esta abordagem, no que se 

refere às estratégias de leitura, adotamos concepções que tornaram possível a utilização de 

alguns destes procedimentos, com ênfase nos estudos de Solé (2009). O uso que fizemos das 

estratégias – a motivação (que está associada aos objetivos da leitura) e a abordagem dos 

conhecimentos e experiências prévias dos estudantes – direcionou nossas próprias ações 

didáticas para facilitar a compreensão leitora dos alunos, nos momentos de interação, como 

também trabalhamos no intuito de os discentes compreenderem que era necessário adotar esses 

procedimentos para que pudessem continuar utilizando-os em suas atividades leitoras. 

Buscamos essas estratégias para auxiliar os alunos a construírem sentido com as leituras 

a partir de gêneros e as definimos como bastante pertinentes para alcançarmos os objetivos 

elencados. A motivação, porque encontra-se muito relacionada aos objetivos da leitura, 

conforme apontamos acima, e a ativação dos conhecimentos e experiências prévias dos alunos, 

através da formulação de perguntas elaboradas com base nos elementos dos textos. Desse modo, 

à medida que explorávamos as estratégias, mostrávamos aos alunos como esses procedimentos 

facilitavam o entendimento do texto, de forma que eles mesmos poderiam exercitar essas ações. 
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Como elementos confirmadores dessa asserção relacionada à exploração das estratégias 

de leitura, especialmente à ativação dos conhecimentos prévios a favor do desenvolvimento em 

compreensão leitora nos alunos, podemos citar vários dados. Esses dados encontram-se 

registrados nos três instrumentos de pesquisa utilizados, porém, de forma mais clara, nas 

gravações em áudio, conforme mostram os dados seguintes, presentes na 1ª gravação, realizada 

no dia 27 de maio de 2014, quando os alunos do 6º ano recontaram algumas histórias presentes 

nos livros de contos que os mesmos leram. No trecho que segue, expomos uma conversa entre 

um dos alunos e a professora, sobre o conto “É proibido miar”, do autor Pedro Bandeira, cuja 

narrativa fala sobre um cachorrinho chamado Bingo, que subverte seus pais e a lei canina ao 

miar como gato e, por isso, é discriminado e abandonado pela família. Após a aluno concluir a 

apresentação do texto, a professora perguntou-lhe: 

                  

                 Fragmento 10 (Trecho de gravação em áudio, 27 mai. 2014) 

Professora: Se você fosse reescrever a história, o que mudaria nela? 

Inf. A3: Eu mudaria que os pais de Bingo aceitassem ele. Porque eles não aceitavam porque ele 

miava. 

Professora: E por que você acha isso? 

Inf. A3: Porque isso é preconceito. Porque tem que aceitar o filho do jeito que ele é. 

 

Ao perguntar o que o aluno mudaria na história, caso fosse reescrevê-la, a professora 

incentivou o discente a expor seu ponto de vista sobre os fatos narrados no conto, através de 

uma conexão estabelecida entre questões que o estudante já conhecia e, inclusive, repudiava – 

a discriminação; o preconceito – e as informações presentes no texto. Dessa forma, a utilização 

da estratégia contribuiu para que o aluno identificasse a ideia principal do conto e, 

consequentemente, atribuísse sentido ao mesmo. 

Durante a intervenção pedagógica realizada no dia 11 de novembro de 2014, utilizando 

os textos “Bicho de Palha” (Luís da Câmara Cascudo) e “Capa de Junco” (conto de origem 

inglesa), fizemos inúmeras perguntas aos discentes, após a leitura dos contos. Esses 

questionamentos também tiveram como objetivo a ativação dos seus conhecimentos prévios, 

além de despertar o interesse dos estudantes pela leitura, conforme alguns que mostramos no 

trecho abaixo: 
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Fragmento 11 (Trecho de gravação em áudio, 11 nov. 2014) 

Professora: Que conto infantil vocês lembraram? 

Vários alunos: Cinderela! 

Inf. A9: Por causa do sapatinho. 

Professora: Que outros elementos têm no conto de Cinderela que aparecem também no texto “Bicho 

de Palha”? 

Inf. A9: Fala sobre uma varinha de condão! 

Inf. A8: Só pode ficar até meia noite!  

Inf. A7: Ela perde o sapato! Se apaixona pelo príncipe! O príncipe acha o sapato e vai procurar 

quem é. 

Professora: Com relação ao segundo conto, “Capa de Junco”, vocês acham que ele é realmente 

outra versão do texto “Bicho de Palha”? Tem muitos elementos semelhantes? O enredo é parecido? 

Vários alunos: Sim! 

Professora: Em um dos textos fala sobre um objeto que foi importante na história. Que elemento foi 

esse, no primeiro texto? 

Alguns alunos: O sapatinho. 

Professora: Que objeto seria também importante no texto “Capa de Junco”? 

Vários alunos: O anel de brilhante. 

Professora: O que vocês encontraram de mais parecido, nas histórias? 

Vários alunos: As capas! 

Inf. A6: Que elas não queriam ser reconhecidas! 

Inf. A9: Elas se casam com o príncipe. 

 

Podemos perceber que as perguntas feitas pela professora influenciaram os alunos a 

resgatar conhecimentos de que já dispunham, tornando mais fácil o entendimento dos textos 

lidos, pois as perguntas foram elaboradas com base nos elementos comuns aos contos, uma vez 

que eram inúmeras as semelhanças entre eles. Desse modo, novamente, o uso da estratégia – 

ativação dos conhecimentos prévios – favoreceu a compreensão dos textos lidos pelos alunos. 

Nos DLA, os dados que comprovam o uso dessa estratégia estão contidos nas produções 

dos alunos cujo conteúdo são as suas impressões sobre os textos lidos, resultado das discussões 

promovidas em sala de aula, uma vez que, durante as discussões, promovíamos perguntas no 

intuito de resgatar os conhecimentos dos estudantes. Dessa forma, os registros nos DLA foram, 

também, resultados de produções influenciadas por essas conversas. Como demonstração, 

podemos citar um questionamento feito aos alunos, após a leitura do conto “O Voador” (Irmãos 

Grimm), realizada no dia 08 de outubro e registrada pelos alunos nos DLA, no dia 13 do mesmo 

mês. Entre várias outras questões relacionadas ao texto, perguntamos aos alunos: Qual foi o 

fato mais marcante, para você, na narrativa? Vejamos alguns registros: 

 

Fragmento 12 (Fragmentos dos DLA, 13 nov. 2014) 

DLA – Inf. A2: Quando Nina disse que não ia abandonar o Voador. 

DLA – Inf. A3: Quando eles fugiram de casa. 

DLA – Inf. A4: Que a cozinheira queria cozinhar o menino. 

DLA – Inf. A7: O companheirismo dos irmãos. 

DLA – Inf. A10: A amizade das duas crianças. 

DLA – Inf. A16: Que pegaram o menino e ele começou a voar. 

DLA – Inf. A17: O fato de a menina ficar amiga do Voador e ajudar ele a fugir de Morgana. 

DLA – Inf. A20: A morte de Morgana.  
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Observando as respostas de alguns, podemos perceber que os fatos abordados no texto 

assumiram valores distintos para os alunos, pois cada um destacou o aspecto que, para ele, foi 

o mais relevante. Desse modo, a pergunta suscitou nos estudantes uma reflexão, exigindo que 

estes estabelecessem uma relação entre os conhecimentos que já tinham e os novos, trazidos 

pelo texto. As respostas demonstram, entre outros elementos, valores já defendidos por eles, 

como amizade, coragem, bondade, os quais estavam presentes no texto, favorecendo a 

compreensão. Portanto, são dados que evidenciam resultados positivos no uso da referida 

estratégia. 

No DPP, esses dados aparecem em todos os relatos onde descrevemos as ações 

realizadas durante as atividades, tendo em vista que nessas ações estão contidas inúmeras 

perguntas que fizemos aos alunos e que envolveram os mesmos em um processo de previsão e 

inferência, o qual se constituiu de maneira fundamental na construção de sentido dos textos. 

Podemos constatar esses dados, observando as anotações no DPP – o qual se encontra nos 

apêndices deste trabalho – referentes às datas indicadas abaixo, seguidas das respectivas 

páginas. 

 

 

Fragmento 13 (DPP, 17 fev. 2014 – Segunda-feira) pág. 107-108 

Seguindo algumas atividades planejadas anteriormente para esse momento, inicialmente 

perguntamos aos alunos se eles já ouviram ou leram alguma história, algum conto e os convidamos 

a falar sobre isso, a contar alguma estorinha, com o intuito de resgatar os conhecimentos prévios. 

Após observarmos o que relataram, conversamos com eles sobre esse gênero [...] Após essa 

conversa inicial, entregamos aos alunos o texto “O diamante”, de Luís Fernando Veríssimo. Antes 

de começarem a ler, falamos sobre o autor, perguntamos se alguém já ouviu falar nele ou se já leu 

algum texto escrito pelo mesmo. Após a leitura, fizemos perguntas que estimularam os mesmos a 

falar sobre os aspectos relevantes do texto, como por exemplo, o título – O diamante – questionando 

sobre os sentidos que o mesmo pode ter e o sentido que esse título tem no texto; se eles 

compreenderam todas as palavras ou se achavam necessário recorrer ao dicionário; se o narrador 

apenas narra ou também participa da história; algumas expressões do texto que suscitaram vários 

questionamentos, como “cara de poucos amigos”; a presença dos diálogos, identificados pelos 

alunos através dos travessões; discussão acerca do conteúdo do texto, dando destaque às diferenças 

existentes entre as pessoas, assim como os valores de cada uma, conforme mostra o conto [...]. 

 

 

 

Fragmento 14 (DPP, 15 set. 2014 – Segunda-feira) pág. 118 

Na sequência didática de hoje, começamos perguntando aos alunos o que eles já conheciam a 

respeito do que seria abordado: “Alguém aqui já leu ou já ouviu uma notícia? Sobre o quê? 

Poderiam contar?” Muitos alunos participaram desse momento interativo, respondendo aos 

questionamentos. Em seguida, convidamos a turma para uma sala de vídeo onde dispunha de 

computador com acesso à Internet e data show. Acessamos [...] a notícia “Menino que virou notícia 

por vibração pela Alemanha é na verdade brasileiro”. Pedimos aos alunos que observassem os 

elementos em destaque no texto, como a fotografia do garoto, a sua expressão facial, o título e o 

subtítulo, a legenda abaixo da foto. Depois, sugerimos que lessem o título e o subtítulo e 

formulassem hipóteses sobre o assunto do texto. Em seguida, pedimos para eles identificarem a data 

e o local onde o texto foi produzido. Essas observações iniciais foram muito importantes para que 

os alunos fizessem um exercício de previsão e inferências sobre o conteúdo da notícia e acionassem 

seus conhecimentos prévios.  
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Fragmento 15 (DPP, 08 out. 2014 – Quarta-feira) pág. 120-121 

Entregamos os textos aos alunos e sugerimos uma leitura compartilhada. Antes de lermos, fizemos 

perguntas, como: “O que sugere esse título “O Voador”? Qual será o assunto abordado no conto? 

Vocês acham que esse texto serve para informar, instruir ou divertir o leitor?” Com as perguntas, 

os alunos fizeram inferências, levantaram inúmeras hipóteses, que foram compartilhadas e 

conferidas após a leitura. Após a leitura e a conversa sobre o texto, falamos um pouco sobre os 

autores e acrescentamos outras perguntas: “O que você achou do texto? Fale sobre as personagens. 

Quem são elas e quais as suas características? Qual foi o fato mais marcante, para você, na 

narrativa? É possível saber quando ocorreu a estória? Que expressão é responsável pela 

indeterminação do tempo? Onde se passa a estória? Faça uma pequena descrição do cenário. Na 

sua opinião, qual a mensagem que os autores quiseram transmitir? Se você fosse o autor, mudaria 

alguma coisa? Acrescentaria? O quê?” Os alunos responderam as questões. De forma geral, foi 

uma boa intervenção, com bons resultados. 

 

 

 

Fragmento 16 (DPP, 02 dez. 2014 – Terça-feira) pág. 125 

De igual modo, reforçamos a importância do incentivo à discussão das ideias e informações gerais 

dos textos, pois esses momentos de interatividade é que darão suporte ao professor para levar os 

alunos à compreensão dos textos e ter percepção sobre os desempenhos deles. Por exemplo, quando 

os alunos leram o título, nós perguntamos: “o que esse título sugere sobre o assunto do texto? É 

possível saber sobre o assunto apenas lendo o título”? Essa pergunta provocou várias opiniões e 

com isso percebemos que seus conhecimentos prévios sobre o tema foram fundamentais para a 

compreensão do texto. Após a leitura da notícia, refletimos sobre o conteúdo do texto e propomos 

questionamentos que os alunos iam respondendo oralmente e, ao mesmo tempo, registrando no 

DLA. Esses questionamentos tinham as seguintes perguntas: “Qual é o título do texto? Ele combina 

com o texto? Onde esse texto foi publicado? Qual é o objetivo dessa notícia? Informar sobre o quê? 

Quem faz parte do fato noticiado? Quando aconteceu? Onde se passou/ passa o fato? Qual é o 

objetivo da ação expressa na notícia? Dê sua opinião sobre a ação dos Correios, em destaque no 

texto”. 

 

 

Os registros do DPP citados acima apontam que foi promovido, em sala de aula, um 

espaço de interação onde os discentes do 6º ano puderam estabelecer relações entre os 

conhecimentos que eles já tinham e os novos conhecimentos que eram proporcionados pelos 

textos lidos. Além disso, as perguntas feitas conduziram os alunos a refletir sobre as questões 

abordadas nos textos, levando os estudantes a compreender os objetivos das leituras. Portanto, 

defendemos que o uso das referidas estratégias – a motivação e a exploração dos conhecimentos 

prévios – favoreceram os alunos no aspecto da compreensão dos textos.   

Ao revisitarmos as gravações em áudio, novamente destacamos algumas conversas que 

abordam a estratégia que se refere aos conhecimentos prévios, tais como a gravação da aula do 

dia 02 de setembro de 2014, quando trabalhamos com o conto “O diamante”, de Luís Fernando 

Veríssimo. Antes de iniciarmos a leitura, fizemos alguns questionamentos, com o propósito de 

levar os alunos a realizarem inferências sobre o texto a partir da análise do título, conforme 

especificamos nas seguintes falas: 
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a) Antes da leitura 

Fragmento 17 (Trecho de gravação em áudio, 02 set. 2014) 

Professora: Um texto que tem como título “O diamante”, vocês acham que esse texto fala sobre o 

quê? 

Inf. A9: Alguma joia preciosa? 

Inf. A22: Um tesouro? 

Inf. Professor: Aí, o que é tesouro? 

Inf. A22: Dinheiro. 

Inf. A9: Uma coisa valiosa. 

Professora: Só é, por exemplo, uma coisa valiosa, uma pedra preciosa? 

Vários alunos: Não! 

Professora: O que é que pode ser valioso na nossa vida? 

Inf. A2: Amor?! 

Inf. A6: Amizade! 

Professora: Então, este texto obrigatoriamente vai falar de pedras preciosas? 

Vários alunos: Não! 

 

b) Depois da leitura 

Fragmento 18 (Trecho de gravação em áudio, 02 set. 2014) 

Professora: E agora, por que o título é “O diamante”? 

Inf. A22: Porque o diamante é Maria. 

Inf. A9: Porque é como se ela fosse rara igual um diamante. 

Inf. A13: Porque não existe outra igual a ela. 

 

Como podemos constatar, as perguntas que fizemos aos alunos tinham a finalidade de 

resgatar os conhecimentos que já tinham em relação ao tema abordado, o que os permitiu 

realizar inferências e previsões relacionadas ao conteúdo do texto lido, mesmo antes da leitura. 

É possível observar, também, que tal procedimento contribuiu para que compreendessem o 

conto, pois os comentários apresentados, após a leitura, mostram um entendimento claro, além 

de revelar a capacidade dos alunos de avaliarem criticamente o texto. 

De igual modo, analisamos as atividades realizadas com o gênero notícia (Aula do dia 

15 de setembro de 2014), utilizando o texto Menino que virou notícia por vibração pela 

Alemanha é na verdade brasileiro, como destacamos a seguir: 

 

a) Antes da leitura 

Fragmento 19 (Trecho de gravação em áudio, 15 set. 2014) 

Professora: Quem aqui já leu uma notícia ou já assistiu a uma notícia pela televisão?  

                 O que é uma notícia, para vocês? 

Inf. A9: As coisas que estão acontecendo no dia-a-dia. 

Inf. A7: É uma informação. 

Inf. A21: Alguma coisa que acontece no dia-a-dia. 

Inf. A8: Um fato que aconteceu. 

Professora: Para que serve uma notícia? 

Inf. A7: Para informar. 

Inf. A21: Para saber o que tá acontecendo numa cidade. 
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Mais uma vez, percebemos que foram retomados os saberes dos alunos através das 

perguntas, haja vista que, nessa SD, além de resgatarmos os conhecimentos prévios, por meio 

dos questionamentos relacionados ao gênero notícia, o qual faz parte das suas vidas cotidianas, 

também trabalhamos a motivação, porque os incentivamos a refletir sobre a finalidade do 

gênero, o que implica refletir sobre o objetivo da leitura – ler para informar-se sobre os fatos 

cotidianos, como os próprios discentes afirmaram. 

O uso das estratégias de leitura durante a implementação das atividades teve uma 

contribuição significativa dentro da proposta, pois foi fundamental ao processo de compreensão 

dos textos lidos. Não podemos afirmar que todos os alunos demonstraram desenvolvimento na 

compreensão leitora apenas com o uso das estratégias em sala de aula, pois foram muitos os 

problemas que enfrentamos durante as intervenções, como a indisciplina de alguns, o enorme 

barulho no ambiente escolar, tanto dentro quanto fora da sala de aula, entre outros aspectos que 

prejudicavam a interação verbal, interferindo, inclusive, nas gravações. No entanto, mesmo 

enfrentando essas adversidades, alcançamos ótimos resultados com a utilização das estratégias 

de leitura, pois percebemos, através da nossa observação participante e dos dados presentes em 

nossos instrumentais de pesquisa, o quanto esses procedimentos contribuíram com o 

desenvolvimento da capacidade de compreensão leitora nos alunos do 6º ano. 

Através de uma mediação pedagógica pautada na motivação (o que incluiu os objetivos 

da leitura) e na exploração dos conhecimentos prévios, criamos oportunidades efetivas para os 

alunos exercitarem a compreensão dos textos, respondendo às perguntas com segurança, 

demonstrando capacidade de realizar previsões, antes das leituras, como também, de fazer 

inferências sobre o conteúdo dos textos, após as leituras. Dessa forma, acreditamos que as metas 

traçadas durante o processo de planejamento estiveram em consonância com o objetivo geral 

da proposta, uma vez que elas nos possibilitaram mediar as atividades de leitura de forma 

segura, cooperando com o aluno no sentido de o mesmo compreender bem os textos lidos e 

dominar estratégias para continuar compreendendo e aprendendo através da leitura. 

 

4.3 AS MANIFESTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE OS TEXTOS LIDOS 

 

Ancorado aos objetivos específicos citados acima, delineamos como meta a elaboração 

de sequências didáticas que oportunizassem a leitura e a compreensão dos gêneros conto e 

notícia, com o propósito de organizar a realização das ações didáticas programadas nas 

intervenções, pois reconhecemos a importância dessa metodologia, haja vista que, a partir 



89 
 

 
 

desses procedimentos, criamos oportunidades de os estudantes lerem de maneira efetiva, porque 

foram atividades organizadas que exigiu planejamento, estudo e muitas reflexões durante sua 

realização, elementos fundamentais para conseguirmos propiciar aos alunos a compreensão dos 

textos. 

Para consecução dos objetivos propostos, realizamos o processo de planejamento do 

trabalho, baseando-nos em teorias consistentes, especialmente, nos fundamentos de Bronckart 

(2012), conforme apresentam-se na fundamentação desta abordagem, nos dados coletados nas 

gravações em áudio, nos DLA e no DPP. Assim, através de todos os nossos instrumentos de 

pesquisa, colhemos elementos que ratificam a consistência das SD em atividades que envolvem 

leitura e mostram, de forma ampla, que este encadeamento de passos, no qual estavam presentes 

os outros procedimentos, como as estratégias de leitura, convergiram a favor do 

desenvolvimento da compreensão leitora nos alunos informantes. 

Conforme já explicitamos, os DLA são ferramentas cujo conteúdo compreende as 

anotações dos estudantes, realizadas após a execução das ações planejadas nas SD. Esses 

registros expressam, por escrito, as suas impressões com relação aos textos lidos, ora 

caracterizando-se como resumos, ora como opiniões, ou mesmo como respostas aos 

questionamentos que íamos propondo em cada momento. Por essa razão, todos os escritos dos 

alunos em seus DLA manifestam experiências que os estudantes adquiriram durante o processo 

de implementação das ações propostas nas SD. Essas anotações nos DLA permitiram-nos 

observar os avanços no desempenho dos alunos, pois, ao consultarmos os referidos 

instrumentos, depreendemos um notável progresso dos estudantes relacionado à compreensão 

dos textos, através das suas produções (escritas), conforme podemos constatar nos seguintes 

trechos que fazem parte dos textos produzidos no dia 03 de setembro de 2014, em sala de aula, 

após a leitura e a discussão do conto “O diamante”, do escritor Luís Fernando Veríssimo e, na 

sequência, as produções do dia 15 de setembro de 2014, referentes à notícia “Menino que virou 

notícia por vibração pela Alemanha é na verdade brasileiro” (SporTV). 

           
 

Fragmento 20 (DLA – Inf. A1) 

O texto fala sobre uma menina, chamada Maria, ela voltou triste da escola um dia, sua mãe 

perguntou o que era, mas ela foi direto para seu quarto, no jantar Maria de repente falou que não 

valia nada, o pai dela disse, “você vale muito”, você é preciosa, igual a um diamante, e Maria 

descobrio o seu valor. O título do texto é diamante, mas não por causa de uma pedra preciosa, e 

sim por causa de Maria. Na minha opinião, o texto é muito legal, eu gostei muito, eu me senti assim 

como maria, mas não muito, não sei se com meus amigos isso já aconteceu. 
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Fragmento 21 (DLA – Inf. A2) 

O título do texto é o “diamante”. Fala sobre uma menina chamada de Maria. Um dia, Maria chegou 

em casa da escola, muito triste, porque ela falou que na sala dela tinha sete Marias iguais a ela, e 

o pai dela foi explicar a ela que ela era única, poderia ter até outras Marias, mas ela era única 

igual um diamante, que é precioso, e é uma menina de ouro. E que ela era uma pessoa especial 

para ele. O texto fala que pode existir milhões de pessoas com o mesmo nome, mas cada pessoa tem 

sua qualidade, seus defeitos, seus pensamentos e etc. Cada pessoa é única. [...] cada pessoa é 

diferente da outra, apesar de possuir o mesmo nome. [...] 

 

 

 

Fragmento 22 (DLA – Inf. A1) 

Um menino com o rosto pintado com a bandeira da Alemanha, ele estava vibrando muito em um 

dos gols da vitória dos europeus contra a Argélia. A imagem foi tão intensa que virou notícia 

internacional. O menino que se chama Matias Aranovich Correa da Silva, tem 7 anos, o jovem fã 

alemão na verdade brasileiro, viro celebridade no colégio. 

 

 

 

Fragmento 23 (DLA – Inf. A2) 

Matias Aranovich, de 7 anos, mora em Porto Alegre e mostra que está dividido ao ser perguntado 

para quem torcerá na semifinal da Copa:”Os dois”. O menino que está no ensino fundamental virou 

celebridade no colégio onde estuda. Ele estava no jogo com o rosto pintado com a bandeira da 

Alemanha e estava gritando quando os europeus fez gols contra Argélia. O menino virou notícia na 

imprensa internacional. [...] 

 

 

 

Ao lermos os trechos acima, percebemos que os alunos construíram o sentido dos textos 

lidos – o conto e a notícia – pois a produção escrita expressa um entendimento claro sobre o 

conteúdo dos textos, mesmo apresentando alguns problemas de ortografia, pontuação, 

concordância, por exemplo.  É importante reiterar que essas produções escritas ocorreram após 

as conversas sobre o texto, em um momento de interação verbal que favoreceu a construção do 

sentido dos textos, pois, à medida que tecíamos os comentários e as perguntas sobre os aspectos 

do texto lido, os estudantes iam respondendo, acrescentando comentários, opiniões e fazendo 

inferências que contribuíram de forma significativa para a compreensão. 

Vejamos mais alguns registros dos alunos, coletados em seus DLA, referentes às leituras 

dos mesmos textos: 

 

 

Fragmento 24 (DLA – Inf. A7) 

Na história “O diamante” tem uma menina chamada Maria, ela se sentia um lixo só porque na 

classe dela tinha mais sete meninas com o mesmo nome que o dela. Um certo dia ela chegou em 

casa muito triste, a mãe perguntou o que tinha acontecido, mais ela não respondeu. Quando o pai 

dela chegou, a mãe dela comunicou a ele o que estava avendo, mais o pai dela resolveu não falar 

nada. Na mesa de jantar ela disse que não valhia nada, mas o pai dela explicou a ela que ela era 

muito especial. O título do texto significa que todo mundo é diferente, pois cada pessoa tem o seu 

valor. Eu gostei do texto, pois ele ensina que todo mundo é diferente, ou seja, que todo mundo tem 

o seu valor própio. [...] 
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Fragmento 25 (DLA – Inf. A17) 

Um dia Maria chegou da escola muito chateada, e não quis conversa com sua mãe, a mãe dele 

perguntou várias coisas e ela só respondia “Não”, a mãe resolveu não insistir. Quando o pai de 

Maria chegou do trabalho a mãe de Maria disse que não fosse falar com ela agora. Na hora do 

jantar, maria disse “eu não valo nada” e seu pai respondeu “É eu não valho nada”. [...] Eu gostei 

do título, pois mostra que a menina é um “diamante”, uma coisa rara, que existe várias pessoas 

com o seu nome, mas que ela é única. Gostei do texto, é um tema importante, pois mostra a história 

de uma menina que se sentia “sozinha”, pois não existia só ela com o nome de Maria, mas seus 

pais mostram que em todo o mundo só existe uma ela! 

 

 

 

Fragmento 26 (DLA – Inf. A8) 

Um menino chamado Matias Aranovich, de 7 anos, de Porto Alegre foi flagrado com o rosto pintado 

com a bandeira da alemanha, Vibrando muito em um dos gols da Vitória dos europeus contra 

Argélia. A imagem intensa virou notícia na imprensa internacional. A expressão do garoto em uma 

matéria sobre a copa foi para no site de esportes americano “SB Nation”. 

 

 
 

Fragmento 27 (DLA – Inf. A10) 

Essa noticia fala sobre um menino brasileiro que torcia para Alemanha. Ele falou com os reportes 

que estava torcendo para os dois times ele sechama Matias Aranovich,a minha opinião é que isso 

pode ser feito porque se ele gosta dos dois times ele pode torcer para o brasil e Alemanha. 

 

 

Novamente, observamos que os estudantes compreenderam os textos lidos. Dessa 

forma, consideramos pertinentes as ações didáticas elaboradas e implementadas em prol do 

desenvolvimento da competência leitora desses alunos.  

Outro aspecto que mereceu a nossa atenção diz respeito às anotações de alguns alunos 

(em torno de quatro) que não participavam ativamente das interações verbais, mas expressaram, 

na escrita, seus registros, o que nos deu a possibilidade de realizar uma avaliação mais concreta 

acerca do desenvolvimento destes alunos no aspecto da compreensão. Portanto, com base nos 

dados presentes nos referidos DLA, as SD representaram procedimentos relevantes dentro desta 

intervenção pedagógica, pois contribuíram com o avanço dos alunos nas leituras.  

A análise das conversas nos permitiu avaliar como positivas as etapas planejadas para 

cada momento com os alunos, nas atividades de leitura, haja vista que os registros orais 

mostram uma crescente aquisição de novas capacidades. Como já justificamos, uma pequena 

parcela desses alunos não participava de maneira atuante nas interações verbais, por isso, 

recorremos aos DLA nos quais foram coletados os dados através da escrita. Desse modo, 

pudemos ter acesso, também, aos dados daqueles alunos menos participativos (informantes 

A14, A15, A17 e A18) nas gravações orais. E assim, tornou-se possível analisar os avanços da 

competência leitora destes discentes, como podemos observar nos textos seguintes, que foram 

produzidos em momentos distintos das intervenções e, por isso, apresentam características 

diferentes, considerando as finalidades de cada produção que, nestes exemplos que 
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mostraremos, consistem em resumos e respostas aos questionamentos feitos sobre textos lidos, 

conforme descrevem os próprios alunos, na produção textual: 

 

 

Fragmento 28 (DLA – Inf. A14) 

Gênero: conto / Título: “O voador” / Autores: Irmãos Grimm / Resumo: O texto narra a historia 

do lenhador que achou o menino chorando em cima de uma arvore dormindo, ele resovel cria-lo, 

nina a filha do lenhado gostou muito do minino que deram o nome de Voador os dois ficavam triste 

quando se separavam. O lenhador tinha uma cozinheira que todas as tardes vão buscar dois jarros 

de água, mas teve um dia que ela foi pega vários jarros e a menina teve curiosidade e perguntou 

por que tantos jarros, ela falou so falo se você prometer não contar a ninguem – eu prometo não 

conta a ninguem – amanha vou ferver Voado. No dia seguinte eles fugiram para a floresta e a 

cozinheira mando 3 homens ir la atrás deles eles foram 3 vezes la e não encontraram nada porque 

eles se trans formaram em cada coisa diferente quanto a cozinheira chego la tinha um lago e um 

pato que empurro a cabeça da mulher que morreu afogada no lago. 

 

 

 

Fragmento 29 (DLA – Inf. A15) 

Gênero: Conto / Título: O voador / Autores: Irmãos Grimm / Resumo: era uma vez um lenhador 

que quando entrou na floresta escutou um choro de bebê que vinha de cima de um pinheiro, ele 

tirou a criança e levou para morar com sua filha Nina. Eles se gostavam tanto que quando se 

separavam ficavam triste mas certo dia a cozinheira chamada Morgana tento cozinhar o menino, 

mas ele e Nina fugiram, Morgana mandou 3 criados atrás deles mas só encontraram uma roseira 

com uma rosa, voltaram para casa e a velha disse que eram eles, voltaram para a floresta mas desta 

vez só encontraram uma igreja e um candelabro, voltaram para casa e a velha quem foi atrás deles 

e só encontrou uma lagoa com um pato, ela se abaixou para beber água e o pato veio e a empurrou 

para dentro da lagoa e morreu. Eles voltaram para casa e viveram felizes com o lenhador. 

 

 

 

Fragmento 30 (DLA – Inf. A18) 

Gênero: noticia / Título do Texto: menino que virou notícia por vibração pela Alemanha é na 

verdade brasileiro / Um menino que torce Pela alemanha e ele está com o rosto Pintado com as 

cores da bandeira da Alemanha e ele Tem 7 anos de idade e o nome é Matias. O menino está no 

ensino fundamental e ele virou celebridade na escola, o jovem fã alemão na verdade é brasileiro e 

ele Torce pelo Brasil e pela Alemanha. O menino está vibrando pelos gols da Alemanha. 

 

 

 

Fragmento 31 (DLA – Inf. A17) 

Gênero: notícia / Suporte: jornal impresso / Atividade 1- Escreva o título e a fonte da notícia. Título: 

cartas a papai Noel estão disponíveis nos Correios. Fonte: Jornal Tribuna do Norte – do dia 

26/11/2014. 2- Qual é o objetivo dessa notícia? Informar o trabalho que os Correios estão fazendo, 

para as crianças. 3- Quem faz parte do fato noticiado? Crianças, escolas, comunidades, Papai Noel, 

e os Correios. 4- Quando aconteceu? Dezembro, na época do natal 5- Onde se passou/passa o fato? 

Natal e região Metropolitana 6- Qual é o objetivo da ação expressa na notícia? Solidariedade, 

ajudar as crianças carentes, para que elas ganhem presentes no natal. 7- Dê sua opinião sobre a 

ação dos Correios em destaque no texto. Achei uma boa ação, pois ajuda as crianças carentes. [...] 

 

 

Através da análise dos textos expostos acima, podemos constatar que, apesar de não 

participarem ativamente dos momentos interativos, das conversas sobre os textos, em sala de 

aula, estes alunos demonstraram ter compreendido os textos lidos, durante as SD e, 

consequentemente, também desenvolveram suas competências leitoras. As dificuldades que os 
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alunos apresentam no tocante à escrita são bastante visíveis e, mesmo que esse problema não 

tenha constituído a nossa investigação, defendemos que é necessário realizar ações didático-

pedagógicas que ajudem os discentes a superar essas e outras adversidades, no entanto, 

conforme foi possível observar, os alunos obtiveram êxito na compreensão dos textos lidos e 

os DLA nos permitiram chegar a esses resultados. 

As anotações no DPP evidenciam as observações que realizamos antes (planejamento), 

durante (execução das atividades) e depois (análises e reflexões) das atividades de leitura no 6º 

ano, nos momentos de interação entre eles e com eles. Mesmo constituindo uma descrição 

ampla das SD, ao revermos os registros no DPP, focamos nas anotações concernentes aos 

resultados das atividades, por entendermos que essa parte das anotações compreendem as 

conclusões às quais chegamos, após cada intervenção. Assim, tais conclusões consistem nos 

dados que coletamos e, a partir dos quais, fizemos a análise. Ao analisarmos esses dados 

sequencialmente, depreendemos que houve avanços consideráveis tanto na forma como os 

alunos realizavam as atividades leitoras quanto no processo de compreensão dos textos.  

Através dessa análise dos dados presentes no DPP, percebemos que vários fatores 

importantes estiveram presentes nas SD desenvolvidas com os alunos do 6º ano, conforme 

mencionados anteriormente, e todos foram igualmente relevantes durante o processo de 

intervenção. Entretanto, um elemento que se constituiu como primordial para alcançarmos os 

objetivos traçados foi a interação verbal que promovemos nos momentos de conversas sobre os 

textos. Esses momentos interativos repercutiram de forma bastante positiva nos resultados das 

intervenções, porque permitiram ao aluno tomar consciência sobre as estratégias de leitura que 

envolvem a compreensão dos textos lidos.  

Dessa forma, julgamos a interação verbal ocorrida entre os participantes – aluno/aluno 

e professor – em sala de aula, durante as SD, um fator indispensável para os alunos 

compreenderem os textos, pois entendemos que o “conversar” sobre o texto foi a ação que 

encaminhou o aluno ao desenvolvimento da compreensão leitora. Assim, o dinamismo presente 

na interação constituiu uma mediação significativa para os alunos, levando-os a falar sobre o 

que compreenderam dos textos em seus contextos, conforme podemos observar em mais um 

trecho presente nas gravações em áudio. Nesta conversa, a professora pede que a aluna fale 

sobre o conto “Sarnento, pulguento, magrinho, uma graça!”, de Adriana Falcão.  
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Fragmento 32 (Trecho de gravação em áudio, 27 mai. 2014)  

Inf. A19: É uma história que fala sobre um cachorrinho chamado Jonas. Ele era assim, ele era  

magro, pulguento, sarnento, essas coisas. Aí ele sempre andava pela rua, assim, à procura de 

alguém que levasse ele para casa. Aí ele continuou procurando, procurando e as pessoas só 

maltratando o coitado. [...] Ele ia andando à procura de sua dona. Aí teve um dia que ele passou 

perto de uma escola, aí teve uma menina chamada Luísa, aí encontrou ele e disse: olhe, esse é um 

cão perfeito pra mim. Aí eles ficaram amigos [...] 

 

Observando o comentário da aluna, verificamos que houve compreensão do conteúdo 

do texto. Portanto, mais uma vez, defendemos que as nossas ações didáticas realizadas a partir 

dos gêneros conto e notícia proporcionaram ganhos relevantes aos alunos no aspecto da 

compreensão leitora, ao permitir que cumpríssemos os objetivos traçados. 

Vale destacar, ainda, a participação efetiva dos sujeitos envolvidos nesse processo, cujo 

empenho e cooperação deram vida às ações, durante as aulas de leitura. Além dos estudantes, 

destacamos também a nossa participação enquanto mediador pedagógico, realizando um 

trabalho que nos permitiu refletir sobre nossa prática, analisando sobre os métodos que 

viabilizaram melhores resultados. Nesse sentido, não podemos deixar de mencionar as valiosas 

contribuições que este trabalho acadêmico proporcionou, fazendo-nos perceber que 

precisávamos estabelecer mudanças na nossa prática pedagógica das aulas de leitura, o que nos 

fez planejar e executar o processo de intervenção didático-pedagógico e obter resultados 

significativos. 

 

4.4 REFLEXÕES GERAIS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Retomando a asserção elaborada a partir do objetivo geral da proposta, defendemos, 

neste trabalho, que desenvolver ações didáticas a partir dos gêneros textuais conto e notícia, em 

sala de aula de Língua Portuguesa, possibilita aos alunos adquirirem uma melhor capacidade 

de compreensão nas leituras. Tomando como fundamento a análise dos dados expostos por 

intermédio dos instrumentos de pesquisa, verificamos que todas as ações didáticas 

desenvolvidas na turma do 6º ano, as quais tiveram como eixo os referidos gêneros textuais, 

alicerçadas em SD que se fixaram aos pilares das estratégias de leitura, de fato ampliaram as 

capacidades leitoras destes alunos. Daí podermos concluir que alcançamos bons resultados com 

esta proposta de intervenção pedagógica, haja vista que os dados coletados através dos 

instrumentos de pesquisa evidenciaram que os estudantes do 6º ano progrediram na forma como 

lidavam com os textos, no ato da leitura. Como consequência desse trabalho, registramos a 
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ascensão desses alunos no tocante à compreensão dos textos e ao desenvolvimento de suas 

competências leitoras. 

Outro aspecto que não podemos deixar de mencionar nestas reflexões é o fato de estes 

alunos (dezenove, do total dos 21 discentes informantes) estarem matriculados, neste ano de 

2015, na mesma escola onde desenvolvemos a referida proposta de intervenção em favor das 

suas competências leitoras. Da mesma forma que ocorreu em 2014, ano de implementação deste 

trabalho, os referidos estudantes novamente são nossos alunos na disciplina Língua Portuguesa, 

juntamente com outros seis, vindos de outras escolas, agora cursando o 7º ano do Ensino 

Fundamental. Tal circunstância nos permitiu e nos permite acompanhar o desempenho em 

leitura desses alunos durante esses primeiros meses do ano letivo em curso (2015). Através das 

atividades que realizamos em sala de aula, percebemos que esses alunos não só progrediram na 

compreensão dos textos que leem, como também adquiriram habilidades de leitura que os 

permitiram continuar aprendendo, pois ler passou a ser entendido como uma construção de 

sentidos dos textos. Por diversas vezes, durante exercícios com leituras de gêneros variados, 

identificamos, nesses estudantes, atitudes de reflexão, crítica e conversas gerais sobre os textos 

e essas ocasiões nos remetem aos momentos vivenciados com eles, fazendo-nos enxergar mais 

ainda seus progressos. 

Ainda é necessário acrescentarmos que esses resultados foram extremamente 

importantes para a nossa vida profissional, pois deixaram evidente a certeza de que é possível 

mudar a nossa prática pedagógica, transformando-a em um trabalho significativo no sentido de 

proporcionar aos alunos caminhos concretos para a compreensão leitora, através de uma 

mediação pedagógica fundamentada, planejada e implementada de maneira efetiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, buscamos minimizar a dificuldade de compreensão leitora apresentada 

por alunos do 6º ano do ensino fundamental, com a aplicação de uma proposta de intervenção 

pedagógica. Este problema tem sido identificado ano após ano na referida série, constituindo 

um enorme empecilho ao desenvolvimento dos alunos, não só na disciplina Língua Portuguesa, 

como também nas demais disciplinas. Desse modo, ressaltamos a importância de realizar ações 

didáticas em prol do aprendizado dos alunos, haja vista que a leitura exerce relevante papel na 

vida de todo cidadão, funcionando como um verdadeiro passaporte para o desenvolvimento de 

suas habilidades e participação nos mais diversos setores sociais. 

Sem dúvida, esta problemática não é a única que paira nos ambientes escolares, uma 

vez que são inúmeras as adversidades relacionadas ao estudo da língua materna com as quais 

precisamos saber lidar, como por exemplo, os problemas relacionados à escrita e à análise 

linguística, para citar alguns. Contudo, as dificuldades dos alunos no tocante às atividades 

leitoras acarretam verdadeiros entraves no crescimento educacional desses alunos. 

Conforme expusemos, a falta de competência leitora nos estudantes do 6º ano era muito 

acentuada, o que certamente iria impedi-los de progredirem satisfatoriamente também nas 

séries subsequentes. Por essa razão, escolhemos a referida turma para trabalharmos uma 

proposta interventiva, pois temos convicção de que os problemas relacionados à compreensão 

leitora precisam ser solucionados o mais cedo possível. Assim sendo, apesar de termos como 

foco o Ensino Fundamental II, julgamos extremamente necessário que essa preocupação com 

o ensino da leitura esteja presente desde os primeiros anos escolares das crianças, haja vista que 

o fato de muitos alunos chegarem ao 6º ano com as inúmeras dificuldades deve-se, em grande 

parte, à precária mediação pedagógica às quais os estudantes são submetidos nas séries iniciais. 

Ao buscarmos respaldo nos fundamentos teóricos, entendemos que trabalhar a leitura 

pelo viés dos gêneros textuais nos daria condições reais de alcançarmos o objetivo de 

desenvolver a compreensão leitora dos alunos e, de acordo com os resultados que obtivemos, 

podemos afirmar que esta foi uma experiência bastante significativa, considerando que mais de 

oitenta por cento da turma demonstrou um crescimento positivo em relação à compreensão dos 

textos lidos. 

Sendo assim, essa intervenção pedagógica, com base nos gêneros textuais conto e 

notícia, proporcionou aos estudantes assumirem um comportamento reflexivo em relação à 

língua e ao seu uso. O ato de conduzi-los à análise das formas estruturais dos gêneros contribuiu 
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para que os mesmos refletissem sobre a adequação dos elementos linguísticos à situação de 

produção e as condições de recepção de cada um destes gêneros. Além disso, favorecemos aos 

alunos o conhecimento das funções sociais que esses textos desempenham em suas vidas e nas 

vidas das pessoas de uma forma geral.  

A partir das análises dos elementos estruturais desses dois gêneros, ajudamos os 

estudantes a perceberem a real função dos textos e, principalmente, colaboramos com os 

mesmos no sentido de eles despertarem para os objetivos que nós, leitores, temos, sempre que 

selecionamos um texto, seja por necessidade ou pelo simples prazer de ler. O fato de termos 

trabalhado com apenas dois, dos inúmeros gêneros existentes, não nos impediu de fazê-los 

compreender que cada situação de uso da língua vai exigir deles e de todos os usuários um 

gênero textual diferente, adequado àquela determinada situação. 

Portanto, o trabalho realizado a partir dos gêneros textuais constituiu-se relevante 

porque oportunizou aos alunos uma tomada de consciência sobre os processos interacionais 

envolvidos na construção do sentido dos textos e sobre a leitura como uma atividade processual 

e construtiva e não como algo pronto e acabado. 

Dessa forma, estamos certos de que o envolvimento ativo destes alunos na leitura, 

durante as intervenções pedagógicas, fez com que os mesmos passassem a ler 

compreensivamente e encontrassem sentido nos esforços cognitivos imprescindíveis para que 

houvesse a compreensão dos textos. Atualmente, podemos verificar que os alunos exercitam a 

leitura atribuindo a essa atividade um significado, porque agora eles traçam objetivos para cada 

leitura selecionada ou identificam esses objetivos, no caso de a leitura ser sugerida ou mesmo 

estabelecida pelo professor. Percebemos esses comportamentos nos alunos todas as vezes que 

levamos textos de gêneros diferentes para a sala de aula, quando sugerimos a leitura dos textos 

do livro didático ou em outros momentos em que realizam as leituras que fazem parte do 

cotidiano. 

Os resultados obtidos com a realização da proposta de intervenção motivaram-nos a 

continuar desenvolvendo um trabalho pedagógico que avaliamos como positivo, haja vista as 

experiências exitosas com o ensino da leitura e conhecermos na prática os benefícios que 

alcançamos e as dificuldades que precisamos enfrentar. 

Temos consciência de que este não foi um trabalho fácil, em virtude dos obstáculos que 

enfrentamos durante todo o processo de intervenção, tais como: a) os ruídos existentes no 

ambiente escolar – desde ventiladores excessivamente barulhentos aos gritos de alunos de 

outras turmas, que dificultam imensamente as atividades de leitura, uma vez que este exercício 

requer um ambiente silencioso; b) a indisciplina de alguns alunos que, mesmo participando e 
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interagindo com os colegas, por vezes, assumiam um comportamento inconveniente, 

desfavorecendo o desenvolvimento da atividade de leitura deles próprios e dos demais colegas 

da sala; c) a falta de participação das famílias dos alunos na vida escolar destes, deixando de 

incentivá-los durante a realização das atividades (leituras) que eram orientadas para casa, além 

de tantas outras questões adversas que surgiram e surgem na escola. 

No entanto, acreditamos que estes obstáculos não devem ser motivo para o professor 

desistir de realizar um trabalho eficaz, mesmo porque as adversidades estarão sempre presentes 

na escola. Assim, defendemos a ideia de que é necessário enfrentarmos os problemas, buscando 

soluções, contornando-os da melhor maneira possível e, o mais importante, realizando 

intervenções pedagógicas relevantes e significativas, não apenas concernente às atividades de 

leitura e compreensão, mas também relacionada aos demais aspectos que fazem parte da rede 

de conhecimentos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Nessa perspectiva, esta proposta de intervenção trouxe contribuições aos estudantes do 

6º ano e ao ambiente escolar onde a efetuamos. Ela também ofereceu subsídios para que os 

docentes do Ensino Fundamental possam refletir sobre a importância de um trabalho 

pedagógico que favoreça o desenvolvimento da competência leitora a partir de variados gêneros 

textuais.  

Todo o processo de intervenção e, principalmente, os momentos de interação oral a 

partir dos referidos gêneros, proporcionaram aos discentes o conhecimento efetivo sobre os 

elementos composicionais dos gêneros. Esse saber constitui uma condição primordial para a 

compreensão dos textos, quais sejam: a finalidade, o perfil dos interlocutores, o suporte ou 

veículo, o tema, a estrutura textual e a linguagem utilizada. A interação com os alunos permitiu-

nos enxergar o quanto esses saberes sobre os gêneros são imprescindíveis para o seu 

desenvolvimento em suas participações sociais e vivência como um todo. Foi partindo da 

análise sobre os elementos composicionais dos gêneros que os alunos passaram a compreender 

melhor os textos, entendendo seus processos de organização e funcionamento. 

Ao conduzirmos os alunos à compreensão dos contextos em que os textos são 

produzidos, onde circulam e como se dá sua recepção, criamos oportunidades reais de eles 

compreenderem os usos que fazemos dos textos em nossas vidas, relacionando esses usos às 

variadas funções sociais exercidas por cada um deles – de forma especial, os gêneros conto e 

notícia. Ao reconhecerem que, através da linguagem, praticamos incontáveis ações, igualmente 

os estudantes compreenderam que os textos com os quais mantêm contato todos os dias e a 

linguagem, de uma forma geral, não são produções vazias de sentido, porque todos eles são 

produzidos por alguma razão social. 
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As sequências didáticas elaboradas a partir dos referidos gêneros permitiram que esta 

proposta de intervenção cumprisse com os objetivos elencados, tornando possível o 

desenvolvimento das capacidades interpretativas dos alunos do 6º ano, contribuindo de maneira 

positiva com a compreensão leitora dos estudantes. Todos os elementos envolvidos nas SD 

tiveram importância na sua realização e na consecução dos resultados, especialmente, a 

participação efetiva dos alunos e a mediação pedagógica que realizamos enquanto professor 

pesquisador, pois desenvolvemos atividades que levaram em conta o texto em sua dimensão 

discursiva, de construção e reconstrução de sentidos, fazendo, assim, com que os alunos se 

sentissem realmente motivados a ler. 

Por fim, entendemos que a busca pelo desenvolvimento da compreensão leitora dos 

alunos envolve um processo de que faz parte uma rede de conhecimentos ligados à concepção 

de língua e leitura com foco na perspectiva interacionista. Dessa forma, para realizar uma 

mediação pedagógica profícua, o professor precisa estar apto a conduzir os alunos nesse 

processo, levando-os à compreensão dos textos e ao desenvolvimento de práticas cada vez mais 

competentes de leitura, condição indispensável à formação plena do ser humano. Estamos 

certos de que os alunos encontram-se inseridos nesse processo e mesmo que ainda tenham muito 

para aprender, considerando a idade e a série, eles têm, desde já, grandes possibilidades de 

exercerem suas cidadanias, através da leitura. 

É de suma importância acrescentar, nessas últimas considerações, o fato de os alunos 

terem adquirido a capacidade de continuar utilizando as estratégias de leitura, haja vista que 

estão, a cada dia, tornando-se leitores mais hábeis. Atualmente, durante as interações 

promovidas nas aulas de leituras com os mesmos alunos – agora, no 7º ano – observamos suas 

atitudes de leitores que sinalizam o entendimento a respeito das funções sociais dos textos, pois 

os adquiriram o hábito de analisar os elementos linguísticos e estruturais de cada texto que 

leem, utilizando-os para construir o seu sentido.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Diário da Prática Pedagógica 

 

DIÁRIO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA – DPP 

 

Este diário consiste em um instrumento de pesquisa e serve para o professor pesquisador 

registrar as anotações referentes às observações realizadas por ele próprio, em sala de aula, ou 

em momento posterior, sobre as intervenções didático-pedagógicas realizadas durante aulas de 

Língua Portuguesa cujas temáticas envolvem leitura e interpretação / compreensão de textos. 

Os escritos aqui registrados são anotações de campo que fazem parte da pesquisa “A 

COMPETÊNCIA LEITORA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO”, realizada pela professora Maria José Fernandes da Silva 

Araújo, aluna do Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN, Campus de Currais Novos/RN. Os alunos informantes desta 

investigação são os discentes matriculados no 6° ano “U”, da Escola Estadual Senador José 

Bernardo, na cidade de São João do Sabugi/ RN, no ano de 2014. 

Essas anotações de campo equivalem a planejamentos, comentários e dados de 

observação sobre a implementação da proposta, com o intuito de tornar possível organizar 

melhor e refletir de maneira mais segura e orientada sobre a aplicação das sequências didáticas. 

Apesar de serem registros feitos nos dias das intervenções, os verbos utilizados encontram-se 

no passado, pois, na maioria das vezes, escrevemos essas anotações após as aulas, dada a 

impossibilidade de ministrarmos a aula e fazermos todas as anotações, ao mesmo tempo. 

Para tornar possível o uso deste instrumental – DPP – foram tomados como referenciais 

teóricos os estudos de Freitas; Paniz (2007), além das contribuições de Silverman (2009). 

Este DPP servirá de suporte para o registro e análise dos dados da pesquisa, na visão da 

professora pesquisadora. 
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13 de fevereiro de 2014 (quinta-feira) 

Após duas semanas do início das aulas, podemos traçar o perfil dos alunos do 6º ano da 

Escola Estadual Senador José Bernardo, no que diz respeito às habilidades que estes têm em 

compreensão leitora. Durante essas duas semanas, realizamos, na referida turma, atividades de 

leitura tendo como principal suporte o livro didático, cujos textos apresentam uma linguagem 

bem acessível tanto à série quanto à idade dos alunos. Percebemos, através da interação 

promovida na sala (leitura, perguntas, conversas, comentários), que a maioria deles demonstrou 

não compreender com eficiência o conteúdo dos textos lidos. Vale salientar que os discentes 

não apresentam problemas de decodificação das palavras. Dessa forma, acreditamos que a 

grande dificuldade existente na turma é a compreensão leitora.  

Além dessa enorme dificuldade demonstrada por eles, existem também muitos 

problemas relacionados à escrita e à gramática, mas o que nos chamou mais atenção foi o fato 

de eles lerem os textos, mas não compreenderem, ou seja, após a leitura, eles não sabiam sobre 

o conteúdo dos textos, dando a entender que apenas pronunciavam as palavras, no entanto não 

as compreendiam. 

Observamos que os alunos não atribuem sentido às atividades de leitura. Em vários 

momentos, durante as atividades de interpretação, sugeridas no próprio livro, alguns alunos 

recorriam ao texto novamente no intuito de encontrar as respostas ali, na superfície do texto, 

para que pudesse escrevê-la tal qual estivesse no livro, de uma forma mecânica, sem 

preocupação nenhuma com o significado do que ele estava escrevendo. 

 

17 de fevereiro de 2014 (segunda-feira) 

Neste dia, durante duas aulas consecutivas de Língua Portuguesa no 6º ano “U”, 

iniciamos os trabalhos relacionados à proposta de intervenção pedagógica a qual visa 

desenvolver a competência leitora dos alunos. Essa proposta faz parte de um projeto de pesquisa 

de Mestrado da Professora autora deste diário: o Mestrado Profissional em Letras –

PROFLETRAS, através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus de 

Currais Novos – RN, conforme citamos no início deste diário.  

Seguindo algumas atividades planejadas anteriormente para esse momento, inicialmente 

perguntamos aos alunos se eles já ouviram ou leram alguma história, algum conto e os 

convidamos a falar sobre isso, a contar alguma estorinha, com o intuito de resgatar os 

conhecimentos prévios. Após observarmos o que relataram, conversamos com eles sobre esse 

gênero, explicando as características do conto, a finalidade, os interlocutores (quem escreve e 

quem lê), suporte ou veículo, temas abordados, estrutura linguística e linguagem utilizada.   



108 
 

 
 

Após essa conversa inicial, entregamos aos alunos o texto “O diamante”, de Luís 

Fernando Veríssimo. Antes de começarem a ler, falamos sobre o autor, perguntamos se alguém 

já ouviu falar nele ou se já leu algum texto escrito pelo mesmo. Após a leitura, fizemos 

perguntas que estimularam os mesmos a falar sobre os aspectos relevantes do texto, como por 

exemplo, o título – O diamante – questionando sobre os sentidos que o mesmo pode ter e o 

sentido que esse título tem no texto; se eles compreenderam todas as palavras ou se achavam 

necessário recorrer ao dicionário; se o narrador apenas narra ou também participa da história; 

algumas expressões do texto que suscitaram vários questionamentos, como “cara de poucos 

amigos”; a presença dos diálogos, identificados pelos alunos através dos travessões; discussão 

acerca do conteúdo do texto, dando destaque às diferenças existentes entre as pessoas, assim 

como os valores de cada uma, conforme mostra o conto; posicionar-se em relação ao desfecho 

da história e à finalidade do conto. 

Como podemos observar, nesse primeiro momento, nós criamos um espaço de 

interação, organizando e incentivando o diálogo. Através da oralidade, esse momento foi 

encerrado de forma descontraída, sem cobranças avaliativas, mas oferecendo aos alunos a 

oportunidade de refletirem sobre o que leram e se compreenderam. Ainda nessa etapa, 

estivemos atentos ao desempenho dos alunos nas atividades propostas. 

Por fim, pedimos aos alunos que escrevessem o resumo do conto, no caderno, com as 

palavras deles. Nesse momento, surgiu a ideia de organizarmos os “Diários de Leitura dos 

Alunos – DLA”, instrumento que será utilizado para registrar as experiências de leitura mais 

pertinentes, durante o ano letivo, que estão diretamente relacionadas ao nosso projeto de 

pesquisa. 

 

24 de fevereiro de 2014 (segunda-feira) 

Hoje, convidamos os alunos para fazermos uma visita à biblioteca da escola. 

Não tínhamos ainda uma proposta definida, mas queríamos sugerir aos alunos uma 

leitura realizada de forma diferente da que eles estavam acostumados – sempre através do livro 

didático. Além disso, acreditamos que o fato de eles escolherem suas próprias leituras faria com 

que os mesmos sentissem um interesse maior pela atividade. Obviamente, estávamos lá para 

orientá-los nessa escolha, para ajudá-los no acesso a bons textos, porém a ação de escolher já 

contou como um ponto positivo, porque os alunos demonstraram satisfação logo no início da 

nossa conversa e principalmente durante o manuseio de livros, na biblioteca. 

Sugerimos aos alunos que escolhessem livros que contivessem histórias ou estórias, para 

que depois pudéssemos contar essas estórias, na sala, mas fizemos isso sem cobranças, sem 
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caráter avaliativo. Aliás, ouvimos algumas perguntas do tipo: “Esse trabalho vale quanto?”; 

“Quem não ler, sai da sala?”. Isso nos fez perceber o quanto a atividade de leitura, para eles, 

está atrelada a cobranças, avaliações, notas, sem nenhum caráter de entretenimento, lazer ou 

atividade prazerosa.  

Os alunos escolheram alguns livros de contos, como “Faz de conto” (Mario Quintana, 

Ignácio de Loyola Brandão, Luís da Câmara Cascudo, Sidónio Muralha, Cora Coralina, Sylvia 

Orthof, Marina Colasanti); “De conto em conto” (Carlos Drummond de Andrade, Lygia 

Fagundes Telles, Fernando Sabino, Ivan Angelo, Luiz Vilela, Machado de Assis, Marcos Rey, 

Pedro Bandeira e Wander Piroli); “Contos da escola”, composta por contos de grandes autores 

como Lygia Fagundes Telles, Carlos Heitor Cony, Moacyr Scliar e Pedro Bandeira; e muitos 

outros livros da série “Literatura em minha casa”, como “Histórias do  bruxo  do Cosme velho”, 

“Os contadores de histórias”, “O santinho”, “Deixe que eu conto”, “Era uma vez um conto”, 

todos eles de autores consagrados da nossa Literatura. 

Pelo fato de esses livros conterem vários contos, de autores diversos, sugerimos que eles 

lessem em casa todos os textos e escolhessem um do qual eles mais gostaram. Durante o tempo 

restante da aula, conversamos novamente com eles sobre as características do gênero conto 

(propósito comunicativo, perfil dos interlocutores, suporte, temas, estrutura e linguagem), 

fazendo um contraponto com outros gêneros, como por exemplo, com a receita culinária, a 

notícia, o poema, entre outros, perguntando se eles sabiam para que servia cada um. 

Consideramos essa discussão fundamental, tanto para refletirmos sobre o que os alunos já 

sabiam sobre gêneros textuais, como principalmente para fazê-los entender que cada texto tem 

uma finalidade, um papel social a cumprir. 

Trabalhamos também, nesses primeiros momentos, a diferença entre tipos de texto e 

gênero, mostrando que o conto e a notícia, por exemplo, são textos narrativos e essa 

classificação está relacionada ao tipo textual, mas cada um deles exerce uma função diferente 

e essa função diz respeito ao gênero de cada um. 

 

17 de março de 2014 (segunda-feira) 

Conforme combinado com os alunos, hoje foram apresentados alguns textos (contos) 

escolhidos por eles. Todos falaram que leram o livrinho de contos durante a semana e durante 

a aula de hoje, pela manhã, alguns alunos contaram, ou melhor dizendo, recontaram as estórias 

que mais chamaram a atenção deles. 

http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1969&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2278&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2278&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2245&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2266&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1435&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1373&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1036&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2156&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2347&Exec=1
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Quando os convidamos a contarem as estórias, dos vinte presentes, apenas oito 

conversaram sobre os seus textos escolhidos. Os demais alunos não quiseram comentar; uns, 

por timidez; outros, disseram que não haviam compreendido o que leram. 

Novamente alguns alunos perguntaram se aquela atividade valia nota, demonstrando 

preocupação em perder pontos, caso não apresentasse o conto para a turma, e mais uma vez 

deixamos bem claro para eles que não; que aquela atividade era uma oportunidade de contar e 

conhecer novas estórias através da leitura, porque da mesma forma que procuramos um 

entretenimento fora da escola (em nossa casa, em um clube, na praça, na rua), também podemos 

encontrar dentro dela, através dos textos e das inúmeras “viagens” que eles podem nos 

proporcionar. 

Mesmo não tendo o resultado que pretendíamos obter, pois foi pequeno o número de 

alunos que se expressou oralmente, percebemos que houve um interesse bem maior deles, 

comparando com as atividades de leitura anteriores, realizadas apenas através do LD, e sempre 

acompanhadas de alguma atividade avaliativa. Os alunos que conversaram sobre os textos, 

demonstraram ter entendido, uns mais e outros menos. O que ficou de mais positivo durante 

esse momento foi a atenção dos outros alunos (os que não quiseram comentar), deixando 

transparecer o interesse em ouvir as estórias e aplaudindo os colegas que as contavam. Essa 

primeira atividade foi muito importante também no sentido de nos mostrar o comportamento 

positivo dos alunos diante da nossa proposta.  

Por fim, orientamos os alunos a devolverem os livros à biblioteca e já marcamos outra 

visita. Esta ficou combinada para a semana seguinte, dia 24 de março de 2014. 

 

24 de março de 2014 (segunda-feira) 

Nova visita à biblioteca com os alunos do 6° ano. Mais uma vez optamos por trabalhar 

o componente livre da leitura, tal como orienta os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/ 

LP). Consideramos componente livre o fato de o aluno ter a liberdade de escolher suas leituras, 

mas com uma prévia orientação e planejamento do professor, por isso, antes de conduzirmos 

os alunos à biblioteca, organizamos, com o apoio da bibliotecária, uma pequena exposição de 

contos para os alunos escolherem cada qual seu livro.  

Alguns livros escolhidos coincidiram com os da sequência didática anterior, pois alguns 

alunos ficaram interessados em ler as estórias contadas pelos colegas, o que nos fez refletir e 

chegar à conclusão de que o trabalho com o gênero conto começa a mostrar aspectos positivos 

dentro da nossa proposta de intervenção. Praticamente todos eles fazem parte da série 

“Literatura em minha casa”, uma coleção distribuída pelo MEC cuja ideia foi incentivar a 
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leitura e a troca dos livros entre os alunos, além de incentivar a leitura em casa. Os livros 

selecionados pelos alunos foram os seguintes: 

 Os contadores de histórias (Pedro Bandeira; Leo Cunha; João Anzanello Carrascoza; 

Mirna Pinsky; Marina Colasanti; Rogério Andrade Barbosa) – Coleção:  Literatura em 

minha casa. Vol. 2. 

 Histórias fantásticas (José J. Veiga) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Historinhas pescadas (Angela Lago; Artur Azevedo; Bartolomeu Campos Queirós; 

Christiane Gribel; Eva Furnari; Machado de Assis; Moacyr Scliar; Pedro Bandeira; Rosa 

Amanda Strausz e Ruth Rocha) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Faz de conto (Mario Quintana, Ignácio de Loyola Brandão, Luís da Câmara Cascudo, 

Sidónio Muralha, Cora Coralina, Sylvia Orthof, Marina Colasanti) – Coleção:  Literatura 

em minha casa. Vol. 2. 

 Meninos, eu conto (2) (Rachel de Queiroz; Rubem Braga; Antônio Torres; Leo Cunha; 

Zélia Gattai; Jorge Amado; Marco Túlio Costa; Malba Tahan; Fernando Sabino) – 

Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 O santinho (2) (Luís Fernando Veríssimo) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 

2. 

 Quem conta um conto? (Ana Maria Machado, Cristina Porto, Flávio de Souza, Ruth 

Rocha, Sylvia Orthof) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Contos de estimação (2) (Sylvia Orthof, Érico Veríssimo, Adriana Falcão, Ruy castro, 

Sílvio Romero) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Meus primeiros contos (2) (Leo Cunha, Hebe Coimbra, João Guimarães Rosa, Luiz Raul 

Machado, Machado de Assis e Sylvia Orthof) – Coleção:  Literatura em minha casa – 

Antologia de Contistas Brasileiros - volume 3. 

 Era uma vez um conto (Moacyr Scliar, José Paulo Paes, Milton Hatoum, Marcelo Coelho 

e Drauzio Varella) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Deixa que eu conto (Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan, Domingos 

Pellegrini, Fernando Sabino, Inácio Loyola Brandão, Lygia Fagundes Telles, Machado de 

Assis e Moacyr Scliar) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Nem te conto (Ana Maria Machado, Angela Lago, Bartolomeu Campos de Queirós, Eva 

Furnari, Roseana Murray) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 De conto em conto (Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Telles, Fernando 

Sabino, Ivan Angelo, Luiz Vilela, Machado de Assis, Marcos Rey, Pedro Bandeira e Wander 

Piroli) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1969&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2278&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2245&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2245&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2266&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1435&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1373&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=1036&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2156&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2347&Exec=1
http://www.atica.com.br/SitePages/autores.aspx?Autor=2347&Exec=1
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 Contos de hoje e de ontem (Lima Barreto, Lygia Bojunga, Leo Cunha) – Coleção:  

Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 Contos da escola (Lygia Fagundes Telles Sylvia Orthof, Leo Cunha, Carlos Heitor Cony, 

Moacyr Scliar, Pedro Bandeira, Edy Lima e Ana Flora) – Coleção:  Literatura em minha 

casa. Vol. 2. 

 Histórias do bruxo do Cosme velho (Machado de Assis) 

 A garupa e outros contos (Sylvia Orthof, Marina Colasanti, Paulo Mendes Campos, 

Machado de Assis e Afonso Arinos) – Coleção:  Literatura em minha casa. Vol. 2. 

 

Com o objetivo de realizar uma SD mais bem planejada, articulando detalhadamente 

todos os passos, decidimos realizar a próxima apresentação dos textos, em sala de aula, no dia 

12 de maio, de maneira que os alunos tenham tempo suficiente para realizar as leituras, 

considerando que os mesmos têm inúmeras outras atividades escolares a cumprir. Além disso, 

durante esse período também há vários feriados no calendário, o que conta como um motivo a 

mais para aumentarmos o prazo das apresentações. 

 

15 de abril de 2014 (terça-feira) 

Hoje, durante a aula, cujo conteúdo compreendia analise linguística, conversamos com 

os alunos sobre as leituras dos contos e os mesmos discutiram bastante a respeito. Uns falaram 

que já haviam lido todo o livro, outros, que leram alguns contos e também um ou outro aluno 

que disse não ter “pegado ainda no livro”. De maneira geral, essa interação serviu para 

percebermos que os mesmos estão, em maior ou menor grau, levando o projeto de leitura a 

sério, não porque “vale uma nota”, mas porque eles estão, aos poucos, colocando a leitura como 

uma ação presente em suas vidas. 

Considerando que todas as ações voltadas para a sala de aula podem ser caracterizadas 

como projetos, desde que suas características correspondam a essa prática, denominamos esse 

trabalho de “Projeto de Leitura Recontos”, uma vez que os alunos contam novamente as estórias 

que leem nos livros e, de certa forma, revivem essas estórias, suas aventuras, recontando, com 

suas palavras, o que o autor escreveu, deixando suas marcas de leitores e estabelecendo esse 

elo tão importante que existe entre texto, leitor e autor. 

Estamos sentindo uma enorme expectativa com relação às apresentações dos contos. 

Esperamos que os resultados sejam positivos, mas temos consciência de que eles também 

podem não ser. 
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12 de maio de 2014 (segunda-feira) 

Iniciamos o 2º bimestre do ano há três semanas. Conciliamos aulas, trabalhos e provas 

bimestrais, conforme nos exige o sistema de ensino, cumprindo datas e normas do calendário, 

mas diariamente alimentamos nos alunos a importância das atividades leitoras, tanto aquelas 

realizadas em sala de aula, através do livro didático e de outras mídias, quanto as que se referem 

ao projeto de leitura, haja vista que não há como estudarmos a língua sem tomarmos os textos 

como base para tal estudo. 

Hoje, pela manhã, durante as duas aulas de LP, os alunos conversaram sobre os contos 

que leram em casa. No início da conversa, organizamos uma discussão ampla acerca das 

histórias escolhidas, deixando-os à vontade para contar sobre o que leram, mas também 

procurar ouvir os colegas, relatando suas experiências de leitura, interagindo com os outros e 

com os próprios textos. Dos livros lidos, os contos que eles escolheram, para serem 

apresentados, foram os seguintes: 

“A contadora de histórias” (Pedro Bandeira); “O cachorro canibal” (José J. Veiga) “É 

proibido miar” (Pedro Bandeira); “Os meninos verdes” (Cora Coralina); “Nomes” (Luís 

Fernando Veríssimo); ”Beijos mágicos” (Ana Maria Machado); “A onça e o bode” (Sílvio 

Romero); “O sabiá e a girafa” (Léo Cunha); “A revolta das palavras” (José Paulo Paes); “O 

homem nu” (Fernando Sabino); “Um avô e seu neto” (Roseana Murray); “A descoberta” (Luís 

Fernando Veríssimo); “Negócio de menino com menina” (Ivan Ângelo); “O homem que sabia 

Javanês” (Lima Barreto); “Sarnento, pulguento, magrinho, uma graça” (Adriana Falcão); “A 

bola e o goleiro” (Jorge Amado). 

Durante a interação que promovemos na sala, fizemos alguns questionamentos para os 

alunos responderem oralmente, incentivando-os a falarem sobre seus textos. Eis as perguntas: 

1. Para você, a leitura deste texto (conto) foi prazerosa?  

2. Ela trouxe alguma contribuição a você enquanto leitor, ou seja, você acha que a leitura do 

conto proporcionou-lhe aprendizagem? Ou não? Se a resposta for sim, como se deu essa 

aprendizagem? Escreva um pouco sobre o que você aprendeu de novo com essa leitura. 

3. Do que mais você gostou na história, quer dizer, para você, quais foram os aspectos mais 

relevantes? 

4. O que você achou do título? É adequado ao texto ou não? Por quê? 

5. Cite alguma ação realizada por algum personagem da qual você discorda totalmente, 

explicando por que não é a favor e acrescente o que você mudaria na história. 

6. Você já vivenciou uma história igual ou parecida com a do conto lido? Ou conhece alguém 

que já viveu essa situação? Se a resposta for sim, conte resumidamente como foi. 

7. O que você achou do desfecho do conto? Você gostaria de escrever um final diferente? 

8. Agora, vamos lembrar os elementos do texto narrativo, a partir do conto lido por você, de 

maneira que essa atividade ajude-o a compreender melhor a história contada pelo autor: 

 Foco narrativo (1ª e 3ª pessoa) 

 Personagens 
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 Narrador (narrador-personagem, narrador-observador) 

 Tempo 

 Espaço 

9. Tendo por base as suas experiências com o conto, comente sobre as características deste 

gênero (a finalidade do texto, os interlocutores, o suporte, o tema, a estrutura e a 

linguagem). 

 

Considerando que o objetivo principal desta proposta é desenvolver a competência 

leitora nos alunos, despertando o seu interesse pela mesma, vendo nela uma forma de 

entretenimento e de interação com o mundo que o cerca, o questionário não aborda questões de 

cunho gramatical, nem de interpretação com vistas a encontrar elementos superficiais do texto. 

As questões suscitam uma conversa sobre aspectos, para eles, relevantes, conduzindo-o à 

apropriação do gênero conto. Vale salientar, também, que todos os alunos responderam ao 

mesmo questionário, porém cada um deles trabalha com um texto diferente. Novamente 

reforçamos que as atividades não têm caráter avaliativo. 

Durante esse momento de interação, primeiro as questões foram respondidas oralmente, 

depois, orientamos os alunos a registrarem as questões por escrito, em seus Diários de Leitura. 

Essa produção escrita poderia ser feita em casa, após as apresentações dos contos. 

No final da aula, combinamos uma nova data para os alunos apresentarem oralmente os 

contos escolhidos, já que hoje não houve tempo suficiente. A apresentação ficou combinada 

para o dia 27 de maio. 

 

26 de maio de 2014 (segunda-feira) 

A Culminância da SD tem como atividade principal os recontos dos contos, organizada 

pelos próprios alunos e coordenada pelo professor. Os recontos de contos consistem na ação 

realizada pelos alunos de contar novamente, com suas palavras, as histórias narradas nos contos 

que eles leram. A última etapa desta sequência didática é o registro nos Diários de Leitura que 

poderá ser feito em casa. Hoje, os alunos ornamentaram a sala de aula com cartazes (desenhos) 

que eles produziram e que representam, de alguma forma, os contos. Amanhã é o grande dia! 

 

27 de maio de 2014 (terça-feira) 

Conforme planejamos, hoje, durante as aulas de LP, os alunos do 6º ano apresentaram 

oralmente (recontaram) os contos que leram e selecionaram das obras já mencionadas. Fizemos 

os registros através de gravações em vídeo. Apesar de o vídeo não ter ficado muito bom, pois 

fizemos tudo sem ajuda de um profissional, consideramos o resultado bastante satisfatório, 

tanto no que se refere à participação dos alunos quanto à forma como eles apresentaram, de 
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maneira espontânea, demonstrando uma compreensão textual bem maior do que a demonstrada 

em outros momentos. 

Obviamente o progresso deles não foi algo que ultrapassou as nossas expectativas, 

contudo podemos dizer com toda certeza que eles evoluíram e isso nós podemos confirmar 

quando assistimos ao vídeo. O mais importante neste momento, para nós, é termos a convicção 

de que estamos no caminho certo, porque já podemos observar, mesmo de muito longe ainda, 

que a proposta de trabalho com gêneros textuais, em especial o conto, no intuito de desenvolver 

a competência leitora dos alunos é uma ação pertinente. 

Decidimos fazer a gravação sem a ajuda de outra pessoa, porque percebemos que a 

presença de outra pessoa, na sala de aula, no momento das apresentações, contribuiria para a 

inibição dos alunos, o que certamente iria contar como algo negativo, tendo em vista as outras 

experiências realizadas. 

Ao chegar na sala, procuramos descontrair um pouco os estudantes, reiterando que a 

atividade não “valia nota”, mas valia muito mais do que isso: a aprendizagem, a viagem que 

eles fizeram através dos textos, o desenvolvimento de suas habilidades na fala e na escrita, a 

oportunidade de contribuir não só com seu crescimento intelectual, mas também com o dos seus 

colegas, além de inúmeras outras questões importantes que só a prática da leitura proporciona 

ao aluno. 

A conversa sobre os textos lidos foi bastante agradável e proveitosa, dado o 

envolvimento dos estudantes na atividade. Após a apresentação, pedimos aos alunos que 

escrevessem o que eles acharam da experiência, em seus Diários de Leitura – DLA. Muitos 

escreveram espontaneamente, sem consultar nenhum dos registros; outros, consultaram o 

questionaram que haviam respondido anteriormente. Como o tempo não foi suficiente para essa 

atividade com os Diários, os alunos fizeram os registros em casa e trouxeram os Diários na aula 

seguinte. 

Considerando que os registros (as gravações em vídeo) das apresentações ficaram com 

as imagens bastante trêmulas, dadas as condições em que o realizamos, optamos, ao inserir 

esses registros nos dados da pesquisa coletados, por fazer a captura apenas do áudio, pois 

acreditamos que a análise das falas é suficiente para realizarmos a investigação a qual este 

trabalho se propõe, juntamente com os outros instrumentais – este DPP e os DLA (Diário de 

Leitura dos Alunos). Durante as demais intervenções, quando considerarmos necessário a 

realização desse tipo de registro, faremos o mesmo através de gravações em áudio. 
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12 de junho de 2014 (quinta-feira) 

Hoje é o primeiro dia do recesso escolar. Estamos analisando os DLA (Diários de 

Leitura dos Alunos), onde eles registraram suas experiências e opiniões com relação à leitura 

dos contos. Relatos que, por algum motivo, não são ditos na interação oral, mas fluem na hora 

de escrever. Esses registros ora caracterizam-se como resumos, como fizeram oralmente, ora 

correspondem às impressões que os textos deixaram nos discentes. Assim como a análise do 

vídeo nos deixou confiantes quanto ao progresso dos alunos na compreensão dos textos, a 

análise desses instrumentais também nos mostrou que eles progrediram, o que fortalece ainda 

mais a nossa confiança na proposta. 

 

1º de setembro de 2014 (segunda-feira) 

Hoje, estamos retomando o trabalho de intervenção em prol do desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos do 6º ano, planejando as próximas sequências didáticas. 

Refletimos muito nos últimos dias sobre o processo das intervenções em sala de aula e nos 

sentimos um pouco preocupados com o tempo que temos para pôr em prática todas as 

sequências didáticas do projeto, haja vista que a nossa proposta precisa ser desenvolvida durante 

o ano letivo 2014, portanto restam menos de quatro meses. 

Em virtude de precisarmos dar conta de inúmeras outras atividades escolares, as quais 

não iremos enumerar aqui porque esse não é o propósito do DPP, atrasamos um pouco a 

realização das sequências didáticas, mas esse fato é totalmente compreensível, tendo em vista 

que estamos desenvolvendo uma pesquisa em nossa própria sala de aula, ou seja, ao mesmo 

tempo em que a desenvolvemos, também exercemos todas as demais funções de professor, sem 

deixar de cumprir nenhuma das nossas responsabilidades, inclusive nas outras turmas onde 

lecionamos (7º, 8º e 9º anos do EF e 2º ano do EM). 

Mesmo com tantas responsabilidades, é muito gratificante poder utilizar a nossa sala de 

aula como laboratório de pesquisa, porque vivenciamos na prática todas as teorias nas quais nos 

fundamentamos para realizar o projeto de pesquisa. É indispensável a conciliação entre teoria 

e prática para alcançarmos o nosso objetivo principal, que é desenvolver a competência leitora 

dos alunos. 

 

02 de setembro de 2014 (terça-feira) 

Hoje, relemos o conto de Luís Fernando Veríssimo, “O diamante”, o qual foi objeto de 

estudo da oficina de leitura do dia 17 de fevereiro de 2014 (segunda-feira), a nossa primeira 

intervenção com o gênero conto. Sugerimos aos alunos a releitura do texto, para que eles 
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também fizessem as anotações nos Diários, já que, naquele momento, ainda não havíamos 

confeccionado os DLA. 

Outro instrumental que utilizamos na aula de hoje, durante a interação, foram as 

gravações em áudio. Ao analisar essas gravações, após a intervenção, percebemos que a 

ativação dos conhecimentos prévios dos alunos, ainda com relação ao título do texto, foi 

fundamental para a compreensão do mesmo. 

Após a leitura, promovemos uma discussão com perguntas que levaram os alunos a 

refletirem e falarem sobre questões sociais abordadas no texto, como valores, identidade, 

comportamento, entre outros aspectos importantes. A análise desse momento interativo nos 

levou a concluir que os alunos compreenderam o texto. 

 

03 de setembro de 2014 (quarta-feira) 

Na aula de hoje, sugerimos aos alunos que escrevessem sobre o texto lido na aula 

anterior, contando com suas palavras um pequeno resumo da história, um pouco sobre o tema 

abordado, além de suas opiniões. Muitos deles consultaram as anotações que haviam feito no 

caderno. Consideramos bem interessante o fato de muitos alunos terem modificado seus textos 

(relatos), ou seja, não terem copiado no Diário exatamente o que haviam escrito anteriormente 

sobre esse conto. Acreditamos que a releitura do mesmo somada às novas experiências em 

leitura adquiridas durante esse intervalo de tempo contribuiu para que eles ampliassem as suas 

formas de enxergar os fatos, suas visões de mundo e, obviamente, suas capacidades 

interpretativas. 

Consultando os DLA, percebemos, dentre outras questões, a preocupação dos alunos 

com a escrita das palavras, a organização do Diário (esse dado está mais presente nos diários 

das meninas), entretanto, há inúmeros problemas, principalmente relacionados à linguagem 

escrita. Com isso, deduzimos que são muitos os problemas de aprendizagem do 6º ano e mesmo 

sabendo que muitos deles estão interligados, como a leitura e a escrita, focaremos as nossas 

análises na compreensão leitora dos alunos, que constitui o objetivo principal da nossa 

intervenção pedagógica. 

 

15 de setembro de 2014 (segunda-feira) 

1ª oficina de leitura com o gênero notícia (duas aulas de 50 min, cada). 

Realizamos gravações em áudio. 

Dada a natureza da nossa proposta, a qual consiste em buscar desenvolver a competência 

em leitura nos alunos do 6º ano a partir de gêneros textuais, faz-se necessário planejar as 
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intervenções de forma que estas contemplem mais de um gênero, pois, conforme apontam 

muitos autores abordados na pesquisa, a diversidade de gêneros favorece o trabalho com o 

desenvolvimento da linguagem de uma forma geral. 

Entretanto, não é possível, para fins da análise dos dados desta pesquisa, realizarmos 

sequências didáticas com vários gêneros textuais, pois isso dificultaria o processo, tendo em 

vista que cada gênero textual tem características distintas e exige tratamentos didáticos também 

diferenciados. Por essa razão, além do Conto, optamos por trabalhar com o gênero Notícia, por 

razões as quais se encontram justificadas no trabalho. 

Na sequência didática de hoje, começamos perguntando aos alunos o que eles já 

conheciam a respeito do que seria abordado: “Alguém aqui já leu ou já ouviu uma notícia? 

Sobre o quê? Poderiam contar?” Muitos alunos participaram desse momento interativo, 

respondendo aos questionamentos. 

Em seguida, convidamos a turma para uma sala de vídeo onde dispunha de computador 

com acesso à Internet e datashow. Acessamos o site <http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-

Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-

brasileiro.html>, (Acesso em 08/jul./2014, às 14h), com a notícia “Menino que virou notícia 

por vibração pela Alemanha é na verdade brasileiro”. 

Pedimos aos alunos que observassem os elementos em destaque no texto, como a 

fotografia do garoto, a sua expressão facial, o título e o subtítulo, a legenda abaixo da foto. 

Depois, sugerimos que lessem o título e o subtítulo e formulassem hipóteses sobre o assunto do 

texto. Em seguida, pedimos para eles identificarem a data e o local onde o texto foi produzido. 

Essas observações iniciais foram muito importantes para que os alunos fizessem um exercício 

de previsão e inferências sobre o conteúdo da notícia e acionassem seus conhecimentos prévios. 

Dando sequência à intervenção, lemos o texto com os alunos. Após a leitura, abrimos 

uma discussão sobre as questões principais, promovendo a interação de maneira que eles se 

sentissem motivados a expor suas opiniões sobre o caso noticiado, dialogando com o texto e 

com todos na sala de aula, concordando ou discordando com os fatos da notícia e com os outros 

leitores (colegas). 

Elaboramos as seguintes perguntas para utilizar durante a interação com os alunos.  

 Vocês concordam com a atitude do menino?  

 Ou vocês acham que, sendo brasileiro, ele deveria torcer apenas pelo Brasil?  

 Quais seriam os motivos para o garoto brasileiro torcer por outra seleção na Copa do 

Mundo?  

 Que elementos da imagem do garoto nos mostra que ele é um torcedor fanático? 

 Quais os elementos que mais chamaram a sua atenção?  

http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/menino-que-virou-noticia-por-vibracao-pela-alemanha-e-na-verdade-brasileiro.html
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 De acordo com o texto, o menino mostra indefinição sobre sua torcida na semifinal entre 

Brasil e Alemanha: "Para os dois" – disse. Teça comentários sobre a resposta do garoto. 

 

Após a discussão, assistimos ao vídeo que acompanha a notícia.  Os alunos participaram 

da atividade, fazendo inferências, opinando e demonstraram ter compreendido o texto. 

Fizemos questionamentos relacionados às características do gênero notícia, mostrando 

aos alunos que, mesmo sendo um gênero narrativo como o conto, a notícia tem finalidade 

comunicativa completamente diferente. Enquanto aquele gênero diverte o leitor, este o mantém 

informado sobre os acontecimentos. Foi muito importante fazer essa comparação entre os dois 

gêneros, pois isso facilitou bastante a compreensão. 

No final da aula, orientamos os alunos a registrarem nos DLA. 

Para a aula do dia 17/09, pedimos que eles assistissem a um telejornal, em suas casas, e 

escolhessem uma notícia que mais chamasse a sua atenção.  

 

16 de setembro de 2014 (terça-feira)                                    

Realizamos gravações em áudio. 

A maioria dos alunos assistiram a algum telejornal e selecionaram algumas notícias para 

discutirmos em sala de aula. 

Pedimos a cada um deles que relatassem a notícia. Alguns haviam escrito; outros, não 

escreveram, mas relataram a notícia que mais chamou a sua atenção. Interferimos várias vezes 

no intuito de facilitar a compreensão, mostrando que a notícia pode ser encontrada em suportes 

diferentes, conforme eles mesmos puderam constatar. 

Dependendo do que os alunos iam relatando, íamos fazendo outras perguntas, sempre 

conduzindo à compreensão do texto. Por exemplo: se um aluno dizia que assistiu a uma notícia 

que falava sobre um acidente de automóvel ocorrido na região onde ele mora, nós 

perguntávamos se houve vítimas, o que provocou o acidente, se havia pessoas conhecidas 

envolvidas, a que horas ocorreu o acidente, entre outras, sempre fazendo com que os alunos 

interagissem com os textos e entre si, com o objetivo sempre de alcançar a compreensão e, 

consequentemente desenvolver a competência linguística e discursiva que o entendimento 

daquele texto exige deles. 

Analisando os registros em áudio, concluímos que essa atividade teve um bom 

resultado, contribuindo significativamente com a desenvolvimento dos alunos no tocante à 

compreensão leitora. Ela contribuiu para os alunos refletirem sobre as principais notícias 

transmitidas na TV, destacando principalmente aquelas relacionadas à violência. Os discentes 
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perceberam que as notícias relatam fatos que ocorrem diariamente na vida das pessoas e esses 

fatos interferem direta ou indiretamente em suas vidas, nos diversos lugares. 

Outro aspecto mencionado pelos alunos durante as discussões e que consideramos de 

extrema importância foi sobre o poder manipulador que a televisão tem sobre as pessoas. 

Falamos sobre os elementos da notícia (o que aconteceu, com quem aconteceu o fato, 

onde, quando e como ocorreu), identificando muitos deles durante a interação. 

No final da SD, perguntamos aos alunos sobre os elementos estruturais da notícia 

(finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, temas, estrutura e 

linguagem) e eles demonstraram que compreenderam muito bem esses elementos. Esse fato 

colaborou significativamente para o entendimento dos textos. 

O registro dessa experiência nos DLA será realizado amanhã (17/09 – quarta-feira). 

Combinamos em realizar outra atividade com o gênero notícia, através dos suportes 

jornal impresso e revistas. Mas esta atividade será feita mais adiante, porque ainda não 

dispomos de jornais em uma quantidade suficiente para realizá-la. 

 

08 de outubro de 2014 (quarta-feira) 

Realizamos gravações em áudio. 

No intuito de diversificar um pouco mais a forma de trabalhar a leitura, hoje 

realizaremos uma sequência didática com o conto “O Voador” (Irmãos Grimm). Acreditamos 

que a alternância entre os gêneros também contribui positivamente na realização das oficinas. 

Dessa vez, a atividade será realizada com um único texto, em sala de aula, de forma que a leitura 

compartilhada enriqueça a interação e faça suscitar o diálogo necessário à compreensão do 

texto. Para realizarmos esta intervenção, durante o planejamento da mesma, consultamos 

algumas sugestões de como incentivar o gosto pela leitura, através de vários suportes, entre eles 

a Revista “Na Ponta do Lápis” (ano V – número 12), onde encontramos o conto citado acima, 

além de excelentes orientações que adaptamos ao nosso trabalho, no intuito de proporcionar 

mais um momento agradável de leitura aos estudantes. 

Entregamos os textos aos alunos e sugerimos uma leitura compartilhada. Antes de 

lermos, fizemos perguntas, como: “O que sugere esse título “O Voador”? Qual será o assunto 

abordado no conto? Vocês acham que esse texto serve para informar, instruir ou divertir o 

leitor?” Com as perguntas, os alunos fizeram inferências, levantaram inúmeras hipóteses, que 

foram compartilhadas e conferidas após a leitura. 

Após a leitura e a conversa sobre o texto, falamos um pouco sobre os autores e 

acrescentamos outras perguntas: “O que você achou do texto? Fale sobre as personagens. 
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Quem são elas e quais as suas características? Qual foi o fato mais marcante, para você, na 

narrativa? É possível saber quando ocorreu a estória? Que expressão é responsável pela 

indeterminação do tempo? Onde se passa a estória? Faça uma pequena descrição do cenário. 

Na sua opinião, qual a mensagem que os autores quiseram transmitir? Se você fosse o autor, 

mudaria alguma coisa? Acrescentaria? O quê?” Os alunos responderam as questões. De forma 

geral, foi uma boa intervenção, com bons resultados. 

 

13 de outubro de 2014 (segunda-feira) 

Hoje realizamos a continuação da oficina de leitura com o conto “O Voador” (Irmãos 

Grimm). 

Os alunos escreveram, com suas palavras, o resumo do conto no DLA, além das 

respostas às perguntas. O resultado nos levou a confirmar a certeza de que foi uma atividade 

pertinente, incentivadora e muito válida no estímulo à leitura e à compreensão da mesma. 

Após lermos os DLA, chegamos à conclusão de termos realizado uma excelente 

intervenção, porque os alunos demonstraram ter compreendido bem o texto.  

 

20 de outubro de 2014 (segunda-feira) 

Realizamos gravações em áudio. 

Leitura compartilhada do texto “Os meninos morenos” (Ziraldo), realizada através do 

LD (Português: linguagens, dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães). 

Após a leitura, sugerimos que os alunos formassem duplas e respondessem algumas perguntas, 

oralmente, sobre o texto. Além das perguntas sugeridas no próprio LD, também acrescentamos 

outras que consideramos importantes e que estavam relacionadas às vivências dos alunos. 

Mais uma vez, percebemos que a interação promovida em sala de aula, antes e após a 

leitura dos textos, com perguntas que remetem ao conteúdo dos textos, favorecem a 

compreensão e, consequentemente, incentiva os alunos a discutir sobre os mesmos, fazendo 

inferências, interpretando realmente. 

 

21 de outubro de 2014 (terça-feira) 

Continuação do estudo do texto “Os meninos morenos” (Ziraldo). Como muitas 

perguntas feitas eram do próprio livro didático, esta atividade não foi registrada nos DLA, mas 

respondida nos cadernos, junto com as demais atividades do dia-a-dia. 
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11 de novembro de 2014 (terça-feira) 

Realizamos gravações em áudio. 

Hoje, propomos aos alunos do 6º ano que lêssemos duas versões de um mesmo conto. 

Para isso, levamos para a sala de aula cópias dos textos “Bicho de Palha” (Luís da Câmara 

Cascudo) e “Capa de Junco” (conto de origem inglesa). Ambos são versões populares do conto 

“A Gata Borralheira”. Essa proposta também foi adaptada da Revista “Na Ponta do Lápis” (ano 

V – número 12). 

A nossa intenção, conforme mencionamos, era levar os alunos a analisarem diferentes 

versões de um mesmo conto. Apesar de serem textos muito parecidos com relação ao enredo, 

têm elementos diferentes e isso favoreceu a interação na sala de uma maneira enriquecedora. 

Além disso, através das perguntas que direcionamos aos alunos, os mesmos também associaram 

as estórias a outras que eles conheceram há muito tempo, quando ainda frequentavam a pré-

escola. É o caso do conto “Cinderela”. Os alunos identificaram vários elementos semelhantes 

entre os contos sugeridos para leitura e o conto “Cinderela”, como “o sapatinho, a varinha de 

condão, a paixão pelo príncipe”, entre outros. Dessa forma, os conhecimentos prévios dos 

alunos foram ativados de forma bastante clara. 

Pedimos aos alunos que lessem as duas versões. Após terem terminado, fomos, aos 

poucos, propondo-lhes algumas perguntas: Vocês já haviam lido ou ouvido algum outro conto 

cujo enredo é semelhante ao enredo destes contos? Qual? Quais são as personagens 

principais? O que acontece nas estórias? Em que tempo e lugar se passam as estórias 

narradas? Compare as narrativas, destacando as semelhanças e diferenças (personagens, 

ambiente, enredo, complicação, desfecho) entre os contos. 

As discussões foram bastante enriquecedoras. Os alunos demonstraram uma excelente 

compreensão dos textos. Além de responderem as questões referentes aos dois contos, eles 

incluíram personagens de outras estórias que já conheciam, mas sempre destacando as 

diferenças entre elas. 

Sugerimos que fizessem um quadro com as semelhanças e diferenças entre os dois 

contos lidos, conforme descrevemos acima. Desenhamos um esquema no próprio quadro da 

sala e, à medida que perguntávamos, os alunos respondiam.  

Por exemplo: quanto às semelhanças, os alunos falaram que as protagonistas saem de 

casa, usam capas, perdem o encantamento à meia noite, desconhecem a origem abastada do pai, 

embelezam-se e dançam com o príncipe, são humildes trabalhadoras em um palácio, tem a 

verdadeira identidade revelada no final do conto e se casam com o príncipe. 
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Quanto às diferenças, “Bicho de Palha” usou um sapatinho de cristal, enquanto “Capa 

de Junco”, um anel de brilhante; “Bicho de Palha” veste-se através da varinha de condão; “Capa 

de Junco”, usa os vestidos trazidos de sua casa; além de outras diferenças que os alunos 

destacaram, observando que se tratava realmente de um mesmo conto, mas com versões 

diferentes. 

Analisando a gravação em áudio, observamos que a interação enriqueceu bastante a SD. 

No final da interação, resgatamos mais alguns elementos presentes nas duas versões do conto, 

sempre fazendo comparações com relação, por exemplo, ao lugar, ao objeto que se destaca, ao 

desfecho da estória, entre muitos outros aspectos. 

 

12 de novembro de 2014 (quarta-feira) 

Na aula de hoje, como é de costume, os alunos registraram as respostas aos 

questionamentos propostos, na aula anterior, nos DLA. Ao ler esses registros, chegamos à 

conclusão de que foi uma intervenção bastante pertinente, porque a mesma contribuiu muito 

com o desenvolvimento da compreensão leitora dos alunos. Observamos que as questões sociais 

abordadas nos textos ativaram as capacidades reflexivas dos alunos, contribuindo ainda mais 

para a construção de sentido dos textos.  

Dado o excelente resultado desta intervenção, combinamos com os alunos que no dia 

17/11 faríamos mais uma atividade com os contos “Bicho de Palha” e “Capa de Junco”, mas 

não revelamos ainda como seria essa atividade. 

 

17 de novembro de 2014 (segunda-feira) 

Uma das questões semelhantes nos textos “Bicho de Palha” e “Capa de Junco” que os 

alunos perceberam é o fato de seus apelidos (das protagonistas) darem título aos contos. Isso 

nos deu uma outra ideia que ainda não havia sido planejada e que se refere a uma atividade de 

escrita. 

Estimulados por esse fato, pedimos aos alunos que escrevessem outra versão do conto 

cuja protagonista também tivesse um apelido que servisse de título para o texto. Os alunos 

gostaram muito da ideia. Surgiram os mais inusitados títulos: “Vestido de Seda”, “Chapéu de 

Couro”, “Vestido de Palha”, “Toca Amarela”, “Chinela de Papel”, “Manto Vermelho”, entre 

outros. 

E essa foi a atividade de hoje – escrever outra versão desse mesmo conto (nos DLA). 

Apesar de o trabalho com a escrita não consistir no foco maior da nossa proposta, pois a mesma 

tem como principal objetivo desenvolver a competência leitora dos alunos, onde as intervenções 
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estão pautadas nas atividades de leitura, o exercício da escrita pode e deve fazer parte desse 

processo, não como atividade principal, mas como uma forma de registro bastante pertinente, 

tanto para as nossas análises, enquanto professor, como para a auto avaliação dos alunos. 

O resultado foi bastante satisfatório, especialmente no que se refere à compreensão da 

proposta por parte dos alunos. Eles escreveram bons textos, observando os elementos dos textos 

originais e modificando os seus. Acrescentaram elementos novos e modificaram o enredo. 

Apesar de alguns fatores negativos, como as questões linguísticas (ortografia, concordância, 

entre outras), consideramos o resultado bom, tendo em vista os objetivos da proposta. 

Quando todos concluíram seus textos, sugerimos que lessem para os colegas e alguns 

alunos o fizeram. Outros, mais tímidos, não quiseram ler, mas, de uma forma geral, os 

resultados foram bons. 

 

1º de dezembro de 2014 (segunda-feira) 

Oficina de leitura com o gênero notícia. 

Conforme havíamos pedido aos alunos, eles trouxeram para a aula de hoje alguns jornais 

impressos e revistas contendo notícias (Material disponível para recortes). Inicialmente 

formamos grupos e distribuímos os jornais e as revistas. Em seguida, sugerimos que os alunos 

fizessem a seleção das notícias que chamaram mais a atenção. 

Após a seleção dos textos, pedimos que eles lessem algumas notícias. Após a leitura de 

cada notícia, intercalávamos alguns questionamentos sobre o sentido e a estrutura dos textos.  

Encerramos esse momento convidando os alunos a montarem um quadro (no próprio 

quadro da sala) sobre os elementos estruturais do gênero notícia: Finalidade do texto, perfil dos 

interlocutores, temas, suporte / veículo, estrutura (verbos no passado – elementos da narrativa) 

e linguagem. Ao mesmo tempo em que eles respondiam sobre a estrutura da notícia, nós 

fazíamos comparações com o gênero conto e eles respondiam, sempre demonstrando 

compreensão sobre os elementos estruturais dos dois gêneros. 

Vale salientar que todos os textos com os quais trabalhamos nessa SD foram lidos e 

analisados por nós, antes de realizarmos a atividade. Isso nos deu a certeza de que esses textos 

trouxeram assuntos interessantes aos alunos.  

Considerando que tanto jornais quanto revistas veiculam inúmeros outros gêneros, esse 

momento foi muito importante para a compreensão da notícia, porque os alunos selecionavam 

os textos à medida que estabeleciam comparações com outros gêneros, observando se aqueles 

que eles selecionavam correspondiam mesmo às características da notícia. Daí a importância 

de estarmos relembrando os elementos estruturais do referido gênero.   
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02 de dezembro de 2014 (terça-feira) 

Pela razão de faltarem poucos dias para o fim do ano letivo, esta semana iremos trabalhar 

com leitura durante todas as aulas no 6º ano “U”.  

Hoje, durante a aula, continuamos a oficina de leitura com o gênero notícia, propondo 

mais um momento com os alunos. Pedimos que eles selecionassem, através de votação, a notícia 

que eles consideraram mais interessante dentre todas as que eles tiveram acesso na aula anterior. 

Os alunos escolheram o texto “Cartas a Papai Noel estão disponíveis nos Correios” (Fonte: 

Jornal Tribuna do Norte – 26/11/2014). 

Providenciamos, na própria escola, cópia desse texto para todos os alunos da sala. 

Sugerimos que eles lessem novamente a notícia, já que na aula anterior apenas um dos grupos 

havia lido o texto e falado sobre ele para toda a turma. Inclusive, faz-se necessário destacar que 

a interação promovida na aula anterior, as conversas sobre os textos, é que levaram os alunos a 

elegerem essa notícia como a mais interessante. Acreditamos que o fato de o texto falar sobre 

o Natal, presentes, Papai Noel, enfim, motivou a escolha, mas sem a interação entre os alunos 

e o próprio texto, isso não teria ocorrido. 

Mais uma vez reiteramos que a participação constante do professor é fundamental 

nesses momentos, pois a cada leitura, o professor vai intercalando os questionamentos, tanto 

em relação ao entendimento do texto quanto relacionados à estrutura da notícia.  

De igual modo, reforçamos a importância do incentivo à discussão das ideias e 

informações gerais dos textos, pois esses momentos de interatividade é que darão suporte ao 

professor para levar os alunos à compreensão dos textos e ter percepção sobre os desempenhos 

deles. Por exemplo, quando os alunos leram o título, nós perguntamos: “o que esse título sugere 

sobre o assunto do texto? É possível saber sobre o assunto apenas lendo o título”? Essa 

pergunta provocou várias opiniões e com isso percebemos que seus conhecimentos prévios 

sobre o tema foram fundamentais para a compreensão do texto. 

Após a leitura da notícia, refletimos sobre o conteúdo do texto e propomos alguns 

questionamentos que os alunos iam respondendo oralmente e, ao mesmo tempo, registrando no 

DLA. Esses questionamentos tinham as seguintes perguntas: “Qual é o título do texto? Ele 

combina com o texto? Onde esse texto foi publicado? Qual é o objetivo dessa notícia? Informar 

sobre o quê? Quem faz parte do fato noticiado? Quando aconteceu? Onde se passou/ passa o 

fato? Qual é o objetivo da ação expressa na notícia? Dê sua opinião sobre a ação dos Correios, 

em destaque no texto”.  
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Os alunos participaram ativamente das discussões, observando os vários objetivos 

presentes na ação dos Correios, presentes no texto, como a solidariedade que é algo tão ausente 

em nossa sociedade. 

Os alunos se empenharam bastante na organização dos Diários e, apesar de termos 

enfrentado um ambiente bastante barulhento (podemos constatar isso na gravação), pois as 

turmas do Ensino Fundamental I estavam realizando sua aula de recreação ao lado da nossa 

sala, conseguimos obter um resultado bastante satisfatório. Essa foi a penúltima aula da nossa 

intervenção didática com gêneros a favor do desenvolvimento da compreensão leitora nos 

alunos do 6º ano “U”. 

Encerramos essa SD discutindo sobre a função que o gênero notícia desempenha na 

sociedade, como também a importância desse papel social para todos nós. 

 

03 de dezembro de 2014 (quarta-feira) 

Hoje, em mais uma aula de leitura no 6º ano, realizamos a nossa última SD do ano letivo 

2014. O objetivo principal da nossa aula de hoje foi estabelecer uma comparação entre os dois 

gêneros textuais estudados durante todo o ano letivo.  

É interessante reforçar que isso não significa que estudamos apenas dois gêneros durante 

o ano inteiro, até porque isso seria impossível, afinal, vivemos rodeados de textos dos mais 

variados gêneros, além disso o próprio livro didático com o qual trabalhamos traz inúmeros 

gêneros textuais e todos esses textos estão presentes em nossos planejamentos diários. Quando 

nos referimos aos dois gêneros – conto e notícia – estamos falando sobre o nosso projeto de 

pesquisa do Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS. 

No início da aula, conduzimos os alunos a fazerem comparações entre os gêneros conto 

e notícia, questionando sobre as semelhanças (ambos são textos narrativos) e sobre as diferenças 

(propósito comunicativo, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, temas, estrutura e 

linguagem).   

Após esse primeiro momento de muita interação, sugerimos a construção de mais um 

quadro, dessa vez envolvendo as características estruturais dos dois gêneros, conforme propõe 

Oliveira (2010, p. 87) – adaptado para esta intervenção. O quadro tem a seguinte estrutura: 
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ELEMENTOS 

COMPARATIVOS 

 

CONTO 

 

NOTÍCIA 

 

Finalidade do gênero 

  

 

Perfil dos interlocutores 

  

 

Suporte ou veículo 

  

 

Temas 

  

 

Estrutura 

  

 

Linguagem 

  

Fonte: Adaptado de Oliveira (2010, p. 87) 

 

Ao final desta intervenção, muitos questionamentos passaram por nossa cabeça. 

Ficaram muitos registros gravados em nossa memória, tanto dos momentos que consideramos 

valiosos, porque conseguimos atingir nossos objetivos, quanto daqueles não tão eficazes, mas 

que também foram fundamentais, porque nos mostraram quando precisávamos fazer diferente. 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ  

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS  

CURRAIS NOVOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa A COMPETÊNCIA LEITORA DE ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO tem como objetivo contribuir 

para os estudos acerca do desenvolvimento da competência leitora em alunos do 6º ano “U” do 

Ensino Fundamental, da Escola Estadual Senador José Bernardo, através de uma intervenção 

pedagógica, desenvolvida a partir de estratégias de leitura, tendo por base os gêneros textuais. 

Esta intervenção visa ao ler para compreender e para aprender a encontrar sentido e interesse 

na leitura. 

Para isto, a pesquisa vai se desenvolver em etapas, usando como aporte metodológico o 

paradigma de pesquisa qualitativa, de natureza etnográfica, incluindo observação participante 

e aportes da pesquisa-ação. Dessa forma, os alunos participarão ativamente em sala de aula, em 

diversos momentos de leitura e interação. 

Para que haja eficácia no processo de construção dos dados, serão produzidas, com os 

alunos, gravações em áudio, além de registros fotográficos. 

Garante-se que a pesquisa não trará prejuízo na qualidade e condição de vida e trabalho 

dos participantes (alunos e professor), salientando que as informações serão sigilosas, e que não 

haverá divulgação personalizada das informações. 

Todos os participantes têm a segurança de receber esclarecimentos a qualquer dúvida 

acerca da pesquisa, assim como a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento da 

pesquisa. 

 

São João do Sabugi – RN, ______ de ________________  de  _________. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo aluno (a) 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Responsável pela pesquisa: Maria José Fernandes da Silva Araújo 

Fone: (84) 9649 5787  

E-mail: masefernandes@hotmail.com 

 

 

 

Pesquisa: A COMPETÊNCIA LEITORA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________________, responsável 

pelo (a) menor _____________________________________________________________, 

autorizo a participação deste (a) na pesquisa A COMPETÊNCIA LEITORA DE ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO, de forma livre e 

esclarecida. 

 

São João do Sabugi – RN , ______ de ____________ de 2014. 

 

 

Assinatura do responsável pelo aluno (a): _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do pesquisador: _____________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A – Textos dos Diários de Leitura dos Alunos – DLA, citados no trabalho. 

 

Anexo B – Texto “O diamante”, de Luís Fernando Veríssimo. 

 

Anexo C – Imagem dos livros de Contos lidos pelos alunos. Coleção Literatura em Minha 

Casa. 

 

Anexo D – Imagem da home page (SporTV) suporte da notícia “Menino que virou notícia por 

vibração pela Alemanha é na verdade brasileiro”. 

 

Anexo E – Texto “O Voador” (Irmãos Grimm). 

 

Anexo F – Textos “Bicho de Palha” (Luís da Câmara Cascudo) e “Capa de Junco” (Adaptação 

de um conto do Folclore inglês). 

 

Anexo G – Imagem do Jornal Tribuna do Norte (do dia 26/11/2014), com a notícia “Cartas a 

Papai Noel estão disponíveis nos Correios”. 
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Imagem dos livros de Contos lidos pelos alunos. Coleção Literatura em Minha Casa. 
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Imagem da home page (SporTV) suporte da notícia “Menino que virou notícia por vibração 

pela Alemanha é na verdade brasileiro”. 
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Imagem do Jornal Tribuna do Norte (do dia 26/11/2014), com a notícia “Cartas a Papai Noel 

estão disponíveis nos Correios”. 


